Keurlyke BESCHRYVING van

CHOROMANDEE,
PEGU, ARRAKAN, BENGALE, MOCHA,
Van ’t Nederlandsch Comptoir in PERSIEN; en eenige fraaje
Zaaken van PERSEPOLIS overblyfzelen.
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En een net Verhaal van des zelfs Keizeren, en Zaaken , van ouds hier voorgevallen;
Als ook van ’t Nederlands Comptoir op de Kust van

MALABAR, en van onzen Handel in JAPAN,
En eindelyk een Beschryving van

KAAP DER GOEDE HOOPE.
En ’t Eyland MAURITIUS,
Met de Zaaken tot alle de voornoemde Ryken en Landen behoorende.
Met veele Prentverbeeldingen, en Landkaarten opgeheldert.
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Erdeeling van de Vaste Rust van Indiën in Indien binnen , en buyten den Canges.
VEn wat onder ieder behoord. Het half Eyland van Indien aan deze zyde van den
Ganges versoond. Wat onder Choromandel behoord. Des zelfs rechte naam. Waar
die Rust gelegen is. En wat wy door Choromandel verstaan. Verdeeling in 't Zuyder
en Noorder Choromandel. En wat onder ieder deel behoord. Pegu, Arracan, en
Bengale, nede onder deze Kust behoorende. Nagapatam , ’t eerste Zuyder-Comptoir
beschreven. En Ao. 1658. veroverd. De Nayk van Tansjouwer door de onzen tweemaal tot Reden gebragt. Beschryving van de Stad, &amp;c. Hy belegerd Ao 1705. Trangebaar. Is een Pasal van den Mogol. Onder wien die Stad nu staat. Rampen die deze

Stad verdrukt hebben. Waarom men ze niet verbeterd. En de vervallene Vestingen op-

houwd; maar belast heeft daar een kleene Vesting te houwen. Wat Waaren bier vallen,

en Winsten. De Heer Commissaris van Rhede doet hier een aanzienelyke Vesting houven. En belast, Nagapatam als het Hoofd-Comptoir te houden. Dat Ao. 1690.
geschiel is. Hoe veel dit Rasteel gekost heeft. En verdere aanmerkingen daar overOpperhoofden van Nagapatam. En Tweede Bedienden , die Ao. 1691. bier lagen.

Commissarissen. Trangebaar, een Comptoir der Deenen. Porto Novo, het tweede
Zuyder-Comptoir. Wanneer de onzen zich daar neerzetteden. Waaren bier getrokken.

en vallende. De Opperhoofden van Porto Pov0. Commisteriffen. Tirepoplier, een
Teydensch Slot. Tegenapatam, het derde Zuyder-Comptoir. Waaren, hiervallende,
of getrokken. Verdere aanmerking op den Handel alhier. Siengier beschreven. OpperLoofden van Tegenapatam. Commissarissen. Vreemde Natien hier. Sadrangaparam,
het viorde Zuyder-Compoi De Waaren hier vallende. De Opperhoofden. Commissarissen. Beschryving van Falleacatta , of ’t vyfle , en laatste Zuyder-Comptoir

St. Thome beschreven, en afgeheeld. De StadPalleacatta, en t Rasieel Gelria. Onze
Eygendom alhicr. Waaren, bier vollende, en van den Falander gewild. Ons Pechtvan
de Mant. Landvoogden van Choromandel. De Opperhoosden van Palleacatia. De
Bedienden, Ao. 1691. nog hier.
Verdee-

p Ot nog toe hebben wy ons Grooten Mogol, behooren ; of anders
met het beschryven van eeni- alle die Ryken, ofte Landvoognyen, die

vn
valle

ge Eylanden van Oost-Indien tusschen die twee vermaarde Rivieren, den

u722

bezig gchouden ; maar u Ganges en den Indus (naar wolle laatste
gaan wy tot de vaste Kuft net gehecle Land zynen naam voerd)

en.

van Indien over

gelegen zyn; hoewel men bewesten den
Indus ook wel eenige Grens-Landen vind,

nen, of in lndién buyten den Gange-

die mede onder dezen vorst staan.

Deze werd wederom in Indiën bin-

nde

verdeeld

Het eersie begrypt in zich alle de Lan-

Indien buyten den Ganges, begrypt ten En wat
onder

deele het seyk van Eengale, ten deele eb¬
bing
het
Half-Eyland van Indien, aan de zyde hoord.
en buy den, dic tor het Ryk van den Keyzei
van
den Gaiges.
ten den van Hindoitan, of Indien, anders den
3

V. LEEL.

In

BESCHRYVING der KUST
In dit Half-Eyland van Indien vind men ) alzoo dit een van hare voornaamste Landweer verscheyde Ryken, of Kusten, als voogdyen, al omtrent Ao. 1600geweest, en
alwaar zy met ’er tyd, behalven den Han-

het Ryk van
Decan

Golconda.

del, ook Heer en Meester van veel Plaatzen geworden is.

Narsinga, en
De Kust van Malabar.

Deze Kust draagt gemeenelyk den ver- Des zelfs
bastaarden naam van Choromandel, en is regt-

Het Half Welke alle ieder weder in veel kleene daar by nu alleen bekend ; dox de rechte saam

Evland Koninkryken , en Vorstendommen ver is Sjola-Mandalam, na Sjola, zeker Kovan In-deeld

dien aan

zyn.

ning van dien naam, en Mandalam, een

Decan begrypt Decan, Cunkam, en Ba¬ Koninkryk, en dit plagt in de oude tydeueip¬
de van de lagatta. Het was weleer een Ryk op den een magtig Ryk op zich zelven te
Ganges

zich zelven, dog de groote Mogol heeft

rertoont. 'er van tyd tot tyd zulke groote brokken

wezen.

De voerstappen van dezen regten naam

afgescheurd, dat hy 'er geheel meester af tan men zien in een Brief van Hieronygeworden is, gelyk ook van de meeste mus de St. Stephano,een Genuees, 1499.
Ryken, daar ontrent gelegen.
den 1 September uyt Tripoli in Syrien ge-

Golconda plagt wel eer ook een Ryk op chreven, waar in hy zegt, dat 20kere
zich zelven te wezen; dog is al mede door

Plaats of Gewest, Sovomentil genaamd, ('t

Eurangzecb veroverd. In een breed

een dit Sjolamandel wezen wil) 2oo veel

betrekking werd Golconda (gelyk on-

ood Sandelhout vicl, dat zy toen hunn-

in’t vervolg voorkomen zal; onder de huyzen zelf’er af maakten. Hy sprak dien
Rust van Choromandel gerekend. Nar- naam toen zookrom uyt, om dat de Arme
singa, anders ook wel Bisnagar, na twec niers , met welke hy veel vere eerde ,

voornan e Steden, genaamd, vervat Ca- en die daar op, en vooral op Maliapoer,
nara, Bisnagar, en Chromandel, wel een sterk handelden, dit zoo noemden. Nu
s’t zeker, dat het Hout, waar af hy
zeer magtige Ryken
Het Koninkryk Canara (waar onder daar spreckt, veel op Choromandel valt,
Onor , Baticala en Garcopa behoord dat ook, dewyl het van ouds her in de

vervat alle de Westerlyke Landen, tus- Stad Caliatour (nu Kistnapatam genaamd)

chen Walkan en Malabar , twec zee
groote Kusten, gelegen.

neest plagt geleverd en afgeladen te wer-

den , de naam van Caliatour-hout tot nog

Bisnagar vervat de Koninkryken van toe draagd. En het is met die betrekOronlike, en Bisnagar, welk laatste king, dat Garcias ab Horto, van dat
op zich zelven aangemerkt, het bewind Hout sprekende , zegt , dat het rood

over Bisnagar en de Kust van Choromandel heeft.

a1 o¬
der Clic
romnel be

OOId.

De Kust van Choromandel, op zich

Sandel-hout op cenige Zee-plaatzen van

Choromandel grocide.

Deze Kust van Choromandel (in’t ge- Waar die

zelven, vervat de Koninkryken van Cho- meen ook wel Cormandel genaamd ) Rustge¬
romandel, en Camul.

Malabar, schoon het kleenste van de

vier Hoold-deelen van her Half-Eylanc

acemd haren aanvang in 't Zuyden van legen lsNagapatam, en strent zig lanes Strand
nhcr Oosten ccrst al NoordaaotMa¬

van Indien aan deze zyde van den Gan- zulipatam toe , van waar 't Land eenst
ges, is miede een schoone Kust, van wel- net cen korten uythock by 't Dorp Gake wy hier na zulien sprelen , en nu savari Oostan, enda veer niet cen
voortgaan om van de Kust van Choro- diepe bogt een stukweegs oord-este-

mandel byzonder te handelen.

lyk op, en dan verder weer Noord Oost

en Havart voor al hunnen lof verdienen;

Dus ziet men , dat in cenruymen zin, wat w,
de gcheele Kust van Orixa, (enna zom-door

Verscheyde neerstige Mannen hebber ten Oosten iot aan de Rustvanrig, en
hier over hunne gedagten op het papier ot by de Golf van Bengale, of tot aan
geseld, onder wellte de Heeren Baldeu- se Rivier de Ganges, loopt.
gelyk wy ons ook , wegens de zaaker

voor onzen tyd voorgevallen, van hunne miger gedagten) ook Nansinga en bisna21
en ook van anderer gedagten, bedienen

jar , wel onder Choromandel begrepen verstaan.

zullen; dog hoe veel die Heeren, en an-

werden; maar wy zul'en alleen van de

deren daar recds af gezegt hebben, zal ons Rust van Choromandel spreken , voor
dat geenzins beletten het onze na onze oo verre die onder de E. Nedcrlandse

wyze van schikking daar by te voegen Maatschappy behoord, of voor zoo vera1zoo deze Kust mede een voornaam e daar toe nog eenige nabygelegene Plaat¬

Hoofd-Comptoir uytmaakt; ’t geen on zen geoordeeld werden mede betrekking

dienen moet, om onze Hoofd-stelling

e hebben.

van de groote magt der E. Maatschappy

Gelyk de geheele uythock van dit

naar ’t groot vermogen van dat kleen

sroot Land , op Indiens Half-l-yland,

Nederlind) in Oost-Indien te staven; aan deze zyde van den Ga-iges gelegen,
27

Van CHOROMANDEL.

3

Voorouders te doen, die in zulkk een die

by de Caap Comoryn eyndigd , alzo

ieet men in ’t Westen van dien, langs der konden gevaaren zyn. Zu legr opiegraaWester-oever, de Kust van Malabar, en

den en 35 minuten Noorder breccte

Men heeft in de zelvc verscheydc
in ’t Oosten langs den Ooster-oever wa
groote
fraaije, dog vry oude Gebouboven het Groot Eyland Ceylon, of benoorden Punto Das Pedras, de Kust van wen , die nog al een groot cieraac
Choromandel, al meest noordenaan strck geven ; en verschevde fraaije Kerken

die hier en daar in de wyde straaten zig

kende

Deze Kust nu werd gemeenelyk in vertoonen.

Vrd
ling in -

Zuyder
en Noor¬

In haren omtrek, die al vry regelma-

twec Hoofd-deelen, te weten, in he

ig was, toen wy ze kregen, besloeg zi

Zuyder, of in ’t Noorder Choromande

ontrent zeshonderd Rhynlandse Roeden,

der Choverdeeld.

zynde wat meer als t wechonderd Roe-

Het Zuyder Choromandel vervat vy

01211

del.

Plaatzen, daar de E. Maatschappy harc den lang, in’t midden ruym honderd en

astgestelde Comptoiren heeft , welk vyftig Roeden breed , en van gedaante
zich al Zuyden aan langs strand, en

als een Sak, die ondermatig van breedte

zeer

s; dos boven aan scherp toeloopt.

gelegen ten Handel, vertoonen.
Deze zy;

Men plagt in oude tyden twec Poorten, en elf twaalf Punten, of Bolwer-

Nagapatam

ken , rondom de zelve (hoewel anderen

Porto Novo.

toen maar van elf Posten spreken; te hebben, hoedanig de Heer Baldeus de zelve
nzyn tyd ook net afbeeld ; maar daar

Sad a spatam

l'egenapatam
Conjemere

Palleacatra,

a is zy veel veranderd

benevens liet Casteel

Zy heeft een zeer slegte Haven, of

Gelria.

der leder voorname Plaatzen , daar de E. Maaj
behoord

ollarc , die ’er aan twee zyden lang-

Het Noorder Choromandel vervat ze

at on-

Dec

Recde; dog legt aan de schoone Rievier
stroomd, en is van een fraaije gragt rondom voorzien. Zy wierd door de Portu-

schappy mede hare Comptoiren heeft
jeezen gebouwd, gelyk de meeste en de
van welke zommige al Noordelyker, o
beste Huyzen aldaar wooningen van Porlangs Strand, of landwaard in, leggen
tugeezen zyn.

Deze zyn

Die hier ook de meeste Inwoonders van
puds her zyn, of wel derzelver afzetsels

Mazulipatam

by Inlandse Vrouwen geteeld, te weten

Palico

isticen, Casticen, of wel Swarten

Daaizerom.

waar onder veel Benjaanen) en Moo-

Bimulipatan.
Nagelwanze
Golconda, dog ingetrokken

On

an de Noord-zyde van deze Stad ziet
nen veel schoone Tempels, en Pagooder

Onder deze Rust van Choromandel,

plagten in oude tyden ook de Comptoien ben-

de7ck 11

behoren

moeten handelen ; maar om over ’t een

en ’t ander ordentelyk te schryven , zul

wat naeen grooten steenen Toren gelykt.
Se Inlanders, die zeer bygeloovig zyn,

len iuv cerst oer de Rust van Choro- en den Bouwer niet recht weten te noe

e.

mandel in ’t byzonder, en daar na over
die drie Comptoiren, spreken

Om dan een begin met het beschryven

929.
taui
ccsle

fgods-beelden, dog vry slegt van kley

en aarde opgemaakt, zyn
Onder andere ziet men ’er een , die
saan , van welke wy derhalven med

ren van Pegu, Arrakan, en Bengale, t

gale inc
de cndt

der Heydenen, die vol van wandrogtige

der Zuyder Comproiren te maken, zoo
komt ons daarallereerst Nagapatam voor

Juyder

Comp¬

men, geven voor, dat de Duyvel dien
Toren in eenen nagt zou gebouwd heb1

Wy konnenniet wel aanwyzen, wanneer
ofonder wat Onderkoning, de zelve ge

Deze Stad draagd cen naam, dic Slan- bouwd zy. Maar de Portugeezen zyn

gen, of wel Draken-stad beteekend, al- laar Meester af gebleven tot Ao. 1658,
chreven 700 Naga in de Maleytse Taal een Draak, wanneer de Heer Jan vander Laan, Ma
dog in de Malabaarse een Slang ; en Pa oor in dienst der E. Maatschappy, dit

r be¬

En Anno

tam, of Patnam , in die zelve taal eer

nen z00 menigmaal heeft doen beven

Stad te kennen geeft. Waarschynclyl

se zelve in Hoymaand, onder ’t opper-verover

1658.

na de menigte van Slangen , en voor al bestier van den dapperen Veldheer Rykan de Cobras Capellas, die daar vallen lof van Goens, zonder slag of stoot, by
en zeer vermenigvuldigen , om dat de verdrag veroverd heeft.

Benjanen (die Pythagorissen zyn) niei

Het Verdrag wierd door de Heeren Ma-

gewoon zyn eenige dieren te dooden

joor VanderLaan,en Lucas vander Dussen,

vicezende ondienstaan de zielen van hunne

Koopman en Fiscaal, geteckend; en de
A 2

Por¬
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Hy moestaan den Grooten Mogol jaar

Portugeezen bedongen, dat zy met hun
Goederen, en Kerk-Cieraaden, (aarz; lyks 33333. Ropyen, als zyn Vasal
zeer sterk op gezet zyn) 'er zouden mo

gen uyttrck ken; hoewel ’er veelen in ble Zyn Ryk was in vier groote Heerschapven, om dat hun gelegendheyt niet toe pyen verdeeld , waar over 4 Suweiatars,
liet zoo schielyk te verhuyzen

of Opper-ampt-mannen , ’t gezag had

ver tegen de E. Maatschappy misnoegd

ken bestierden

De Land-Heer aldaar, de Naik, of den ; buyten de welke nog 10 12
van Grave van Tansjouwer genaamd, ergens andere Bedienden de meeste Rykszaa-

e

T2

cj0e1
toor de
nzc
tvce

1101

Van dien tyd afschynd Nagapatam eerst Onder
en haar vermogen nog niet kennende.
vie deze
onder
den Landvoogd van Ceylon, en siad pn
dorst zig verstouten, om, ten tyde da
le onzen eerst tot Nagapatain quamen dan eens weder onder den Landvoogd van staat.
ie Stad te beleveren, willende na geer de Rust van Choromandel gestaan te hebben, in hoedanigen verwisseling zy toi
onzen bragten hem ras tot reden, na dat A°. 1680. gebleven is, na welken tyd zy on

gebract. minnelyke voorslagen luysteren; maar de
zy een goede party van zyn volk neder-

ser den Landvooyd van Choromandel ge
bieven , en zelf de Hoofd-plaats van dit

gesabeld hadden.
hien of elf jaaren ’er na, heeft deze comptoir geworden is.
Gelyk zy nu, eer zy in onze handen Rampen,
zelve Naik daar nog eens aan getornd;

dog liy wierd door ons volk, van Jafna
jatam derwaards gezonden, elendig ge-

iel , veel door de strooperyen van den die deu
26

Coning van Pisiapoer, Adilsjalh, geledei

edruh

ravend, zoo dat hy geraden vond na dier had, die ’t gansche Land door zyne ben
tyd zich stil te houden

nbben

den verwoertte, en daar door alomme

Dit T'ansjouwer legt 60 mylen van zo0 grooten hongers-nood veroorzaakte.
ving van Trangebaar, dat onder de Deenen staat dat een groote menigte zig maar voor de
de si1 en is een groote Stad, met een sterke kost, of voor een zeer geringen penning,
&amp;c
muur omringd, en van een deftige groot ils Slaven verkogten , behalven thien
duyzend stuks , die na Ceyion vervoei
Vesting voorzien
In’t Ryk van dezen Vorst, dat maar z4 wierden , bly zynde dat zy maar een

Malabaarse mylen (ieder van 3 uuren

Meester hadden, die hen spys verzorgen

ang, en 17 breed is, zyn a zulke vastt

zoude , alzoo hebben zy in dat jaa

Steden , genaamd Puttukotei, Manna-

1680. niet minder door een zware Wa-

kowil, en Kalkalatsjeri , dog Tansjou

er-vloed (die ’er in de later tyd nog een-

wer is de Hoofd-stad; en men teld hie geweest is) geleden , door welkc cen
564 Steden , Vlekken, en Dorpen; en groot gedeclte van de muuren dezer Stad
men heeft ’er een menigte Pagoden , doo om verre geslagen is, en de meeste huy
deze Naiken zeer pragtig gebouwd. Men zen zeer beschadigd waren
ziet 'er de Carrawaansara s, ten dienst van
Nadat wy deze plaats eerst veroverd Waaron
de Pelgrims en Vreemdelingen, byna om hadden, quam zy al vry net voor, en snen dele
iet vo

zou ook zoo gebleven hebben, indien
Men zegt dat deze Vorst alle Jaar we
se E. Maatschappy wat meer onkoster
30 Tonnes Gouds inkomen heeft, en daar aan had mogen doen; dog dit wier-

de 4 Mylen een opgerigt.

dat hy in staat is, om een magtig heyr

belee door de zware lasten, die zy, zoo

miet een groot getal van Olifanten en wegens de bezerring (die ontrent 200.
Ruyters, in ’t Veld te brengen
man sterk was) en deze en geene geHy celHet lustte hem ontrent Ao. 1705. Tran ringe dog noodige verbeteringen, te
gerd Ao.
gebaar met aoooo Man negen maanden dragen had , alzoo die in ’t jaar wel
1705.
lang
te belegeren , ende hy wilde nie sertig duyzend gulden, hoe naeuw men
rinig
baar

Is cer

Vaaa1
van de

Mogol

ppbreken, voor en al eer hem de Deenei

zekere somme gelds betaalden
Hoe magtig hy nu is , is hy egter een
Vasal van den grooten Mogol, aar
welken hy jaarlyks zekere schatting be
taald, gelyk de verdere Vorsten op di

het ook overley, beliepen

Hier door quamen vecl punten, (terwyl men het genoeg oordecle, hier maa

noodige wooningen voor de Dienaars te
erzorgen) bevorens ieder met S 10
stukken geschut voorzien, en ook veel

Half-Eyland moeten doen, uytgenomen schoonchuyzen , hoe langs hoe meer zoo-

die van Ceylon, die niet van hem af- danig te vervalien , dat deze Stad tien
hangen

aaren ’er na de zelve niet geleck, alzoc

Van de Naiken van Tansjouwer ko 'er toen reeds wel twee derde van onder

men my alleen deze navolgende voor:
Ramapattiza.

Atschudappa.

Wischeiaraguwe.

de voer lag

Zy is imet 'er tyd niet gebeterd, maarEn de
door dien zwaren Wacervloed van 1680. vervallt
ne Ve¬

n een zeer elendigen staat geraakt,n

Egoschirascha, welke tot Ao. 1713 waar by niet alleen de ingezetenen weer opheerschte, en toen overleden is. zeer gedrukt wierden, maar ook de E. bouwd.
Maat-
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Maatschappy veel geleden heeft , waar geen halve Tonne gouds londen uyt
van de Heer Landvoogd Jacob Jorisso

maken

De Heer Hendrik Adriaan van Rhede De Hee

Pits, noodig oordeelde aan haar Edelhe-

den op Batavia kennis te geven, die, al begreep het Ao. 1687.anders. Die Ao. 1684. Commis
in December, als GevolmagtigdeHeer, ofsaris van
hede
vloed weggestroomd waren, last aan zyn als algemeyn Commissaris, met een sol doet hie
sy van duyzend gulden ’s maands, (be- een aan¬
Ed : gaven, oin daar maar een kleent

zoo de voornaamste sterkten door dei

Vesting te makten , alzoo zy met vee

nalven veel andere voordeelen) door densienelyke
Vering

rond oordeelden, dat deze plaats geci Heeren Zeventienen aangenomen , on pouwen
groote bezetting van nooden had, zoo, leylon, Bengale Choromandel en Suratte te
om dat de vrceze voor den Inlander da bezigtigen, en om alle onnutte Dienaars,
niet heel zeer vereyschte, dewyl de goe- die zig door ongeoorlofde Morsseryen
deren , die aldaar viclen , voor de E. verrykten, te straffen , of van daar te
lichten, en aldus die Comproiren in een
viaatschappy zoo veel winsten niet kon

6

den opbrengen, om daar een zware be-

beter staat te brengen, quam Ao. 1687.

zetting op te houden; behalven dat die Nadat hy al eenige andere Comptoirer
nen ook tegen de geweldenaryen, en besigtigd, en daar groote veranderingen

hee

n

gemaakt had, op de kust van Choro-

onverwagte uytspattingen van deze er

gene daar ontrent gelegene Magtige Ko¬ mandel aan te landen , en hield zynverningen niet zou hebben konnen dekken, blyf nietalleen eenige jaaren tot Nagapatam

1e boun.

hoewel hy ook eenige tyd op Palleacatta

gelyk het nog veel minder tegen een Eu-

geweest is) maar vond hier ook zulken En be
ropischen Vyand helpen kon; ten warc
la
men de Vesting, en de bezetting, (dat byzonder gevallen, dat hy ’er niet allee Nagapa¬
een zeer aanzienlyk, en voorde E. Maat-tam
lan weer zwaarder last is) ook groore
chappy niet min kostelyk Kasteel bouw- als het

wilde maken, dat haar Edelheden om d

geringe winsten ongeraden vonden.
ier vallen maar eenige

Tapisarassas, met bloemwerk 'er op

Hoofd.

de, maar ook deze Stad tot de Hoofd-

Comp

jlaats van de gansche Kust sselde, entor te
aan den Heer Laurens Pir, Landvoogd houden.

Taffatsjclas drie-draad

bevel gaf, om met alle de Goederen en

Papieren der E. Maatschappy, die toen

Brandatns,

p Paleacatta (een Stad, die van den be-

Bethillis.

Tsjavonis.

ginne af hier 't Hoofd-Comptoir geweest
was, en van waar men ten eersten by alle

Ramboetyns.

de andere Comptoiren komen kon, om

Negros kleeden
En verdere andere grove en fync dat zy in ’t midden van ’t land lag) na
Vagapatam op te kramen , en voortaan
Ly waaten
daar
zyn verblyf met alle de dienaaren,
d190
out

tot het Hoofd-Comptoir vereyscht, te

rduync Steenwerken. En

houden.

Deze Vesting wierd even eens als de

Rys.

Stad Naarden, met vyf punten, of bol¬

Waaren, die men hier vertierd,
zyn deze

werken, na de vyf zinnen genaamd, ge- pat A9
naakt, en is Ao. 1690. meest voltoidge 1690.geweest , wanneer de Heer Landvoogd, schied is.

Ga ioffel-Nagelen.
Nooten-Muichaaten.
Foolie of Macis

Canecl.

Peper

Japans en Tonkins Staaf-koper.
Benzoin

Japansche Camfer.
2t

Eneenige andre grove Waaren, en Klee

den, die men alle ook op andere plaat

Laurens Pit, ook na deze Stad met alle
de Hoofd en andere bedienden ontrent

het midden van dit jaar overgegaan is.

Dit is het ontsaglyk st Casteel van gansch

Indien, zoo my zeker Heer , gewezen
Landvoogd der Kust, schreef

Hec is omheynd met een Binnen- en

Buyten-stad, en de Binnen-stad is ge
sterkt met een Waterpas, en eenige Bol¬
verken , en de Buyten-stad met aarde

Wallen; dog drooge grachten, en ceni-

zen bekomen kan, en die alle den inkoor ge Bolwerken

In de Binnen-stad woond de Landvoogd
om de versche lucht, schoon hi
verkogt werden, zyn zeer weynig; dier
in’t
Casteel
een heerlyke wooning heeft
halven meynden haar Edelheden, dat hei
genoeg was, als ons volk maar tegen dier- ook woond daar in de Fiscaal, en eeniuytmaken ; want de goederen , die hie

elyken oploop der Zee in het toekomen ge andere Bedienden, te weten buyten
se gedekt wierd; Alzoo de plaats hen in de Vesting ; dog in dezelve woonen de

rich zelven niet veel weerd was, aange

zien alle de winsten 4°. 1684. 2 1685

neeste verdere Bedienden.
In de Buyten-stad woonen ook eenige

A 3

Be¬
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Bedienden , Weduwen , veel Roomst jaarlyks aan den Vorst van Tansjouwer
Christenen, Mooren en Heydenen. Er eenige schatting van Olifanten, en in geld
betaalen. By 't Dorp Wellipaliam staat

hebben de Roomse Christenen in die

se Pagode China, een hooge Toren.

Buyten-stad een plaats tot hunnen Gods
dienst, en een Priester daar toe. Ool

wel cer door de Chineesen by zekeren
inval van hen gebouwd. Van dezen waeit

zyn daar veel Heydensche Pagooden o

Tempels. Een zaak, die hier niet we d’E. Compagnies vlag, als men Scheper
kan veranderd werden, om dat wy ’t van

in Zee ontdekt. By dien Toren is ool

ren fraaije Thuyn , ten dienste van der

le Portugeesen zoo overnamen

Landvoogd , en een Wooning 'er by
kennis van dit Kasteel meynen te hebben By toelating van de voornoemde Vorst

Indien men de geenen, die zeer goed

Hoe ver
dis Ra¬
sieel

2e

reeft d’E. Compagnie hier ook een Mun

gelooven mag , heeft het niet verre var

ie 15 16. (ook zoo andere willen 10 : ery in dit Casteel, en by toelating van
12) tonnen Gouds gekost. Ooks konder den Mogol ook in Palliacatta, onder hare

vost

heeft.

deze Vrienden niet zien, wat nuttigheyd bedienden, ten overstaan van welke door
of verbetering aan den Staat der E. Maat de bedienden dezer Vorsten goude Pago

schappy het leggen van deze Vesting al

den a 1; Ryxdaalder ieder, en Fanum:

hier geven zoude, gelyk ook het ver

124 in een Pagood (wezende van goud
zilver, en koper) geslagen werden ; waar

volg geleerd heeft. Wat verborgene er

an die Vorsten hunne geregtigheden

egter heylzame redenen die Heer hie

rek ken.

toe nogtans gehad heeft, is my onbekend
Men wil ook, dat dit Kasteel self de Sche
Ea ver

pen op de Revier niet dekken kan.
Het is dierhalven licht te gelooven

Om ons niet langer ’er mede op te

houden, zullen wy hier van afstappen
om te zien , wat Opperhoofden hier

dereaan-dat dit Kasteel met die vyf zinnen de Hee- van tyd tot tyd gelegen hebben.

imerkin-

3en daar

over.

ren Zeventienen, toen zy tyding van den
ianleg en voltoying, en berigt van de kos

ten van dien, bekomen hebben, voor
een tyd wel wat vreemd zal hebben doen
opzien

Het is zeer waarschynelyk, dat zy hun

ongenoegen hier over niet kragtiger kon¬
den uytdrukken,dan met hem die zelve ce
re aan te doen, welke die van Athenen Co

drus om zyne groote verdiensten aange-

OPPERHOOFDEN van NAGAPATAM.

Oppe¬
hoofden

acob van der Meersche, van 1657. tot 167
Pieter Vorwer.

1674.

ieter Moutmaker. H
hier quam

stierf. eer hy
1682

1682

acob Huygens
Willem van Diclen

loris Blom

van Na-

1681, 8apatam

1681

1683.

1683

1688.

688

69

laan hebben , dat is, noit een ander in zyr

plaats aan te stellen, of te laten volgen.

TWEEDEN op

dit Comptoir.

En

Het is ook zeker , dat de winsten

die daar zedert meer, dan bevorens, zou

den mogen gevallen zyn, nooit voor ’t
maken van zulken dierbaar en kostelyl

Kasteel konden pleyten. Tegen den In
lander was zulk een sterke Vesting vol-

slagen onnoodig en geen Europeisch
Vyand zou het daar ooit komen zoeken

vermits hy de goederen, daar vallende,
veel gemakkelyker, en zonder iets te
wagen, elders vinden kan

Tvec

oannes Paviljoen

Pieter Vorwer

Thomas van Rhec
Jacob Huygens

Arnoldus de Carpentier
Joannes Bolwerk.

1672.

1673

1672

1674

1674

1679

1679.

1681

1689

1681.

688
680

A°. 1691. Lagen hier.

Bedienden , die

Onder dit Hoofd-Comptoir behoorer

twee Strand-dorpen, door Heydense Vis

sen

saak Welsing van A 16 7. Tot Ao. 167.

De Ed. Heer Laurens Pit, als Landvoogc

Ao. 169
hier la

schers bewoond, welke zooom de goed De Heer Jan Corte, Opperkoopman,gen
en Tweede der Landvoogdy.
visch, die zy leveren, als ook tot het
De
Heer
George Erts Ploos van Amstel,
lossen en laden van onze Schepen zee
Eerste
onafhangend Fiscaaal Ao
noodig zyn. Buyten die twee zyn 'er

nog elf, Antoni Pette, Mangicolle, Poe

688. hier verschenen , in wien-

toer, Parvacheri, Nertemangelang, Sjan

plaats Ao. 1696. de Hr. en Mr

gamangelang, Karroewalanghadde, Na

Cornelis Johan Simons, in ’t laatss

riaangoedi, Alingiemangelang, Moutor
(meest alle door Heydensche Landbou

vers, en cok van eenige Lywaat-wevers
en Wellipaliam, onder de Buyten-stad
leggende, en mede door Lywaat-schilders bewoond. Van deze Buyten-stad en

10 Dorpen, moet de E. Maatschappy

van Juni gekomen, en tot Ao. 1690.
in September gebleven is, waar ni

zyn Ed: als Vicepresident van den

Raad van Justitie op Batavia ge
bruykt is.

oannes Eduards, Koopman, en Negotie-Boekhouder
Bar-

Van CHOR OMANDEL.
Barthold van Slingeland , onderKoop
Pieter

nan, en Cassier.
de Vos, dito, en Factuur-Boekhouder.

Ten Comptoire SADRAS PATAMI.
Een Onderkoopman, als Hoofd.

Jan Sweers , dito en Adigar, of ont
fanger der Tollen van de BuytenStad

Piet

Spits, dito, en Eerste Pakhuys

Iwee Bockhouders, de eene Tweede
d’ander Cassier zynde.

Vyf Assistenten

Ten Comptoire TEGENAPATAN.

Meester.

Henrik van Boeken, dito, en Vesting Een Boekhouder, als Hoofd.
bouwkundige

Ryklof de Bitter, Koopman, en Ge
heymschryver.

De COMMISSARISSEN alhiergeweest zy1
Hans de Haze

Ao. 1619. 1620

Andries Souris

A°. 1620 1625

Dirk Steur

Ao. 1651

De Heer Jacob Joriszoon Pits. Ao. 1681
De Heer Adriaan van Rheede.

1687

De BEDIENDEN van AANZIEN in
deze LANDVOOGDYE, zyn :

Sen Heer Landvoogd en Bestierder de
zer Kuft

Ecn Opper-koopman en Hoofd-admini
tratcur

Een Predikant

Twee Kooplieden, te weten, de Fiscaal

Ten Comptoire PALLIACATTA.

Een Koopman, als Hoofd
Twee Onderkooplieden, de een Twee
de hier, en een Fiscaal.
Een Krankbezoeker

Drie Bockhouders , de eene Falchuysmeester, een Scriba, een Gecommitteerde

Drie Assistenten.

Ten Comptoire MAZULIPATAM.

Een Opperkoopman, als Hoofd; onder
wien de Noorder Comptoiren staan.
en van welke hy weder aan den Cho-

romandelsen Landvoogd verant woording doen moet

en de eerste Pakhuys-meester en Ne-

Een Koopman, als Tweede

gotie-boekhouder

Twee Onderkooplieden , een Pakhuys-

Een Capiteyn-Luytenant , Hoofd der
Kryg-magt in 't Casteel en van d
Binnen-stad

Ses Onder-kooplieden , te weten , de
Cassier, Muntmeester, Essajeur, Adi
jaar , de Tweede Pakhuys-meester

en de Geheymschryver

Een Luytenant, die hoofd der Krygsmag

meester, en een Fiscaal

Drie Boekhouders te weten , d'eerste
Klerk, Soldy-boekhouder, en Factuurhouder

Twaalf Assistenten, ter Secretary, in de
Negotie-Pakhuyzen, en verder voo

de Negotie en Soldye-Comptoiren.
Een Krankbezoeker

in de Buyten-stad is.

Een Vaandrig , onder den CapiteynLuytenant bescheyden

Zeventien Poekhouders, te weten ,de
lactuur-houder, Ontfanger der In
komsten, eerste Klerk ter Secretary

Soldy-bockhouder, Dispensier, Ne
goric orerdrager, Opsiender der Werken, een Gecommitteerde by de Negecie- Pashuyzen , twcc Gecommit
teerden by de Munterye, een Overset

ter der Moorse taal, een çoldy-overdrager, cen Nezotie-narekenaar, dric

de Secretary bescheyden, een op het
Negouie-Comptoir.

Ten Comptoire PALICOL.
en Onderkoopman, als Hoofd

Twee Boekhouders, een Twecde, en
een Cassier

Twee Assistenten.

Ten Comptoire DAATSERONM

Een Onderkoopman, als Hoofd
Twec Bockhouders, als voren
Een Assistent

Ten Comptoire BIMILIPATAM

Eetien fiilenten 20o ter Secretary, Een Onderkoopman, als Hoofd
Negotic, Soldy-Comptoiren; mits
jaders in de Negotie-Pakhuyzen be
scheyden
Een Kranl’bezocker

eCe PORTO NOVC

Een Onderkoopman, zynde Opperhooft
ier

Tvec Boekhouders, waar van de eenhier Twecde, en een Cassier is
Die Assistnten

Twee Bockhouders, als voren
Een assistent

Onder het Comptoir Sadraspatam behoord mede het Dorp Arialtsjerie

En onder Palliacatta behoren
’t Eyland Erikan, leggende ontrent ,

mylen Noordwaard van Palliacatta
rondom in een groot vlak binnen-meir
En vier Dorpen,
Mangiewaka.

Awic
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Awiere waka

ringepeente, noemen. Zy is voor al op-

Wassenabaddo, en

geloken, nadat de Portugeclen van Cey

Tripalewarom ; dog van welke twee lon , en andere plaatzen daar ontrent,
laasttgemelde de E. Maatschappye ze

verjaagd , en genoodzaaet waaren eer
derd eenige jaaren, door on willigheye andere schuysplaats te zoeken. Sy qua
der Inlandse Regenten, gansch geen men zig met geheele huyshoudens hie
gebruyk heeft konnen maken. Zoo nederzetten, om dat zy deze Stad, schoon
danig was ’t met de Bedienden aldaa niet groot, zeer fraey aan Zee ten han
del gelegen vonden, Weshalven zy dua
nog Ao. 1724 gesteld
ook veel vaartuygen maaleten, en na Su
Dat Trangebaar niet heel verre var matra, en voor al op tsjien, na Ma
Trangbar,
hier legt, toonen wy in ons eerste werk lack, Siam , Manilha , en meer anComt
laar wy in ’t byzonder van de zaaken de fere Geweseen, in ’t zoede saisoen zontoirde
Deenen in Oost Indiën, en van dit haa den, die met fracye winsten weer t'huyDeener
eenigste Comptoir van belang, zedert uamen, waardoor zy dcze verlaate plaats
A°. 1626. by dien Koning al bezeten in 't cerst maar een Inlands ;vest, tot een
spreken.

raeve groote en net bebouwde Stad aan

Onder het District van Trangebar groeyen , en in korten tyd zoodanigdedat de Deenen Tranquebar noemen

den bioejen, dat zy voor geenStad daarom

behooren nog 15. vlekkxen of dorpen

strecks behoefde te wyken, waar door 't

te weten, Boreïar, Tilliar , Tsanadara-

ook gebeurde, dat zig daarnog verscheyde andere Natien, als Dcenen, Engelse-

pari Kottu paleam Erukittanseri

Cnattankuri, Dewanallur Oruwaman

die er ieder ook een Logie plagten te

galam Chenkitankari (zeven groote dor

rebben) Armeniers, en zeer magtige

kamenpeente, en Ellamenpeente; wel-

ten handel op veel Gewesten van Indien

ke laatste 6 Visschers Dorpen zyn; doc

sedreven hebben. Men heeft ’er ook vee-

de twee eerste vlekken zyn fraayen groot

rraeye huyzen, een Kerk, ettelyke net-

voor al het eerste, waar in nietveel min

te Grafsteden, en meer gebouwen tot

der inwoonders, dan in Tranquebar, en

ieraad

pen ) Pommeampeente, Kilinschimedu Mooren , nedergezet , en ten deele inc
Kalinkanaipecnte, Singuurpente, Ak- hun, ten deele met den Inlander, ster-

ook verscheyde Malabaarsche en Moor
sche Tempels zyn.

In Tilliar, dat zeer vermakelyk is, zie

Onze Dienaars van ’t Comptoir Tegenapatam het bloejen van die plaats
en van zoo veel Natien aldaar , verne-

men welao huyzen derBramines,een groo mende , verzogten ontrent Ao. 1690
te, en veel kleene Pagoden of Heydensche van den Heer Bestierder der Choroman
Tempels. Men gaat nadie vlckken langseen delsche Kust, Karel Willem Hartsing

heerlyke weg, alomme van Tranquebaan verlof, om dit eens van na by te beschoutot daar toe met allerley bloemboomen , wen , en by hun aanwezen te ontwaaren, of daar voor ons mede niet wat voorzeer cierlyk, en lommerryk beplant.
De Stadt Trangebar nu legt ; mylen deel zou te doen zyn, de cere hier van
Noordelyker, als Karkal en Trimelipatam moet aan de Heer Nicolaas Clement, als

die tusschen het zelve en tusschen Naga
patam, ontrent mylen ’er af leggen
Van daar nu verder na het Noorden

eerste voortzetter van deze onderniee-

ming, en oprechter van dit Comptoi
alzoo hy toen Hoofd op Tegnaparam

overgaande, ontmoet men al langs Stran- was ) gegeven werden
Men vond de plaats zeer gelegen tot Wannee
Lauw-of Lauri-patam, Mokerpatam, en
na dat men over de Rievier van Colde ons oogwit , en groote hope van daar de onne
on geraakt is, (die al redelyk die winst te doen, en men verzogt van den 2ig daLandewaard inloopt en waar omtreni vand-Heer cen stukje Lands, om daar neermet

een zeer gevaarlyk Rif legt) ook Tri

op ons verblyf te nemen, en onze Waa-benten.

melevaas, en Kolderon, al te zamer

ren te bergen, waar toe hy zeer gemak-

plaatzen van zeer weynig belang, mer kelyk door een smal Geschenk bewogen

welke onze Maatschappy niet het aller
Porto
Novo
iet twe

minste te doen had.
Daar na komt men tot Porto Novo

wierd

In den volgenden tyd vonden haarEdel

neden , op ’t Schriven van de Regeerinzynde het Tweede Zuyder Comptoir, en der Choromandelsche Kull, goed

ontrent 15 16 Mylen, of anderhalve

daar een fraeje Logie te laten bouwen.

der

dag reyzens van Nagapatam, en 8 a 5

Conip

Mylen van Trangebaar

De Portugeesen, en de andere hande
aars, plagten van hier meest grove Ly-

de Luy

oir

De naam van deze Stad beteekend in waaten , en eenige geschilderde doeken

’t Portugees, Nieuwe Haven, hoewe

na de Veornoemde gewesten te vervoe-

de Mooren het Mohhamnmed Bendar, of en, moetende op Malacka , zoo 2

Mohhamnmeds Stad, en de Jenttien Per

nun last daar braken, thien ten honderd
De¬
aan tol betaalen

Van CHOROMANDEL.

9

plier, dat zig zeer aanzienlyk, en groots;

De waaren, die zy van de gewesten.
n
nie-ge- daar zy op voeren, wederom bragten,
trodken bestonden in goud, zilver, Camser, Pl'eCn va
per, Swavel, Aluyn, Harpuys, Malaks
sende.
Tin, Japans Koper, &amp;c : waar mede zy

schoon ’t niet sterk is) met zyne verherene gebouwen trotze Pagoden, of
Tcmpels, en zeer Hoog uytstekende Torens, die alle van steen zyn opgemetzeld, met zeer veel Heydensche Vlaggen

fracje winsten deden.

Zedert dat wy nu hier gehandeld, en

en Wimpels aan de voorby trekkende lie-

hier oppe-hoofden (die onder die van den vertoond, en zeer vermakelyk, van

Tegenapatam stonden) gehad hebben, buyten aan te zien, voorkomt.
Tusschen dit Slet en onze Logie in 't

heeft men in de zes a zeven eerste jaaren

Dorp Tegenapatain (dat 'er zeer dicht by
legt) ziet men op een Heuvelken dicht

een fraejen inkoop van in de t wintig duyzend pakken van verscheyde zoorten va-

Lywaaten gedaan , die by de twec en by ’t Eyland, benoordende Rivier, nog

eenige overgeblevene Muragien en brok-

t wintig tonnen gouds te zamen quamei

te kosten, en ook wel zoo veel zuyvere ken van een oude vervaliene Vesting der
Portugesen, en dan komtmen, omtrent
twee Mylen verder gaande, by het Dorp
Tegenapatam, hoewel de Heer Baldeus
dit maar een Myl van Porto Novo steld

winsten gaven, dog ontrent Ao. 1688.

bragten de Strooperyen en Oorlogen de
Tnlandse Vorsten, en voor al van Seva

Gi ’s aanhang , de zaaken hier, door
onveylig maken der wegen, in zuiken gelegen te zyn.
De Inlanders, die dog altyd wat groots Tegenaslegten staar, dat men eyndelyk gerader
vond dit Comptoir op te breken, gelyk in han Wapen zyn, geven aan dit Dorp pataii ,

laar het derde Zuyder-Comptoir der E- et derde
7nyer¬
Maatschappy
is, de naam van Diwana Comp¬
kort daar aan, volgde
Te meer vond men dit geraden, on atam , dat is de Hoffelyke, of eygentlyk toi-Ao. 1692. (zoo my bericht is) of we

dat de winsten niet alleen merkelyk ver
lapte maar om dat men alles ,, da

de Vergaderings-Stad.
Her Dorp is in zich zelven niet veel

daar viel, ook tot Tegenaparcam, of hoewel het nu nog vry beter door den
door dezen of genen bedienden herwaards Handel deronzen, als in oude tyden, gete zenden, buyten de groote onkosten

die hier anders op ’t houden van een ge-

worden is

Het legt op i1 graden en 4y Minu

heel Comptoir vielen , bekomen kon; ten N. breete, en ’t fracyste, dat men
om nu niet van de schade en ’t merkelyk er in vind, isonze Logie, dog Ao. 1650
nadeel te spreken, dat de Inlandse Koor
wanneer zy gebouwd wierd, plagt zy
lieden, die al hunne ingekogte Goederen
wat bezuyden het Dorp, en ’t zelve pas
te weten, Speceryen, Koper, en Areck

er agter te leggen, doch doordien ’er na

of oude Pinang, Landwaard in vertieren die tyd veel huyzen aangebouwd zyn
den, waar by dan de eene en de andere

is dezelve midden in het Dorp geraal't
Deeze onze Logie is een zeer cierlyk

plaats merkelyk moest lyden.

en net gebouw, breydende zig al rede-

moesten, malkanderen zoo zigtbaar de

DeOn
pe

De OPPERHOOFDEN van

lyk verre uyt, alzoo de zelve buyten de
Huyzen en vertrek ken voor de bedienden

PORTONOVC

der E. Maatschappy, ook van verschey-

n

de groote Pakhuyzen voorzien, en met
een muur in ’t vierkant omtrokken is.

10

Zyungeweest.

N0

Alexander Immens, Bockhouder. 1687

In ’t midden is zy door een muur van
een gescheyden, en men heeft inde zelve boven deze wooningen ook vier fraeje

ieter van der Burg , Onderkcopmai
die Willem van Dielen tot zynTwec

punten, die door Hollandse Soldaten bezet werden, om hen, zoo veel het mo-

Jan Korte, Onderkoopman 1684. tot 168-

1691.

clyk is , tegen de strooperyen van de
Inlandze Vorsten, en voor al van den

Commis- De COMMISSARISSEN hier geweest, zy

alom daar zwervenden aanhang van Saimbogie , Nazaat van Seva Gi, te dekten. Hier is ook een fraeye thuyn, tot

den had.

sarissen.

DeHeeren 5 Willem CarelHartsing. 1680
Jacob Jorissoon Pits. 1681

De Ed. Heer Henrik Adriaan van Rhede
687. en 1686

Waar mede wy van Porto Novo af
scheyd nemen

Tirepo¬

ermaak der Oppe-hoofden
Hier vallen velerley zoorten van Ly- Waaren

waaten , en Kleeden, om welke op zyn hierval

yd in te koopen, dit Comptoir hier sende, o
ppgericht is.

Wanneer men nu Noord op van Por-

plier, een to Novo gaat, ontmoet men ontrent drie
Heydens

siut. groote mylen verder het Kasteel Tirepo
V. Deel.

getrok
ken.

De zelve zyn deze:
Guinees Lywaat.

Negros-kleederen
B

Cetu7e.

IC
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Grove Salampoeris
Bethillis.
Parcallen

Ramboetyns.

Taffatsjelas, drie-draad
Tsjclas, roode en blaeuwe.
Dongris, allerley roode zoorte.

Javaanze geschilderde Kleedjens van
Tapi Sarassas

Tapitsjindos
Gordel tsjindos
Cambayen

En meer andere

Zoo waren door hem , in de tyd van
zyn aanwezen 20219 Ponden Foelie
7300 Ponden Nooten 97939 Ponder

Nagelen , en 2940896 Ponden Japan
staaf-koper verkogt, behalven dat hy in
die 7 jaaren van 544oo Pakken , bedragende ruym 126 T'onnen Gouds, 29340
Pakken, (beloopende 67 Tonnen Gouds
ingekogt heeft; uyt welk kleen staaltje
men zeer licht afmeten kan, hoe voornamen handelplaats en Comptoir dit in
vorige tyden geweest is.

Het land hier ontrent is, of zeer Zandig, of met een gebergte waar in de Ar-

Hier valt ook Indigo die vry bete duyn-steen valt bezet
Landwaard , wel twee dag-Reyzen Sjengie
koop is, als die om de Noord niet verre
van Nagelwanze gevonden werd, waaron verre, heeft men de groote Stad Sjengier beschre
nen ook hier een blaeuw-verwery heeft alwaar den Naik, of Graave des Lands,
opgericht, om Lywaaten blaeuw te vei

wen, die redelyk wei getrokken wier
den ; en veel grooter winsten gaven.

zyn verblyf plagt te houden

dan de Kleeden, die om de Noord ge-

wel Gingi, en men oordeelde die van

verwd wierden, niet tegenstaande mei

ouds wel zoo groot als Amsterdam ,

ook veel van dezen Indigo na de Noor
der plaarzen plagt te zenden

Hier valt ook staal, Salpeter, en eci

Men aoemde de zelve nu en dan ook

hoewel zy nu, door Inlandsche Oorlo

gen, zo groot niet meer i
Zy legt in een dal ten Noorden van cen

zoort van Rochevellen, die nu en dan

fraeic Rievier, en is rondom met cei

mede ingekogt en hier en daar met goe

dubbele Arduynsteene muur omringd

de winsten vertierd wierden

en

Christapaneyk genoemd , van ouds hei

en door vier bergen (drie van welke nog

De waaren, die men hier brengt, be

met onwinbare Vestingen voorzien zyn
staan meest in Speceryen, als Nagelen versterkt. Op de vierde berg , die met

Nooten-Muskaten, Foelie, Koper, Tin

twee Wallen omringd is, heeft men een

Speauter, Sandelhout, Laken, Rooze

schoone Pagode, en de tweede is met

water, en meer andere Koopmanschap vier gelyk de derde met zeven Wallen
pen, die van tyd tot tyd hier geeyscht die ider een schoone Arduyn-steene Poort
wierden, die , behalven de winsten or

net wagt bezet heeft) versterkt, Wes-

de kleeden, die men hier van daan voer- halven die niet te genaken, veel min te

de, jaarlyks buyten alle Lasten (dis
aan de 8 a io bedienden, die men hiei

veroveren zun, te meer, alzoo 'er maa1
eene toegang tot de zelve, ten decle cen

heeft, en aan de verbetering der Logie gemetzelde Arduvnsteene,ten deele cen na¬
en schepen, niet boven de 5 a 6000. gl tuurlyke steene Trap is, die vervaarlyk
beloopen) wel een tonne Gouds wins hoog loopt

konden opbrengen, hoewel het nu vee
veranderd is, dat meest aan de Inlandie or

logen en Stroperyen van Afvallige Prin
cen , die zig eerst tegen de Koninger
van Vifiapoer, en Golconda, en daarn.

Het Hof van de Vorst is aan de voet

van die Kasteelen, en is op zich zelven
zeer sterk

Daar beneven is 'er pas buyten de Stat

op een hooge Rots nog een Vesting om

tegen den Grooten Mogol, opgeworpen de zelve ter plaats, daar men die eerst ge-

Verdert
aanmei

king of
deHan

del al-

hier

hebben, en aan een algemeene verflaeu
wing van den handel, moet toegeschre

naken kan, te dekken

ven werden

men boven op die Vestingen Fonteynen,

Het verwonderens waardigste is, dat

De Heer Havart teekend in zyn op-en enTanken,met zeer levendige aderen hecft

die daar schoon water opgever, en die
in de tyd van 35. Jaaren op Tegenapa tot bewatering van zyne Lusthoven daar
ondergang van Choromandel aan , da

tam, en Porto Novo, negen en vyftis

Tonnen Gouds aan vericheyde Koop-

dienen

Deze Vestingen zyn van zeer weynig

manschappen verkoyt, en daar op ontren slecht yzer geschut, voorzien
Dat den Naik, hier pragtig huyshouc
vyf en dertig Tonnen Gouds in’t geheel.

dog in de 7 laatste jaaren, ten tyde da en een zeer vermogend Heer is, toonc
de Heer Clement beyde die Comptoirer de Heer Baldeus in zyne Beschrybestierde, twintig, en dus in dien korte
ving van Choromandel. Fol. 158. omzyd 6 Tonnen Gouds meer, dan in ag standig
Dit nu wel het voornaamste zynde, 7

en twintig jaaren te voren, gewonner
geen van dit Comptoir te zeggen valt
zyn

zullen
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De Landheer alhier plagt in vorige

zullen wy nu gaan zien, wat opperhoof-

den hier zedert het jaar 1648, want de tyden de Koning van Visiapoer te zyn;
orige kennen wy niet, gelegt, en ’t zelve dog naderhand zyn hem deze landen door
den Roover Sambosie ontnomen,die zedert
bestierd hebben.

PPERHOOlDEN van

Opper

altyd door ons met een geschenk moest
rkend werden. Waar mede wy van dit

TEGENAPATAM.

noofden

Comptoir afscheyden

et vierde Zuyder-Comptoir doet sig Sadtan-

an Te

3enapa

apatam

wee groote dagreyzen, of wel 20 My- het

Adriaan Nieuland, Opperkoopman.

2ID.

Adriaan van der Meyden, dito. 1651.
Govert Cracouw

frangapatam ; dog kortheyds halven werc Cotp¬

dito.

iet ook wel Sadrampatam, en meest Sa-

Jan Pit, onderkoopman.
N. Van der Markt.

1656. 1657

draspatam genaamd. In het Tellinga 's

Dirk de Hart

1658. 1659.

zynde de Land-Taal) betekend het de

acob van der Dussen.

oir.

jaam van des zelfs Bouw-Heer, en in ’t

'ersiaans , duyzend moejelykheden, of

Alle welke bevorens ook hier Twecden

t Sjah-Bord, by ons ’t Schaak spel, ge-

geweest zyn.

naanid.

Men heeft, schoon het mede aan de
Zeekant legt, een Landweg langs wele men daar komen kan. Men ontmoet,

Maarten Pit

Albert van Reede.

1675. 1679.

Die eenigen tyd Twecde van zyn voor

als men van Tegenapatam vertrekt, en

zaat was, en Nicolaas Clement tot zyn

Noorden aan gaat, eerst een Pagode,

Tweede gehad heeft

laar na een Moorze Tempel, of Mesdijd,

Dirk Vonk, onderkoopman 1679. 1679.

onnimoor genaamd, wat verder moet

Tweede Pieter van der Burg
Cornelis Mecrsman, koopman.

nen, voor al in het regen-zaisoen, drie
1679

Iweede Nicolaas Clement.

groote Rievieren overvaaren , waar na

men Poedechery ontrent z Mylen van Te-

Nicolaas Clement koopman. 1679. 1687
Iwecde Jan Corte.
Jan Corte koopman.

1687

genapatam, agter zig latende, nog een
groot dorp, met een gehugtje mitsga-

sers het Dorpie Aniulcery ontmoet, alwaar een Steenhouwery is, en dan komt

Joannes Bolwerk.

Evert Laurus, koopman.

1690.

Tweede Henrik Raap

men op dit vierde Comptoir.
Sit is geen Stad; maar alleen een groot

Dorp, op I2graad N. Breedte gelegen,
Com-

COnMISSARISSEN, hier geweest

en eygentlyk den Koning van Golconda
als Land-Heer erkennende

missaris-

sen.

Joannes Huysman, koopman,

Het is van wyde fraeje straaten, en van

en Fiscaal

Adriaan Verbrugge, onder- S Ao 1670

maar tamelyk goede wooningen voorzien, alzoo de meeste van kley, koejennist, en bamboezen gebouwd, en mer

coopman

Arent Vonk, Boekhouder.

De Heer Willem Carel

Hartsing, voorsitter tot e1680. 1681.
Pallacat ta

Michiel Janssoon , geheymschryver.
De Heer Jacob Jorissoon Pits,
Landvoogd alhier.

Calappus bladeren gedekt zyn. Wat
Landwaard in heeft men eenige Pagoo
den en Heydensche Tempels met haarc
Afgoden, mede van kley zeer afgryzelyk afgebeeld, ’t verdre, dat men duur

ziet, is geen verhaal waard, dan alleen
lat het Land daar om strecks in zich zel1681

ven zeer vermakelyk gelegen is.

Tot Karreloer, Mylen van hier,

MichielJanssoon geheymschry-

plagt de E. Maatschappy een fraeje steen

Cr.

De Heer Joannes Baccherus, Tweede in houwery van poorten, Puyen, Drempels.
le Commissie nevens de Heer van Sarken, Vloersteenen, &amp;c; te hebben,
Recde

vier

en benoorden Tegenapatam, op.
le ZuyDe naam van ’t zelve is eygentlyk Sa- ler-

Van Ao. 1648. Tot A°. 1651

1687

gelyk 'er te Cauwelon, 6 Mylen benoor-

De Heer Laurens Pit, Landvoogd. 1689. len Sadraspatam, in vorige tyden ook
ten huys van de E. Maatschappy plagt
Hoe de Engelsen in Cocreloer, niet te zyn, dat egter nu van geen, of weyde Natien verre van hier, een Logie, en ’t Kasteel nig gebruyk is, dan om nu en dan wat
hier.
van die naam voor 150000 gl. van de Ryst van daar te brengen
Nier verre van Strand hebben wy eer
Mooren gekogt, en ’er nog een vesting
Vreem-

nebben, zeggen wy elders, gelyk ook van Logie leggen, die, schoon zy voor vier
de Franschen, die benoorden Tegenapa- (en zomtyds wel wat meer) Dienaars,
lie hier bescheyden zyn, groot genoeg,
tam de Vesting Poedecheri hebben.
B 2
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egter in zich zelven vry kleen, en wat

Zyn Twccde was Antoni de Kleric

slegt is, hoewel 'er bequame l’akhuyzer die 'er wel 24 jaaren lag
en verblyf-plaatzen in zyn. Sy is vier Joannes Eduards onderkoopman
1687. 1688.
kant, en met een muur omringd.
Twcede Abraham Witmond.
Men plagt tot Ao. 1650. deze plaats
voornamelyk tot den Ryst-handel dit Adriaan de Visser, onderkoopman
1689. 1690
daar overvloedig is te gebruyken, by wel
ke gelegenheyd onze bedienden, bespeurende , dat hier ook zeer goede kleeder

vielen, om in te koopen, en dat hierool
winst door ’t vertieren van verscheyd

Koopmanschappen zou te doen zyn, daa

Zyn Tweede was de voornoemde Wit
mond

Abraham Witmond onderkoopman. 1690.

Zyn Tweede was de onderkoopman
Laurens van Buytendyk

De zelve Commissarissen, die Tege-com
af aan de Regeering alhier kennis gaven
die daar over na Batavia schreven, waa napatam bezogten, hebben ook dit Comp-missaris

op haar Edelheden Ao. 1654. hier cer
Comptoir, en een Logie oprichten, voor
namelyk met dat oogmerk, om de eyschen van den Heer Landvoogd te vo
doen, hoewel ’er naderhand ook goed
winsten met het verkoopen van verschey

sen.

toir bezien.

En hier mede meynen wy ’t voor

naamste, tot het zelve behoorende, gezegt te hebben

Het vyfde oflaatste Zuyder Comptoir, Beschryving van

is dat van Palleacatta

Pallea

de waaren, daar zeer gewild, gedaan zyn

Alsmen van Sadrangapatam derwaards

die in de eerste jaaren 102 12000gl: maa

te land gaat, (alzoo ’t ontrent een Kanon-t vyfde

in de later tyd wel een halve tonne Gouds

fchoot van Zee legt) ontmoet men Noorden laatst

vry geld, en buyten alle lasten beliepen

aan eerst het Dorpie Tirepoloer, dat,

Tuyder¬

De Waaren, of Kleeden, die men puyten de fraye Heydensche Tempel,toir,

hier inkoopt, zyn Guinees Lywaat
grote Salampoeris , blaeuw en wit (a

van weynig belang is
Daar na komt men by een kleen vlckje

zoo men hier ook een blaeuw-verwery Tejoer, en wat verder by 't Dorpie Pa
heeft.
iarom, en , nog drie uuren verder, by

Tapisarassas , bloemwerk Taffatsjela een Dorp, Maripakom genaamd
ten nier Driedraat, Brandams, Negros-Kleeden
Wat verder ontmoet men de vervalle-

De Wa¬

vallende

alle welke Kleeden van hier tot Palleacat- ne Stad Maliapoer, of St. Thomé, na
ta toe veel fyner, dan op de Zuydely- den Apostel van dien naam, die daar al

ker Comptoiren, vallen, gelyk menhie een Bloedgetuyge (zoo men wil) zyn le

ook Chitsen , die wel zoo fraey, en a

ven liet, van welk geval wy in ons erace

zoo goedkoop, als de Palicolze, vind deel brecder spreken

Ook zeer veel, zooruwe, als geslepene

vloer-steenen, die in een groote inenigt
na Ceylon, Batavia, en meer andre Ge

westen vervoerd, en aldaar tot Vloerei

Deze Stad, wel eer van eenig aanzien
dog Ao. 1674. ter ordre van den Roning

van Golconda geslegt, is nu maar cen
puyn-hoop. Wy vertoonen die in plat-

van Kamers, Plaatzen, Stoelen; Stra-

te Grond by de letters A: L: niet ver-

ten, &amp;cl gebruykt werden
Wel eer moest hier aan den Land-Hee

re van de zelve legt een zeer groote Berg

of Koning van Golconda, 2; ten hor

Monti genaamd, o6 groote breede stee

derd voor de in-en uytgaande waaren

ne trappen hoog ,

by de Portugeesen daarom El Grande
waar op een fraci

of aan tol aooo gi betaald werden; van we
plaveysel van kleene steentjens, in welke last Sulthan Aboeil Hassan Coibsjah de ters midden een kleen kerkje is, dat Kode E. Maatschappy Ao. 1676. door ee
ning Emanuel van Portugal Ao. 1514
hier heef
Koninklyke, en zeer milddadige quyt ter eere van St. Thomas
schelding, breeder in ’t werk van di laten bouwen. Men ziet daar oo Thome
Heer Hiavart te zien, ontheft heeft
Opper¬
hoorde

desselfs.

De Opperhoofden, die men hier ge
had heeft, zyn deze geweest

OPPERHOOFDEN van
SADRANGAPATAM.

beschre

dien Apostel en de wyze

noe hyven en
onder , ’t bidden, van een Braminc afge

doodgeslagen wierd , zeer net ver-beeld
toond

Men vind ’er ook een steene Kruys,
dat (na’t zeggen der Roomsch-gezinder

N. Wassenaar Onderkoopman.
Van A°. 1647

Dog meest om maar op de Ryst-za:
ken te letter

zomtyds nog sweet ; en een beeld van de
Maagd Mariz, door den Apostel Tho-

mas zelf (zoo zy mede voorgeven) ge
naakt

N. Groenegeus, onderkoopman.
1654. 1666

Lambert Hemsing onderkoopman
1666. 1666

Dit kerkje is kleen , dog zeer net
beknopt, en fracy, hebbende maar wey
nig inkomen uyt Goa, en eenige smalle

giften van arme lieden, die hare gebe
den

2
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ien hier al kruypende voor ’t beeld van van nood nier lang zou konnen houden,
dczen Heylig komen uytstorten ; be- waar op het ool niet aangelegt is.
Wel is waar, dat de Heer Landvoogd
halven dat de Christenen van rondzom
Intoni
Paviljoen, naeen rypoverleg met
ne nu, na ’t slegten der Stad, hier tei
Misse komen , waar van wy onder de den Raad, hier tv:ce waterbakken heef
zaaken van den Godsdienst nog wel iet

laten maken, die ider 100 a 120 leggers

ullen aanhaalen

water hielden, om al ’t regen-water

Pas voorby deze Grande Monti, heeft nte vangen; dog dit zeer pryzelyk mid-

men Madraspatam, een Stad, alwaar di

del zou hen in tyd van beleg niet lang

Engelschen hun Hoofd Comptoir hebben, konnen helpen, en zy tegen’t beschieten
en van welke wy elders , breeder spre- van buytenbate-yen, door hare swakke
kn

muuren, die wel haast zouden instorten,

Tusschen deze Stad, en ons vyfde Zuy
der-Comptoir, heeft mennog de Dorper

niet konnen gedekt werden

Het staat by namidden in de Stad, van

Mammela, Kozipoer, Maripalla,’t groot welke men over een Brug daar ingaat
Het is van binnnen ter regterhand, als
Jorp Waloer, Posso Novo of de nieuwe
Putten, en ’t vlekje Sinepallealatta, da men ’cr intreed, meteen zeer fracije woois , llcen Palleacatta, leggen, en dan ning voor den Heer Landvoogd , en ter

komt men eerst aan Pallcam Wedan

linker met veel andre nette wooningen

Caddoe, by verkorting, van ons Palleacatta, dat zoo veel als de oude Vesting

oor de bedienden der E Maatschappy, en
an een groot getal Pakhuyzen , voor

in 't Malabaars beteckend, hoewel her

zien. Recht voor uyt heeft men de Kerk,

vons meest met de naam van’t Kastee tot welke men met trappen opklimt, en
Goldria bekend is

De Stac
2lC2
cata.

igter de huyzen ter linker hand had men

eel gemakken voor de Adsistenten en de

Deze Stad, wel cer onder de Koninger

an Bisnagar of Narzinga gestaan heb bezetting ; dog door ’t verplaatzen van
bende, legt op 1; graaden, 22 Minuten t Comptoir na Nagapatam, en’t bouwen
N. Brecdte, styf vyf Mylen van St Tho- van zulk een aanzienelyke Vesting almé, en ruym 15 Mylen van Sadranga- laar, kan dit Kasteel tot de vorige gepa

bruyken niet meer dienen

yis niet onvermakelyk , alzoo zy een

De gedaante van her zelve kan men

schoon uvtzicht op deZee, en versclicy-

by den Heer Baldeus, en by den Heer Ha

de fracic straaten heeft, waar in niet als

art , zien, welke laatste het met de Stad in

ryne platte grond vertoond
det heeft wel vier; dog na de Stadsgehccle streck huyzen op zyn Holla-ds
gebouwd, waar voor drie Reyen boomen zyde twee sterke punten, waar van ’t
st; onder wcleers schaduwe hec zeci reschut nu en dan de onzen al zeer goede
Hollanders plagten te woonen , en een

verikcl e te wandelen is

Anders is ’t hier een barre bralske en

liensten gedaan heeft

Het legt digt aan strand; dog zooda

zandige grond , van Lyftocht onvoor- nig, dat 'er tusschen het strand, en ’t
zien ; hoewel ’er overvloed van Visch is; asteel een Ricvier loopt , die van ’t
moetende ’t verder van buy ten komen.
Ie

Geliia.

Zuyden in de re-en-tyd komt afstroo

Het Kasteel Gelria is na een Gelders-

nen ; dog in de drooge tyd; of var

man genaainmd, en op de oude grondender

Januari tot Seprember, is zy zeer on-

Pontugcezen toen zy ’t gezag daar over diep, of meest droog, hoewel ’t water , dat van ’t Noord-westen affulet,
hadden, voltoyd Ao. 1615
Het suyt de Stad, die anders meteer

zynen loop meest door een diepe Rie-

aarde Wal omringd is, aan de Noord- vier aan de Noord-zyde, behoud, komt
kant ; dog ’t is niet zeer groot, nogzec

egter de mond der Zee door die droog-

sterk, ’t zy voor een Europischen ’t 2

e zomtyds miede toe te spoelen

voor cen Tulandschen Vyand , waarom

de Koning van Golconda,en de Nabab zeen

Derde halve Myl buyten deze Rheede legt een zandrif dat van de Rieviei

veen te zeggen, dat, zoo de zoete

intrent ; Myl Zeewaard strekkende ,

te, die hen van onzen har-del van

selyker 2 Mylen om den Noord, bi

1yd tot tyd in de handen vloeiden, en den hock Sicericoerde ook een van 23
onze vriendschap hen niet wederhielden, Myl in Zee strekte, waarom men niet
’t Rasteel Gelria hen niet beletten zou

nader als op 6; a 7 vademen waters ko-

meester van die Stad te werden : want

men mag

chalven dat ’er nu en dan al groote Brokken door de zwaare regen afgevallen zyn
heeft men ’er ook geen versch water in,

Behalven dit Kasteel (dat van groo-Onze
Eigen-

e als deze of gene gemeene schans in som a¬
Holland is) mitsgaders de huyzen in, hier.

dat buyten op Strand gehaald, en in Pot en ecnige huyzen buyten de Stad,
ten bewaard moet werden; waaruyt men welke byzondere lieden toebehooren,

besluyten kan, dat dit Kasteel het in tyt

neeft de E. Maatschappy hier noc
B 3
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de Eilanden Erikan, en Mansjewakka, enplagt te zyn; dog zedert hier Landroog
eenige Ryst velden tot haar vermaai den gelegen hebben, is den uyt of inkoor
Ook staan de Dorpen Diramamy om d zoo byster groot niet, en opgeen stukker
Zuyd, en Coepony, aan de Noord-zyd na by die tot Golconda, en elders te
vergelyken geweest, alzoo dit Componder dit Kasteel
Oost-aan ontrent Strand plagt ook een toir, in ’t midden van onze Zuyder-en
huys te zyn, dat onder in Pakhuyzen be
Noorder Comptoiren leggende, voortond, en boven een wagt huys was

namelyk maar diende , om te zien, of

waar op agt stukken geplant waren, be alle de Dienaars, op die Comptoiren,
halven nog 2 punten en een sterken berg hun pligt wel waarnamen.
op Armomi aan de Zuyd-zyde der Stad.
De E. Maatschappy heeft hier ook het Ons
en een aan de Noord-ster na ’t N. W voorregt, om alleen te mogen munten, Rechl
van d
dienende tot dekking van al de genoem- dat in de Vesting plagt te geschieden, Mant
de Soldaten, en zwarte Christenen daar on- en aan de zelve boven de inkomsten derhier
trent woonende

Tollen en van de syst-velden (die we

In oude tyden plagten hier veel ly- 25000 gl. beloopen) nog wel 35000 gl

waaten geschilderd, en ingezameld t
werden, te weten

Tapisarassas Bloemwerk; en

Waare
hier v

Telpocans.

lende , en
van der

Sarassas

Gobars; en andre zoorten

n

Als ook wit Goed

eurs

Guinees Lywaad

jaarlyk winst geeft, alzoo al het goud, dat

tier van de West-kust, of van Andragir,
Jjambi , van Japan, en Malakka aangebragt wierd, hier ook plagt versmolten
te werden

Op wat manier nu verder met het slaan

der Pagoden, en het behandele dezer muntstoffen, hier plagt geleefd te werden, kan

nen omstandig in de Heer Havarts Op-

Salampoeris, fyn, en grof

en Ondergang van Choromandel zien ,

Moeris.

alzoo dic alles, daar ontrent, zeer naeuw

Bethilis.

teurig opgesteld heeft

Parcalien ,
Tsjavonis

De Bedienden der E. Maatschappi
plagten hier met de bezetting, ontrent

Gekeperde Ginggangs

150 a 160 mannen sterk te zyn.

Dito Chialones

Ilerley Roode Javaanze doeken
apikitsjils

Tapi Grandis
Kajin Goelongs,

Dewyl nu dit het Hoord-Comptoir
was, daar alle de andre Comptoiren hae zaaken en Boeken moesten verant

voorden, en alwaar door de menigvuldige lasten van verbeteringen van schepen, gebouwen, &amp;c. zwaarc Soldyen

Nelke klceden wel 40 a 50 Mylen en alle anderenoodige zaaken, zeer grooLand waard in gemaakt, en herwaard e onkostenviclen , die jaarlyks wol pooo¬
afgebragt wierden

Men wil, dat de Koningen van Siam
voorheen cenig recht op Palleacatta voor

3l. en meer, na dat de lasten zwaar of lichi

waren , beliepen, zoo konder de winsien,
onmogelyk toereyken , om die gedane

gewend, en dat zelf wel ; onzer Land- onkosten goed te maken; maarmenmoest
voogden ettelyke jaren goude en zilvere er jaarlyks nog veel by leggen; dat egBloemen , ten teeken van onderdanig ter, na dat men de ruymte van ’t Japan
heyd, door hunne Gezanten aan dieKo- goud begon te krygen zeer veranderd
ningen zouden hebben doen aanbieden
s, alzoo de Palleacatze winsten jaarlyk.
waar aan ik veel reden heb om te twyf veel hooger dan bevorens plagten te
felen

Van Orixa werd hier met veel winst

loopen

Van ouds lagen hier de Landvoogden Land

ook Padi of Neli Ryst Gingeli-zaa-

van Choromandel, onder welke ook voogder

Honig, en geel wasch, hoewel niet hee
zuyver, aangebragt, welke togt gins maar

Sengale van den beginne af tot Ao. 1655. romanlagt te staan, waar van de volgende Lyst de
de naamen opgeeft

Olie , Boter, Negros-Kleeden , Yzer

vier maanden duurde ; op Arrakan, Pe

gu, en Tanassery geeft men hier goede
reu, tegen 8 a 10 ten honderd op vragt
waar van onder de Comptoiren self bree-

der, en van Tanasseri komt hier wede
Tin, dat by de Mooren zeer gewild is

en tot het vertinnen van haare potten ge-

van Cho-

LYST der LANDVOOGDEN
van CHOROMANDEL.

Na het stichten van het Kasteel Gelria Lyst des
Land-

is ’t gezag eerst gevoerd door

voogder

Johan van Wezik, voorsitter

van Chc

an Ao. 1609. tot Ao.

bruykt werd

roman-

Waarom hier een fraeje vertiering van Wemmer van Berchem; Opperkoop

Koper, Tin, Lood en van speceryer

man.

del

1612. 1613

Han
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Jacob Jorissoon Pits, Extraordinaris Raad

Hans de Haze, Extraordinaris Raad
1615. 1616

en Directeur.

Samuel Rind.

Commissaris, Landvoogd, en Di-

1616. 1617

681.

recteur.

685. 20. Maart 1687.

1617. 1615

Hans de Haze, als voren, en Com-

Laurens Pit (De Jonge, Landvoogd
en Directeur. 20. Maart 1687. 1690.

1619. 1620

missaris

Indries Souris, Landvoo d, er

Commissaris

ZynEd. vertrok na Nagapatam

1620. 1625

1690. 1693.
Extraordinaris

jdaarten Ybrandssoon, Directeur.
Raad.

1625. 1630

Landvoogd, en Di1630. 1632.

recteur.

1693. Sept. 1698

Vertrok eersten Oct. 1699
Dirk Comans, Landvooyd en Di

Arent Gardenys, Extraordinaris

recteur.

Raad van India Landvoogd, en

31. Sept. 1698. 1702
Extraordinaris Raad

1632. Novemb. 1632.

Directeur

1702. 25. Jul. 1705.

Vertrok den 8. Oct. 1705

David Pieterssoon, voorsitter 1632. 1633

oannes van Steeland. Landvoogd

Maarten Ysbrandssoon Landvoogd
en Directeur Juli. 1633. 1636

en Directeur.

25. Juli 1705. 1710

Daniel Bernard, Guilliamssoon ,

Karel Reynierssoon. dito. 1636. 1638

Arent Gardenys, als voren. 1638. 1640.

Landvoogd en Directeur

Ordinaris Raad van

640. 1643

India

6 Octob. 1710. 1718

En komt Ae 1717. in Aug. in ’t
aderland.

16 Juli overleden.

Arnold Heussen,voorsitter,2; Augti.

Adriaan de Visscher, Landvoogd,

1643. 1644
— Landvoogd, en Directeur
1644. 1650
Extraordinaris Raad van

1650. 8 Oct. 1650

India

1685

Ordinaris Raad

Adolf T homassoon Opperkoopman

Laurens Pit (de Oude) Voorsitter

n Directeur. 12. Febr. 1716. 1718
Door de Heeren Zeventienen afgezet,
en buyten cenig fatzoen, wegens zyn
vangedrag na ’t Vaderland opontbo-

den (dat buyten voorbeeld is) en kort
na zyn komst in Zeeland overleden.

650. 1651. Gerard van West-reenen , Land-

acob de Wit, Landvoog-

voogd, en Directeur

30. Juli. 1651. 1651
31. Aug. overleden

Laurens Pit, voorzitter, op Ma1651. 1652.
Welke met de Heer Commis-

zulipatnam

1719. 1722.

Extraordinaris
Raad.

1722. 1723.

Dirk van Cloon, Landvoogd, en
Directeur

1723

ynder welken wakkeren Heer men hoopt
saris Steur, als Tweede van : dat deze Kust, na veel groote en vry
Gezantschap na den Koning van
Golconda ging, om na zyne te
rugge-komst als voorzitter o
Mazulipatnam te blyven

— Landvoogd, en Directeur
April. 1652. 1659
— Extraordinaris Raad van
Pris

ndia Juni. 1659. 1661
Ordinaris Raad van India

661. 1 Juli 1663

zware Scholken, zedert Ae. 1716. geeden , weder opluyken za
LIEDEN
PALLIACATTA.

De OPPERKOOI
van

De Op

oachim Assenburg. Ao. 1645. tot Ac

perkoop¬

Dirk de Hart

1659

Pieter de Lange

1666

Dirk de Hart.

ieter Smith

acques Caulier

lieden

1666. 1667.
1667.

1668.

1668. 1669

Cornelis Speelman, Landvoogd, en Di
recteur. 12. Juni Ao 1663. 10. Octol
1665. Ter ordre der Heeren Zeventienen
opontboden na Batavia

Maarten Pit

1675. 1677.

ieter Moutmaker

1677. 1679

Willem Kaijel kiartsink

1679. 1681.

Pieter Vorwer.

Antoni Paviljoen, Dito. Dito.
10. Oct. A°. 1665. 1668
Pris

Extraordinaris Raad.

oannes Huysman.

1681. 1682.
1682

acob Corbezier.

1687. 1687

an Faukonier.

1687. 1688

an Corte.

1689.
Octob. 1668. Oct. 1676
Na Ae. 1691. op NAGAPATAM.
Jacques Caulier, Landvoogd , en
Octob. 1676. 1679. N. Van der Mede
Directeur,
1710. 1710

den 15 Nov. overleden.

denrik Grousius.

1709. 1709

Willem Karel Hartsink, voorsitter
7 Nov. 1679. 1681.
Pie-

an Pal¬
acatta.

16

De Be¬
diende
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Heer my daar van niets konnen opge

Pieter van der Burg

1709. 1720

Dirk van Cloon-

1720. 1723

cen , vermits 'er na de dood van zyner

De Bedienden, die Ao. 1691. na dat Pal

Heer Vader veel van deszelfs Papieret
en waarschynclyk ook zulke, die mi

liacatta in een gemeen Compioir veran zekerlyk zouden hebben konnen dienen
verbrand zyn
derd was, hier nog waren, zyn deze :
Alleen heeft zyn Ed: nog gevonder
Adriaan de Visscher, Koopman, en Op dle lyst van deze navolgende bediender

Ao 16. )
hi

En he
verdre

ot 1723

onder de Regeering van zynen Hee

perhoofd

Arnoldus Soolmans, onderkoopman

n

Vader

Tweede

Cornelis van der Wiel Onderkoopman

MEMORIE van de COMPT OIRS

en Fiscaal, alzoo alle Fiscaals opChc

DÉDIENDEN welke in ’t jaar 1709

romandel onder den onaf hankelykci

op NaGaPatnan zyn geweest.

Fiscaal tot Nagapatam staan.

Joannes Noot, Onderkoopman, en Con
missaris over de Munt der E. Maat

schappy

Hector Alewynssoon, Onderkoopman
en Pakhuysmeester.

Henrik Grousius, Boekhouder, en op
maker der Factuuren

Landwaard in heeft men hier van oudher nog verscheyde plaatskens gehad
daar veel handel gedreven werd, als, tot

Cansjewarom (een dorp 20 a 21 Myle.
ten Zuydwesten van Palliacatta van Sa

draspatam gelegen) Pomer ( Mylen W
Z. West van Tripperil wel 3 dagrer
len van Palliacatta) Madrapati 102 1
Mylen Landwaard in, en meer andre
die wy voorbygaan.

Hier mede meynen wy ’t voornaamst
van dit laatste Zuyder-Comptoir geze;

De Heer Joannes van Steeland , Gouverneur en Directeur der Kuste Cor-

mandel met den Resorte van dien, &amp;c.

De Heer Pieter van der Burg, Opperkoopman en Hoofd-administrateur

De Heer Robert Weir, Opperkoopman
en independent Fiscaal (Hoedai; hi
1708 al voorkomt.
ri— Petrus de Nyssen , Koopman
Negotie Boekhouder en eerste lak

huys meester
Pr—

stitie
Prmis

— Laurens Alewyns zoon Secretais van den Civilen of Stads Raad en

der Commissarissen van de huwelykze
zaaker

Hendrik Wightman, Onder koop
man en Canlier

Hendrik de la Haye, Onderkoop-

nette lysten konnen bekomen; hoewe

alhier (zeer weynige uytgezonderd) ’t 2
aan de pen ’t zy in Krygs-dienst ter
naasten by de zelve zyn, als die ons i

Amboina zyn voorgekomen
Tot Ae. 1723. heeft N: de Munt al

Hoofd op Palliacatta gelegen, en is toe
door Gosuinus Maire vervangen.

Na de Regeering van de Heer Lauren

Pit (de Jonge) heeft hier met veel lof d
Heer Dirk Komans geregeerd, gely

man en tweede Pak-huy-meestei

Cornelis Stevenszoon , Onder-

koopman en ordinaris gecommitteerde
by sE: Com; Nezotie Pakhuyzen
—

derheden, onder zyne Regeering voor
gevallen zyn my niet bekend
Dat de Heer Joannes van Steeland vee
le Jaaren hier op de Kust gelegen heef

Laurens van Buytendyk, Onder-

koopman en Negotie overdiager
Joannes Spits, Eerste Cilercq te
Secretarye
rim

Hendrik Dormieux, ontfange

van ’s E. Comp. Revenuen

zyn Ed ;: ook daar op Extraordinaris Raa

van Indien geworden is; dog de by zon

Willem Wyland, Cecretaris van

de Weesmeesteren

te hebben, van de verdere bedienden di

hier gelegen hebben, hebben wy geer

Jan Martens zoon, Onderkoop-

man en Secrctaris van Politie, en Ju-

Pieter Vermeren , Zoldy-Boek
houder
Pris

Michiel Gyzen, Boekhouder van

de Pakhuyzen

Jan Gerrit Heye , dispencier en
fabryk

blykt het gansch werk van de Heer Ha

e Heer Joannes Grousius, Soldy over-

vart door, en kan vooral 2. D. pa

drager
Prii Dirk van Cloon, Onderkoopman

194 gezien we-den; maar wat 'er onde
zyn Ed: Bestier als Gouverneur en E

en Factuurhouder

recteur van Choromandel voorgevaller

is, wete ik niet te zeggen; en hoe
wel i5 zyn Ed. zoon uytdrukkely
om dat gene, dat ider een weten mogt,
door een van 2in Ed. Bloedverwar

ten verzogt hebbe, heeft egter diei

Albert van Reede, Onderkoop
man en Muntmeester
ri— Jan Everts zoon, Opziender over
de lquipagie, en Strand-mce te-

Hans jacobs zoon Castra, Capitain Lurtenant en hoofe der nilitic
1u

—

Fre-
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De Heer Frcdrik Sweel «Vaandragers bin- resorte van dien ; geboren tot Palleacatta,
Pris

den 21. September Ao. 1677. en in het

Thomas Sloot,

nen de Stadt

Lodewyk Willen

Vaandragersbuy- Kraambedde den 13. November Ae 1709.
ot nagapatnam in den Heere Ontslapen,
ten de Stadt

Prins

oud 32 Jaaren, i maand, en 23 dagen ,
hebbende in den Arm haar Edeles teede

an van Limbourg

Cornelis Janszoon, poekhouders

i

jonger Soontje , kort voor haar overlyden dood

Theunis van Bild, 5

—

ter Wereld gebragt

Andries Zegenbaden.
Pri—

Joris Janszoon

Pis

'Inthony van Dynsen,

Benevens haar Edele ’s Soonen Pietei
van StEELaNT, geboren tot Nagapatnam den 16 Januari A°. 1705, en overle

Jan La Gouche

Pri

Arnoldus Oosterharen,

Pri—

den ter Gem plaais, den 25 Juni daar aan
Gaspar van SteELlAnT, Gebo-

Jacobus Dormieux

ori

ren tot Mazulipatnam , den 24. August

Samuel de Wigman,
ori—

Dirk Koorn

A°. 1702, en Overleden tot Nagapatnam

Hermanus Taarling

den 20. Februari A°. 1707
Gaspar van STEELANT , de

Pieter Willemszoon Ster-

Tweede van dien naam, geboren tot Naga-

ling
Reynier Jacobszoon de

Vos

All
Adsi

Gerard Spits

stenter

Joan Jacob Preyer

Pr—

Vincent Born.

Pri
ri—

Prsis
Pri

Philippus Sweers,
Willem Wassenberg,

Joannes Koppenhol ;
Gasparus Prins

Pri—

patnam , den 9. September A°. 1707 , en
aldaar ook overleden den 29. Septembe¬
A°. 1709

Wyders in het Westen boven een de
Bogen van deze Tombe is in de muurge
metzeld een effen Arduyn-steen, lang 8,
en breed 12 voeten, waar op mede met

Verheven vergulde Romeynsche letteren
dit onderstaande uytgehouwen is

Wouter van Weede.

Pri

Willem Spits,

Pr—

Pr
oris

Jan Zuyderberg
Herman van Atarden-stoff.

Dees Tombe , ende Sark, hier onder zig be
sluyten,

Mevrouw van Steelant ’s Lyk, met vier van
hare Spruyten.

Ook had zyn Ed: nog gevonden de ’t Geen aan haar sterslyk was , word in dit
Tombe van Mevrouwe , zyn Mam

Zal. Mem. ) 200 als wy die hier, of

zyn Ed: verzoek, by de Letters A: M
ventoOnei

Deze fraeje Tombe vertoond zig inde

Graf tot Stof

t Onsterslyk is by God, en zingt zyn heylig lof.

Ook is onder de Bogen dezer Tombe

ten Tralie-werk van Calearour-hout, on
birnnen-stad van Nagapatnam als een vier
de
duurzaamheyd; het welke bruyn-ge
kant Gebouw van gebakken geslepene
steenen, en van zeer wel bereyde Kalk, marmerd, gelyk voor ieder dezer Bogen eer
Arduyn-steene opgang van twec treden
in 200 verre , dat die eeuwen zou kon
nen verduuien. Ider zyde deszelfs i
breed 21 , ende hoog (met de Kopere

gelegt ii
De Opvolger van de Heer van Stee-

vergulde vleugel mede) a5 voeten. D. lant is geweest de Heer Daniel Bernard
welke van het Jaar 1710 tot 1716 de
Sark, binnen en in’t midden dezer Tom

be verheven leggende , is een blaeuw
Arduyn-steen, lang 8, breed 6 voeten

taaken der E. Maatschappy alhier me

en met een verheven gebloemden ran

zeer veel ywer waargenomen, ende zeei
veel dingen, welke hier al vry vervaller

vercierd , waar op het wapen, de For

waren , verbeterd heeft.

tuyn in een Zee-schelp, afgebeeld, ei

De proeve van zyn Ed. Loffelyke Re-

waar onder in zeer nette uytgekaptever

geering is my gebleken daar in te bestaan

hevene t’ omeynsche letteren het volgen

de Grafschrift te lezen is
Beaii qui Moriuntur in Domino

dat 'er in de vyf Boek-jaaren van Ao. 1710

tot 1715 aan winsten gl: 3 34733. 17.12
meerder te boven gelegt, ende aan ongelden gl1 14845. 116 minder bedragen
mitsgaders dan nog meerder aan Rerou

Hier legt begraven d’Eerbare, Deugd
en Zedenryke Mevrouwe

Anthonia NiLo, Zaliger, Ge
malinne van den Edelen Heer Joanne

en zoo men my bericht heeft )gl 968569.

59. afgezonden zyn, dan in de vorige vyf
jaaren, schoon ’er in die eerste vyf Bock
jaaren ettelyke tonnen Gouds munder tot

voordzetting van den Lywaat-handel ont

van Steelant, Gouverneur en Di

tangen, dan in de vyf vorige jaaren aan

ecteur dezer Kuste Choromandel, met der

gebragt waren; buyten het welke dan d

V. DEEL

win
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winsten, naar mate van dien zoo veel ogtent-stond van den 28. voormeld reeds
vry hooger, dan ordinair, gerezen, van
grooter zouden geveest zyn
Daar beneven heeft zyn Ed: by zyne den Oosten-wind aangedreven en opge-

Regeering ook geene bancqueroeten ge-

jaagd, het water in de Rievier (of ey

had ; waar tegen men in de vyf vorige

gentlck ter plaatse daar de Rievier nu

jaaren ettelyke tonnen Gouds aan banc door de lee overweldigd, te voren langs
queroeten (zoo my bericht is) afgeschre de boorden der Stad plagt heen te vlocjen
ven, behalven dat ook zyn Ed; de edel- in minder dan een half quartier uurs wel

moedigheyd gehad heeft, om Ao. 1712 vier voeten hooger ophefte, terwyl de
twee en dertig duyzend, drie honderd, Zee zeer hoog over de Sandplaat (welkc

en a3t en tagtig gulden, welke zyn Ed de Ricvier bevorens niet alleen van de
van tyd tot tyd, onder de benaming van Zee afscheyde, maar ook het voorland,

Costumados, ten geschenk gegeven wa- waar op de Zee plagt te breeken, en
ren, in Compagnie ’s Cassa tetellen, en dit d’cenige beschutring der Stad was) henen, en los op de Stad aanrollende, zoo

aan de zelve goed te doen.

Onder andre zaaken, gedurende zyn afgrysselyk verbolgen aansloeg, dat het

Ed : bestier alhier voorgevallen , ver te dugten stond, de gansche Stad, waarn
diend ook groote opmerking de volgen- van de Noord-zyde voor ’t meerendeel
ceds overstroomd nas , door dat ver-

de weergadelooze storm, Ao. 1715. ont-

Relaas wegens den

vaarlyk Element verslonden zoude zyn
geworden
; dog hy , die de Zee hare
zwaren

storm op den 27. en 28. No
vember Ao. 1715. tot Na

gapatnam beleefd, mitsgaders
de schade en Destructic, daa
door veroorzaakt.

Na dat het den geheelen dag van der

plaatzen aangewezen en beperlt heeft,

stuytte de zelve nu ook nog tydig in haren aanwasch, doende den wind, als reeds
jezegt, in en door het Zuyden na het
Wester-Oird schieten, en de wateren
daar door, allenskens af , en henen
lieten.

De schade, welke men allereerst ge27. Novemb. goed handzaam weder wa
geweest, zag men tegens den avond waar wierd, dat deze zwaare storm verrondzom onzen Horizont de lugt onge- porzaakte, was het wegnemen der panmeen verdikken , die zeer laag en gestrekt nen van de daken, makende alzoo opehangende zig in een genoegzaam zwarte ning voor het inssorten van den regen,
zeer rare gedaante vertoonde, en voor

die nu en dan hoewel niet zeer sterk,

bode scheen te wezen van het verschrikke by poozen viel, zonder dat het mogelyk
lyk onweer, dat kort daar op volgde : was in den stik-donkeren nacht daarte, enwant ’s nagts ontrent in uuren ( weynig zoomin, als tot verhoedinge van verdere

regen-vlagen voor af gegaan zynde; be- schade iets ter hand te slaan, ieder zig te
gonnen uyt het Noorden al eenige vri vreden houdende het lyf te bergei, 101
onguure draey-winden hervoord te Ro- dat de dag van den 28. dito, die in dit

men , dat tot middernacht roe Conti ongeval door het ongemeen veraangen
nueerde , wanneer de wind vervolgens vel langer, als ordinair scheen te veruyt het Noord-westen zeer sterkopstak, toeven, aanbrak , wanneer de gedaante
en kort daar aan in een vehemente storin der Stad veel eer een geruineerd bosch,
veranderde , die ruym zes uuren lang

evengeweldig aanhield; de wind onder-

dan een gereguleerde plaats vertoonde :

want alle de boomen, welke (byzonder

tusschen van ’t Noord-westen naar het in de binnen-Stad in dreven geplant) het

Noord-Oost geloopen , wierd ontreni beste cieraad der zelve uytmaakten, daar
den morgenstond van den 28. Nov, vlakonder zelfs veele oude die lange jaaret
Oost; dog verliep kort daar op naar t géstaan hadden, waren, of met worte
Zuyden, en Z. Z. west, zonder dat de en al geheel uyt de grond gerukt, of de
gestadige verwisseling van het eene oire akken van de stammen gescheurd, die
door malkanderen henen geslingerd
verzagten, ter contrari even staag me wyd en zyd verspreyd op vecle plaarzen
vernieuwde rukken zoo fel uytbernende het gebiuyk der straaten derwyse beletdat het geluyd daar van veel eer na don ten , dat men onder en over verscheyin het ander, de wind het allerminst deed

derslagen, dan het ruysschen des winds de nedergeslaaen boomen en takken kruygeleek , dermaten , dat 'er d’aarde van pen en klauteren moest.
dreunde ; des veele hun ook Imagineeren,

Onder de wooningen der E.Compagnie

dezen terribelen storm met aardbeeving in de binnen-Stad gdie van het Rasteel
zoude zyn vermengd geweest

Ysselyk was het om te zien, hoe d’

rebben weynig last geleden) welke zoo
aan daken, muuren , deuren , vensters,

Zee, door tusschen-komst van het Naa- sloten, enz. beschadigd waren gewor-

spring der nieuwe Mane, in den vroegen den,

telde men die van den Ed: Hecr
Gou
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Gouverneur, en de daar naast aanstaande hout,dat daar tegen aan gestapeld lag, wegSccretarye; voords het huys van den Fis

gespoeld

De houte brug aan de Poort Amster
caal, van den Adigaar, van den Secretaris, van den Dispensier, en van der dam, welke gemeenschap maakte met de
Stierman, mitsgaders de Pak-zaal in he vinnen en buyten-stad, het geweldig RamKasteel, de Corps Du Guardes der Mili-

tairen , zoo op de wallen van het zelvi

meyen der Zee niet konnende wederstaan, wierd mede ten eenemaal met her

Fort, als de binnen-stad, de Kruyt-mo-

gene daar aan aard-en nagel-vast was

len , de huysingen der Matroosen op

strand, en andre eygen wooningen van

weggeslagen, en westwaard op langs de
Gordyn, welke de buyten-en binnen-stad

de E. Comptoir Dienaaren, en der zel

aan die zyde van den anderen sche-d.

digt by de gragt van het Kasteel nreder’s E. Comptoir Pakhuyzen; dog de ef- reworpen; maar onbegrypelyk is het, hoe
fecten in de zelve met matten en Presen- de valbrug digt tegen de Poort overge-

ver wedu wen , gelyk medc eenige van

nings behoorlyk verzorgd, zyn onbe haald, uyt zyn sterke hengzels en ssoter
schadigd gebleven; daar en tegen zyn in heeft konnen werden gerukt, gelyk eghet Equipagie Palchuys op Strand (de deu

door de sterk aanrollende Zee in stukken

ter geschied, en te verwonderen zy, die

gansche Poort, en naby gelegen Water-

geslagen wezende) eenige presennings, jas (waar van de Palmeere Pagger t'eene

cen party Cayer, en andre kleenigheden

maal weg is) niet teffens wierd vernie-

van weynig waarde weggespoeld

tigt, zynde voorsz: Valbrug vervolgen.
Noordwaards heen gedreven, onder een

De Pha en (zekere groote Malabaarze

Vaartuygen met drie Masten, welke 15

party uyt de grond gerukte, in malkan-

pakken met Lywaaten konnen vervoe deren geslingerde boomen verward en vast

ren) Coylang, en Margiccolle, na Jaar- geraakt, nog wedergevonden
Voorts was het in de bu-ten-stad alimlykse gewoonte alhierop de wal gehaald,

raakten ’s morgens vroeg in weerwil var
alle ingespannen kragten, en onaangezie

mers zoo boos als in de binnen-slad, prin-

cipaal langs het Strand: want van het
reeds aan ankers en dreggen vast gezorge Zuyder-deel af tot aan het eynde de
lagen, vlot, en terwyl de stierman op Noord-zyde, tot aan de punt Schetelzichter over ’s E. Comptoir Equipagie doeks-Haven (die mede veel ge eden
met zyne verdre Zeevarende, het weg heeft) zag men geen een huys groot of

dryven der zelve Vaartuygen tragrten te kleen onbeschadigd; maar nog erger was
verhoeden, liep de Phaar Margiecolle het voorby de zelve wagt plaats, naazoo geweldig met de voorsteven tegen een de buyten-wal toe, alwaar gebeele teyen

van de huyzingen der Matroozen aan

huyzen (dat verscheyde Inlanders nog het

dat in 2 a 3 ftooten de Voormuur en her

leven gekost heert) ter nedergeplort la

dak eenslags ter nederstortten; maar de

3en, ja ook van veele niet anders over-

voorsz. Vaartuygen zelfs zyn eyndelyk gebleven was, dan het bloote fundament,
niet alleen behouden gebleven, maar to en eenige puynhoopen van de verbryzeldt
verwondering ook weynig of niet bescha steenen en pannen, alle het welke niet
digd geworden.

Daatentegen is het Hoofd by de Poort
Amsterdam, alwaar de Goederen gelof

min deerlyk om te zien, als naaren hert-

prekend om te hooren was, het erbar

melyk gehuyl en gekrys der genen, wel-

en afgescheept werden, nevens de Kraan, ke naast aan strand gezeten waren geweest
met het gene voorts daar toe behoorde

en ook de grootste schade niet alleen on-

aan stukken en weggeslagen, zynde na trent de ruine harer wooningen, maar
verloop van 3 a 4 dagen ontrent twce in het wegspoelen van ’t gene vooris tot
uuren van hier te Landewaard, in het ge- voedzelen dekzel strekt, geleden hadden,
bied van den Landheer, niet alleen een goed vele van dien daar mede alles verloren

gedeelte der Phaaren, palmeeren, &amp;c hebbende, wat zy in de wereld bezaten
van het zelve hoofd, maar ook de KraanDus zag men aan allen zyden niet als

balk, of stander, wel weder, dog zo
beschadigd gevonden, dat de zelve on
mogelyk op nieuw tot een stander za
konnen geemployeerd werden

voorwerpen van droef heyd, medelyden,
en afgryzer

D’aarde Vesting-werken langsde wal¬
len der buyten-stad vond men voor het

Het Proviant-huysje van den Cassier

meerendeel onder de voet geworpen, de

en dat gene waar in de Fquipagie-op-

wagthuyzen, daar op staande, aan daken,

zichter de Presennings, Gerecdschappen. deuren en vensters zeer beschadigd; doc
&amp;c: tot het lossenen laaden van schepen. de wal zelfs na mate der algemeene deen andre Vaartuygen vereyschende, plecg structie,nog redelyk wel geconditioneerd,
te bergen, dicht by voorsz: hoofd ge excepto het Vak van de Poort Zeelandia,
staan hebbende, zyn mede ter neder ge- anders de Poorr China , tot aan de Zee-

stort, en cen gedeelte van het Caleatour punt zelfs nedergezakt, mitsgaders de
C2
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Palmeere Pagger van die wagt-plaats
weggespoeld, gelyk ook de meeste Pal-

ke met verscheyde hooge Sand-heuveler
bezet, de Rievier van de Zee als voor

meeren in stede van Pallissaaden op ver

waards reeds aangemerkt, afscheyddc, en-

scheyde plaatzen der buyten-stads wal ge

de eenige beschuttinge der Stad, tegen

sseld, aan de grond waren afgebroken

net aanttorten der Zee plagt te weeren

ring van den Presenten Heer Gouver-

afgenomen, en gemelde heuvelen, ex

maar het geboomte gedurendede Regee nu recht voor de Stad geheclyk dermaten
cepto een, waar van nog wat is overge-

neur, zoo verse dat successive heeft kon

bleven , zoodanig geslecht, dat conti

nen bezorgd werden, Pallissaads gewyze

digt aan den anderen, tot dekking van nueel door de Zee overgespoeld, en het
de Stad opgezegde wallen, welke ander. Zee-water in de rievier gestort wierd,

nvoegen dat by zoo verre den Almagti

bloot en open lagen, geplaut, heeft wey-

nig schade geseden, als zynde tegen het gen deze Stad nietmerkelyk bewaard , de
zelve, by het minste onstuymig weder uy

doorbreken van het Noorder-Moesson

ter ordre van welgemelden Heer Gouver- Zee , altoos last lyden zal; men swyge
niet slegts uyt vrecze; maar ook om dat
De Phaaren, Tsjampans, en andre het niet te voorzien is, wat ons niet a1

neur behoorlyk geknot geworden

groote en kleene Vaantuygen der Bar-

zoude konnen overkomen , wanneer an

kiers, mitsgaders de Chaloepen van d'
E Compagnic, langs het strand in debuy-

dermaal zoo zwaren storm moesten uytstaan: want dan zoude het, na alle ver-

ten-stad ter vertimmering, als andersins, moeden erger worden , dan het nugeweest

pde wal gehaald, wierden zommige zy, om dat de geheele voorbrng weg is
d’een tegen de andre in stukken gestoo- daar het water eerst nog lange zelfsgeten, audre door de fellc aanstorting der durende dezen storm voor wierd opge-

Zec, tegen de grond te bersten, of het houden, en men vasfstellen moet , dat
ondersten boven geslagen; drie Phaarer kort voor dat de wind uyt het Oosten
cu ccn Tsjampan, wierden mêt de Zet

naar het Zuyden schoot, zoodanig eerst

voorby depunt Amsterdam tegen de Gor¬

is afgenomen, als wanneer men ook in

dyn nedergesmakt, en dat zoo na by de minder dan een half quartieruurs het wagragt van het Kasteel, dat het geschapen

ter ruym vier voeten zag opzetten, weshal-

ttond het steenen verlaat, waar door het ven daar uyt dan ligtelyk af te meten is, wat

evervloedig water uyt de gragt werd ge- onheyl deze plaats overgekomen zoude
soosd , en nu ook nog rot afschutting van zyn, zoo die goede God daar inne niei
het Zee-water diend , overhoop endt hoogtydig hadde voorzien, die dan ook geVaartuygen in de gragt zouden geraken beden blyft de Stad met zyne inwoonderen
gelyk reeds al een Chialeng (een zoort var voor alle verdere schade ten ruine te benlandsche kleene roeivaartuygen , welkt

Vaa1en

Voords diend in’t algemeen nog gere
gebruykt) over ’t zelve verlaat daar in ge- marqueerd, dat deze grouwelyke storm

men tot het lossen en laden der goederen

vallen, dog zonder eenige schade aan de
muiagie van het Kasteel gezonken was

Veele van de vermiste zoo groote al
llcene Vaartuygen der Barkiers eyndelyk
in de dorpen der E. Comptoir, en verder landwaard, onder het gebied van Tokosie Ragie (broeder van den Tansjou
versen Vorst) weder gevonden wierder

welkers weergaa volgens d’algemeene getuygenis in ruym dertig Jaaren , om dezen oird niet beleefd geworden is, genoegzaam het gansch Compas rond-ge

loopen, en van alle zyden even fel door
geblazen heeft, gelyk dat aan de meerremelde boomen klaarlyk was te zien
de wyl die zommige Oost, andre West.

Ragie eerst wel aangehouden, maar eg

ook Noord-en Zuyd-waards gestrekt lagen; waar by nog in aanmerkinge komt

ter na veel over-en wederschryven , ei

dat al kort na den storm de bladeren en

onder bedekte handvulling van de eyge

onge takken, zoo wel van de nederge
lagen als der staande gebleven boomen,

door de bedienden van den zelve Tokosie

naar weder geslaakt; dog de E. Compic

tuce grocte Chialengen tendienst van den

niet slegts verdord, maarzelfs verschroeid

Heer Gouverneur en Fiscaal geappro-

waren , invoegen het verhaal van zom-

bieerd, van hier mede weggedreven, kost migen,die in den donkeren nacht genoodcn schadcloos gerestitueerd

zaakt waren uyt hunne wooningen op de

Alie voorsz: schade, destructie, &amp;c straat te vlugten, niet onwaarschynelyk

200 wel by de E. Comptoir privat-lyk, te voren komt, dat namentlyk zware
ais des zelis dienaaren , en de verdere Blixem-straalen, ja, zoo zommige zegInwoonderen, ’t zy Christenen, Moo
gen, heele biokken vuurs, van den heren, of Heydenen geleden, is op verre
na og niet te Compareeren met het weg

mel zouden gevalien wezen.

De Patnams, ofVisschers, bewooners

spoelen van het Strand, aan de overzyde van het Visschers-dorp, aan de overzy-

der Rievier, of wel die reep Lands, wel-de der Rievier bezuyden deze Stad geleN,
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gen, hadden hun al heel tydig met deZuyd, heeft gegrasseerd, navolgens het
vlugt gesalveerd, hoewel men vast-stellen advys deswegen eslangt
Dat in het leger van Rando Wisitra
mag, zulks noodeloos geweest zy, om

Pauw en Calosie sandidaar, van wegen

dat der zelver hui zingen zoo weynig ge-

leden hebben; maar daarentegen was di den Tansjouwersen Vorst, tegen den
vlugt der genen, die benoorden de Stac

gezeten waren vry noodzakelyker, alzo
daar niet alleen vecle huysjens om , en
weg gewaeyd, maar de Zee ook een groot
stuk van den heuvel, daar de zelve or

Theuver Heer te velde leggende , we
80 2 90 menschen, een party paarden,
en beesien, zouden wezen verongelul't,
mitsgaders door het instorten van eer
zware verwulfde steene Chiandery, of

gebouwd zyn, medegenomen heeft; dos rust-plaats, wel 40 a 50 reyzige:s verhet berigt, dat alle de huyzen op 4 a

pletterd terwyl getuigt werd, dezer

na ingestort zouden wezen, isowaar be zelven storm tot in de Landen van T itsjevonden , des men supponeerd dit berig napally, en nog verder westwaard op ,
na mate der vrecze , waar mede die arnn ongemeen hard gewveeit, en daar dooi

Visschers ingenomen waren , is gedaan zeer groote schade gecauseerd zoude zyn;
geworden

Het huys, en de thuyn van de E

Compagnie aan de Pagood China, warer
mede deerlyk gehavend, als zynde de

dog derwegen heeft men tot nu toe nog
geen particulariteyten vernomen

Op de Comptoiren Palliacatta; Sadras-

patnam , en Porto Novo, is dit quaad

meeste pannen en daken weggewaeyd, weer niet gevoeld; maar wel tot Tege
en in stukken gevalten, de spanwerken nepat-am, van waar de Resident, Joanop veele plaatzen gebroken, en ingebo

nes Dormieux, by Schryvens van primc

en alle schoone fruyt-boomen in di dezer bericht, dat op den 27. 1ovemb.

thuyn byzonder beschadigd, en van tak

’s avonds, en den daar aan volgende nagi

ken ontbloot, weynige der Arcek-boo- ut den Noord-westen, en Noorden, en

men staande gebleven, en een groot ge
deelte der Wyngaarden aan de Oost-zyd

van den thuyn met de steene Pilaaren, e

zware storm gewaeid hadde , waar doo
veroorzaakt was, dat het spanwerk van

het klophuys, na by de Logie staande.

Palmeeren, waar langs de zelve geleyd voor een gedeelte was ingestort, en het
waren , nedergestort, en vern eld, mit.
overige zoodanig ingebogen, dat mede

gaders buyten den zelven thuyn veel zwa

rey3de te volgen. Voorts, dat di

re boomen nedergeveld, invoegen de cic

nuuren, eenige kamers , waar van de

daken bevorens al zyn te gronde geraakt,
maar zelfs zoodanig toegesteld, is, da opverscheyde pliatzen voor een gedeelte
buyten een totale omkeeringe niet veel waren nedergevallen , en de ring-muui
crger konde wezer
der Logie aan de Zuyd-zy;de van de Bin
aat van dir buyten-plaats nieralleen weg

Des A Comps. hier om her leggende nen-muur gewekeen was
dor pen hebben mede haar aandeel in dalgemeen geledene schade, zoo wel in op

Aldus na d’ingekregen berigter

zigt van den Landbouw, het bestiaal

ter Ordonnantie van den Edelen
Heer Choromandels Gouverneu

als van de huyzingen der inwoonderen ge
had ; want alle het zout, zoo van de E-

Compagnie, als den Inlander, is t'eene
maal, en meer als de helft van het gezae-

en Directeur, Daniel Bernard,
opgesteld, tot Nagapatnam, der
20. Decemb. An.0 17 15

der duurzame en onduurzame Ncli, (o
syst in de bolster, anders Padi genoemd
Pessane (het groote beste gewasch van

Veel andre fraeje zaaken, zyn by zyn Ed
yd met zeer veel omzigtigheyd ten besten

Ryst) en Kare Ghet kleen en slegtste ge
wasch van dien) weggespoeld, mitsg-

der E. Maatschappy behandeld
Dog zoo loffelyk nu als het deze Hec
deis cen zeer groote menigte steene er hier gemaakt heeft, zoo slegt heeft zyn
aarde huyzen, zoo inge'tort, als van de

vervanger, de Heer Adriaan de Vis

zelver pannen-en stroo duken beroofd , en scher het hier laten leggen , waar van

beschadigdsdaarentegen zyn van deChian
derys of rust-plaatzender E. Compagnis
in de zelve dorpen staande, nietmeeral
drie van de pannen der daken ontbloot
Tan onze nabuiren de Deenen heci

wy reeds ’t noodige in de Lyst der Landvoogden gezegt hebben

Dat de Heer van Westreenen een ge-

heel andten voet, en die van een voorzig
tigen zeer loffelyk bestier gehouden heeft,

ziet men daar aan klaar, dat zyn E- d; door
Residentiep frangabare geen zon de Heeren Zeventienen niet alleen lxtra
derlinge scl-- 'e geleden hebben, wa- ordinaris Raad van India genaakt, maa
uyt ook t’cfreri is af te meeten , dat de oos na Brtavia geroepen is, om aan di

men berigt, aat de zelve in en aan haar

ze storm aldaar niet zoo geweldig, al hooge Tafel het werk van gansch Indier

wel te dezer plaatze, en verder om d’ door zyne goede en wyze aduyzen te hel
C 3
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pen ondersteunen. Wat nu den Heer van camporam , waar in hy toen bleef.
Cloon belangt, die veel jaaren op dezt
Tust gelegen heeft, van den zelven ver
wagt men nietanders, dan dat deze Kust

In de derde dag-reyze ontmoette zyn

Ed; de Dorpen Sjeloer, voor welkers in

jang een steene Tempel is, die zig bona zoo veele bevorens geledene weder- ven plat vertoond , Manarapoloer, Ka-

weerdigheden, in ’t korte een geheel an- tapoloer, een vierkantige Vesting van
dre gedaante krygen, ende dat zyn Ed : aarde, aan ieder hoek met een rondeel,
by de eerste gelegenheyd, van de Hee
ren Meesters ten goede zal gedagt wer
den.

Wy scheyden dan hier mede van de

Mazuli¬

Zuyder Comptoiren, en gaan nu tot die

tAm ,

net eerse
Noor
de1

in met eenige ’er tusschen beyden, hebbende rondom zich een grootdorp, waar
een Moorsche en een Heydensche Tem-

pel, met een Tank er by is, gelyk men

die by de meeste Tempels der Heydenen,

om de Noordleggen, om die ook in haar

en zomtyds wel 2 a 3 er by vind, verder

binnenste te beschouwen, over.

ging zyn Ed ; door de dorpen Mania-

et eerste Comptoir, dat ons om de Motoer, Sjindlamare Kolloer, daar een

Cortipyi¬
toir, be¬

Noord voorkomt, is in de Stad Mazuli-

schreven

jatam, die wel eer mede onder den Ko-

Pagode, en Tank is) Arkonda, en quam

in zyn rust-plaats Poendeer, onder welk
ning van Bisnagar stond, zy legt wel aan dorp ook ’t vlelcje Kodoer stond. Hie
de Zee; maarmen kan ’er van Palleacatta had men ook twee Pagoden, nevens een
gelyk de Heer Havart die weg, by ge Plantagie, twee groote Tanken, en een
legenheyd van de opreyze van de Heer Mesdjid, meteen bequame verblyf-plaats.
Pieter Smith na Golconda, in ’t breede

ok was dit dorp vyf Mylen van de Zee

beschryfd) ook te land komen; dog 2i

gelegen

duurd wat lang,en werd weynig gebruykt.
altoos de voornoemde Heer Smit , den

soor de dorpen, Jakasieri palem (dat twee

17. Novemb. van Palleacatta vertrok

Plantagien, en zooveel Tanken, en Pa-

In de vierde dag-reyze trok zyn Ed :

ken, quam den 28. dito, na een reyze

zoden, heeft Aranweer (waar voor twee

van ontrent 12 dagen, eerst tot Mazuli-

pruytjens van een Rievier, behalven ook

patam aan.

nog de groote Rievier Soernamakie, leg-

Hy quam allereerst by Mansjewaka, gen, Kaploer (daar drie Plantagien, en
by drie Tanken (of waterplaatzen, daar vyf Pagoden zyn) Koetswara, en Wond-

men met trappen ingaat) by een Heyden
sche begraaf plaats, en by een witte kleen

Sieliponeer, ontmoetende verder een Po-

gend, zynde het dorp, daar deze Heer
oen zyn verblyf nam, aan de E. Maat-

strekt , enz. aangeven moet , waar op

cat, alwaar de doortrekker zyn naam,
Tempel, aan de Afgodin Ganga toegeey hoedanigheyd ; waar zyn reyze na toe

chappy Ao. 1640. al door den laatsten

lan zyn goederen met een rood merk ge
eekend werden , ’t geen hy weer aan een

Keyzer van Carnatica, Seringa Raja, indre poort, ten teeken dat hy verlof
geschonken

heeft, om twee groote dorpen door te

Het is van een matige grootte, meest
an Landbouwers bewoond , met vee

trekken, vertoond

Alappus-boomen en van twee Thuynen,

Kareer, anders wel Kadewedoe genaamd,

ol groente, en Pifang-boomen , voor

waar by hy twee Plantagien, drie Tanken , twec Betel-of Siri Thuynen , en

zien.

Daar na quam zyn Ed: by de Vesting

Aan de vier hocken deszelfs zyn vier twee Pagoden vond
Voorts quam hy in Sjillakoer dat mede

Tempels, en wat verderveel beeltenissen
van Olifanten, en Peerden met haar be¬

en Tank, en twee Pagoden heeft, in
yders, van aard gebakken, en terecten Kottoerpalem, in’t groot DorpGomdoer,
der Zee-Goden, door de Visschers daar
saar veel thuynen waren, nevens een
ter nedergesteld

teene Pagode met een voorhof vol steene

De tweede dag reysde zyn Ed: door Pilaaren, Edeedwara, trckkende over de
en weg
de
dorpen Tiropalewalem, (waar in be groote Rievier Sanga, waar na hy in ’t
an Pal
lcaca ita

nalven verscheyde minder Tempels, een dorp Indoer quam , daar hy zyne rust
nam. Hy vond ’er voor aan een Pagooc

aar na

groote Pagode is) Pawani (dat twec klee

(o0

ne Tempels heeft) Kolloer (waar in mer

met een gekroonde Afgod, gelyk oo

ook twee Tempels vind) Perganam , igier, nevens een groote Tank , een
waar in een Tempel is) Teenboer, (dat fraeje Plantagie van Tamarindeboomen

twee Tempels heeft aan Eswara, en WistIn de vyfde dag-reyze trok zyn Ed:
noe toegeeygend Oerpeer, Apapceram, door ’t dorp Maremunenoer , waar in
welke twee 'er ieder een hebben) Netan wec Pagoden (in een van welke een ge(dat 'er drie heeft) Avoer, Golepalem, troonde Afgod was; een Plantagie, drie
Koermageram , Mangapoeram , Tsjputten , en twee Tanken waren , ook
mapoeram, Santraspilly, Goneposjitoe
juam hy te Koertepilli, te Konda-

Rampoeram , Perioltponden, en Koe

palem, in’t geboomte leggende, te Bed¬
depondi
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depondi, dat een Pagode, die boven plar ren) gekomen zynde, zoo heeft zyn Ed
is, en een vry groote Tank heeft, t

Kommelepondi (waar in een zeer groot
Tank met een schut-dyk van veertig roe

t laatste tot zyn rust-plaats verkoren

Op de zevende dag trok zyn Ed: na
lat hy over de Rievier Sippeleer, en voor-

den in de lengte is, door welke een groot by eenige Sout-pannen gekomen was
vlakte van Rystvelden bevogtigd werd door de Dorpen Tommelepeent, Pinnate Gorawindapoeram, Tsjoetepalem, te xropalem , Gaulapalem, Lingelapilli,
Werennakannapoer, te Doederapigoa Sinnegapalem , Karlepalem, Rammela¬

waar by een Tank van 220 roeden ind palam (daar de E. Maatschappy een Lolengte is) te Kakatoer (daar een steen gie plag te hebben) Tsjakiserta, en quam
Pagode met zyn Afgod is) te Sjemmen

in ’t Dorp Karera, daar hy ruste
Op de agtste dag quam zyn Ed: nade

gonta, te Jaddepalen, en te Sjelimchanpeent

Rievier Maneer overgetrokken te zyn

in de Dorpen Bingenapilli, Pakaal, Sjel¬

Daar na ontmoette hy een gelykstrel

kende steene brug, ter linker hand met een pagondi , Paskoederoe, Anantawaram

boord van anderhalve voet hoog, waa

vaar na zyn Ed; over de zoute Rieviei

onder zig twee waterloopen verdeclen

Opeleer getrolcken zynde, in het ruit-

die ’t water rondom na de Ryst-veldei

Dorp Pantena-Aloer quam

brengen; en over die brug is een steene
verblyf-plaats

De negende dag quam zyn Ed: in de
dorpen Aloer, Sicenperla, en, na he

Eyndelyk quam hy in Niloer, een vry crekken op de Rievier Moedigoendi, in
groote Stad, die met Aarde Wallen, er 't Dorp Oelisi, ging over de Rievier Gonmeest met een sterke gragt omringd, en dakama, en tiok verder door de Dorper
menabel, Madsjewaram , Pinne-, er

met i2 bolwerken versterkt is; behalvei

dat zy na de West-kant binnen deVester Pedde-Gedsjam, twce dorpen waar ontrent, volgens ’t bericht der Inlanders,

nog cen aarde Vesting heeft, waar ind
Landvoogd woond. Men heeft ’er eer de Portugeezen een Stad gehad hebben,
oen Mazulipatam nog maar enkel mod-

rechte straat in, die van de eene tot de
andre Poort honderd vyftig Roeden lang

der, en een bosch was, by welke Stat

en zeer breed , maar ongeplaveyd is toen ook een Rievier was, die nu niet

Men heeft een Mesdjid, en drie Pagoder

meer gevonden, en metter tyd bevonden

in den omtrek van de Wal , behalver

wierd uytgedroogd te zyn. Verder trok

dat er aan de Zuyd-Ooster, en Noord zyn Ed. door Karrakoedroe, Pandelapilli,
Ooster zyde nog zeer veel waren, ook Aanmeli, Naimpilli, en nam te Weentezeyden de Ingezetenen, dat in oude ty
den hier in 363 Pagoden geweest zyn

Daar is ook cen zeer groote Tank, zo

palem zyn ruste

Op de thiende dag trok zyn Ed: door
Sjirala, Perala, Bapatla, Kondabatlapa

em, en Jemmarideipaar, quam, na da
over de Rievier Montcleer geraakt was
Navaabpeent, dicht by de Rievier Pen in de Dorpen Petapoeli, of Nisapatam ,
a-dsjelilodroe, en eyndelyk te Jaandseli
na , (ontrant een vierde van een myl wyd
vyd als men overzien kan

Buyten de Noorder Poort was het dor

dog in ’t droog Sayzoen doorwaadbaar

daar hy zyn rust nam.

Op den elfden dag trok hy door Sjan
velegen, waar in een zeer groote Pagc
de met zyn Afgod is, die men ettelyke dewaal, Sjerockepilli, Kawoer, Goleilli, Kannegaal, Watipoel, Poliweer
Mylen verre zien kan, met nog een klee
ner, en cen Plantagie van hoomen, op

a waar de Engelsen een Logie plegen te

welke zich ongelooflyk veel Aapen ont- hebben, en daar men de Rievier Kisna
houden. Ook zyn hier twee gragten, uy
de Rievicr Penna geleyd, twaalf voe

vervaren moet) Amidalanka (dat op een
Eyland, door de Kisna alomme bekab-

wyd, en na mate van dien ook diep, en beld, legt) Pantaarlanka (dat ook een Eymeest uyt de klippen door een van de and , door deze Rievier gemaakt, is
Carnatische Keyzeren , die ze aan de Boergalanka (dat zig ook als een Eylanc
vertoond) en voorby 't welke een rust
groote Tank bragt, gegraver

Op de zesde dag trok zyn Ed: doord
dorpen Pergopaar, (daar een vervalle Pa

plaats , van gebakken-steen gemetseld,

s, Narrekodroe, Sjippeleer, Jecrlegedda,
Sjittoer, Wokkelagedda, en Gen
gode is) Kooer, dat een tamelyk groo
Dorp, en van een steene en drie andre tizaal, en quam op den twaalfden dag,

Pagoden, nevens een Tank ; vierputten, na dat hy door de Dorpen Mallaysjittoer
en twee Siri-thuynen en van veel Ryf Mallewal, Risapeent , Corgoepeent, In
en Padi-velden voorzien is. Daar na by de goederoe, Irepilli, en Masaram getrokDorpen Roweloer (daar veel Pagoder ken was, eerst tot Mazulipatam, waa
iyt men klaar genoeg bespeuren kan
2y1)) Baswapalam, Gondelampaar, Dam
migonta, Mopoer, Aloer, Nandipalen

hoe veel tyd men van nooden heeft, om

en Sjuweldindi (daar veel Sout-pannen wa die Reyze te land te doen, en dat dis

Stad
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Stad al zeer verre van Palleacatta afgele- Aboeil Hassan. Kotbsj-h, A° 1676. eens
vooral zeer gunstig by zyn aanwezen al
gen is.
Mazulipatam is de Hoofd-plaats, waar nier ontslagen,en dit quyt gescholde heeft,

Nade

beschry- onder alle de Noorder-Comptoiren staan zonder dat wy meer, dan maar eene du
ving van en waar na toe die al hare boeken tei caat voor za pakken Lywaaten , die op ':
de Stad

verantwoording zenden moeten, gelyk Konings Tol-plaats afgescheept werden,
dit Comptoir die weer aan het Comptoi- etaalen
Wy hebben hier, al van oude tyden,

Nagapatam verant woord.
De naam der zelve is Mazulipatam,

een Logie gehad, die wel groot in hare

dat Viich stad betekend, waarschynelyk, uytgestrektheyd, en zeerlang, maar van
om dat de Rievier, waar aan zy legt, vo

niet veel belang is

Visch gelyk zy vol Caymans is Ly is egter

De Heer Havart vertoond de zelve Logie

niet zeer gezond, alzoomen hier om streeks zeer net. Het is maareen plaats, die mert die w
hier heb-

veel moerassen heeft, die in decze tyd een opstaande dunne Cotos of Palmeer-plan-pen
vevaarlyke stank , koortsen , en eer ken , met kalk bestreken , opgehaald ,
haastige dood, veroorzaaken.

Zy legt ontrent op 17 Graden, N

hoewel de wooningen der Opperhoofden

Breedte, aan een schoone groote Rie-

in zich zelven goed , sterk, en, na slands
vyze, al vry cierlyk zyn. De geheele Lo-

vier , die twee uytgangen; de eene regt

zie besloeg Ae. 1689, in haren omtrel

uyt in Zee, en de ander benoorden aan

oap voeten ; voor welke plaats de E-

't Suri-dorp heeft, dog die wel een Maatschappy jaarlyks 2500 gl : aan
nyl van de Rheede, en zeer vermake- den Eygenaar van dit Land betaalen moet,
lyk gelegen is. Het is een fraeje groo- hoewel wy daar nog in eygendom een
te Stad, met eenige breede dog niecft tal voor 10 2 12 Feerden ; e die
naeuwe siaaten, en zeer volkryk, ver- men daar onderhield, eer dat groot Beest
mits men ’er zeer veel Mogolders, Tur- ran besnoejung, of vermindering van onken , Persiaanen, en Jentiven, behalven kosten, Ao 1678. in Indién over Zet

Haar ou
bloey, en

O1

ge stan:

kruypen quam ) en cen kleen huysken te-

meniers, Malabaaren Peguaamen, Ben

gen overde Logie, voor de stalmr. plag

galezen , Arabiers , Siammers, Portu

en te hebben. Ontrent een uur van de

geezen, en meer andre volkeren heeft

ogie, bezitten wy nog een fraeje thuyn,

Men heeft ’er eenige fraeje huyzen; die ons door de Koning geschonken is,

der

tegen¬

ook eenige Joden , een stroom van Ar

dog de Stad is niet al te recht betim en ten deele tot een Kerk-hofen begraafmerd. Daar zyn maar twee Poorten plaats, (dat men hier vooral noodig had,
en eenige Heydense en Moorse Tem- 1z00 hier veel menschen sterven ) ten

pels, veel Badstoven, een Tol-plaats

deele , tot een berg-plaats van de koste

en meer andre gebouwen, die een groot ykste bederflyke waaren in zware regen
cieraad aan de Stad geven.
en storm-tyden (alzoo daar beter Pakhuyn 't beschryven der zelve verschil- zen , dan in de Logie zyn)ten deele ool

Thevenot zeer veel van Baldeus: want siend tot vermaak en verfrissching der

die eerste Heer zegt, dat zy kleen, en pperhoofden in de heete tyd, van Apri
de laatste, dat het een treffelyke groot tot Augustus, en om de stank en damper
stad is , dat zoo veel van malkanderen ver- der menigvuldige hier rondomleggende
child, als of 'er een van beyden noit Moerassen te ontgaan, die in de regen-tyd

ge weest was, of zy moet geweldig veran- nier alles rondom onder waterzetien, en
derd zyn.

waar tegen ver scheyde bruggen gemaakt

Zy plagt van zeer grooten handel in zyn , (gelyk er aan de West-zyde een
oude tyden te wezen; maar zedert van

an een vierendeel Myls lengre plagt te

A°. 1662. den handel in Golconda zoc

zyn) Maar die ook eyndelyk tot vermaal

netkelyk toegenomen heeft, is die in n uytspanning van alle de Dienaar-

deze stad zeer verminderd

nier verstrekt.

Ook zyn veel Kooplieden hier van

Men heeft in oude tyden al getragt,
daan getrokken, om dat 'er te zware tol- om hier een beter Logie te krygen, maar
en, gelyk men in ’t werk van de Heer de jaloezy der Mooren, die hier de Meester

Oud
aften
AAt V4I

y nu
nsla¬

Havart zien kan, op de inkomende Koopmanschappen gesteld waren
Wy zyn van de zelve, en van alle pag
en vry, dog plagten in de eerste tyder
volgens de Heer Baldeus) gehouden

zyn, uit vreeze dat wy hunne menigvuldige ongeregtigheden , zco ras wy hier
maar een sterkte hadden, wel eens be-

taalen mogten, is de oorzaak, dat wy

met alle onzepogingen, tot nog toeniers

140000 Pagoden , en daar na (zoo de hebben konnen vorderen, behalven dat

2 zyn. Heer Havart aanteckend) 25000gl: jaar
yks aan den Koning van Golconda, al

zy in dit stuk ook op de gevolgen zien,
lewyl de Engelschen, en andre, hier

een pacht, of erkentenis, te geven haar verblyf hebbende, dat dan mede zoo
waar van ons de laatste Koning, Sulthar wel als wy, vorderen zouden.

Zy
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Zy zeggen ook, dat de Hollanders gesonden , weer na Batavia, en na alle
als de slangen, over al, daar zy 't hooft

andre gewesten moet , gelyk ook al

maar eens in hebben, ook ’t gehecllichaan le de lasten en winsten in deze Boedaar in weten te krygen, en dat hunnen ken overgebragt, en de schepen, die alaard is , alles ’t geen zy eens bekomen heb les aanbrengen en volvoeren, op dezeRhee
de moeten gevonden werden, waar door
ben, te behouden, en daar noit weder af t
scheyden

Dit is de reden, dat zy ons noit ’t m-

deze Stad als de voornaamste handelplaats

van geheel Choromandel is, schoon hier

zelfs juyst nu niet veel vertierd en vermaar wel in de bovengemelde thuyn, kogt, hoewel ’er nog al een fraejen inkoop van verscheyde zoorten van Ly
hebben willen toestaan, dat egter onz
ken van brand-vrye pakhuyzen aan strand,

Opperhoofden in de drooge tyd zeer dik

waaden (die hier zeer overvloedig te krys

wils groote bekommering, en voor al Ao gen zyn,) gedaan werd

1665 en 1666, gegeven heeft, op welk

tyd onze Logie in ’t uyterste gevaar was ten, als,
om door een zeer sterko brand verteerc
Fyne gebleekte

te werden, dat er ook zekerlyk op ge-

volgd zou hebben, zoo het door den ie
ver en de neerstigheyd van ons volk nie

voorgekomen was.
In deze Logie houd het Opperhoofd
die niet alleen het Hoofd van alle d

Noorder-Comptoiren , maar ook di
Tweede van deze Landvoogdy is) me
de verdere bedienden, zyn verblyf.
Di
Comp
toir ou

der, als
Selria.

Gelyk deze Logie hier lang voor de
Vesting Gelria geweest is, alzoo plagte
in de oudste tyden zelfs de Heeren Land

Wat va

Zy bestaan meest in de volgende zoor

ren hier

sn gekor

Guineese Lywaden

werde-

Dito dito. Salampoeris
Fyne Parcallen

Bethilis, d’Oringaal
Dito, Selterganti.
Dito, Ruwe

Roode gestreepte Neusdoeken
Ruwe Parcallen

Kleene geruyte Allegias Bethilis
Roode Madafons

Taffatsjelas.

Hoewel men zeggen kan,dat ’er in vori

voogden hier hunne verblyf te houden, en ge tyden nog al meer voor ’t Vaderland
de schepen na Holland, en elders henen

ingekogt, en van hier verzonden wierden

Waar alle deze doeken, en Lywaaden
gemaakt,
en Landewaard in geweven
tot wy meesters van de Vesting Gelria
werden,
kan
men in ’t werk van de Heer
en van Palleacatta geworden zyn, welk
tyd wy niet net konnen bepaalen, maar avart zien.
Tot het waarnemen van alle de zaa Het geta
dat al lang moet geleden zyn, gelyl
der Dieuyt de Lyst der Opperhoofden, en uys ken, op dit Comptoir by de optogt n.
te zenden, dat zoo lang geduurd heeft

andre zaaken, blyken za

Golconda, heeft men hier ontrent 12

naaren.

Het is in deze Stad zeer ongezond Dienaaren van nooden, die gedurig hun
niet alleen door de moerasfen, en poelen

werk vinden, gelyk veele der zelve, tot

hier ontrent gelegen, maar ook door de die optogten , en tot het afvoeren der
hecte N. Wester Landwinden, die mer

neeste Goederen door de Rievier van

hier sen ook op Palleacatta) in April to

Narsapoer tot aan de Zee, gebruykt werden, van waar die dan verder met Tsjam

Juni toe heeft, waar door veele sterven

pans, Toni’s, en andre Vaartuygen, to
Mazulipatam, daar men die bleekt, en

Rangd

Na ’t vertrek der Landvoogden van hie

2ur op

lieten zy dit Comptoir door hunnenT wee

pechoo

de waarnemen, en het verzenden de

den.

schepen na Batavia, Ceylon Persien, Su

verpakt, gebragt werden
Men kan daar uyt zeer licht begrypen

ratta &amp;c, op zyn tyd, geheel en al o

dat de lasten van dit Comptoir vry zwaar

hem staan, alzoo de Haven dezer Sta

en de winsten zoo groot niet zyn, als in

vorige tyden; maar schoon hier wel &ac
gelegen is, gelyk ’er ook gemeenely 2 70000 gl: onkosten jaarlyks vielen
vel 20 a 30 fchepen leggen, die van zoo wierden die door de groote winsten
hier op Tanassery, Siam , Pegu, Ben tot Golconda, die weer in deze boeker
gala, Atsjeh, Suratte, Persien, Moch- opgebragt wierden, vergoed, alzoo die
daar toe zeer bequaam en byzonder we

Mascate, &amp;c. vaaren
Schoon nu den Handel, na het ster

wel twee en zomtyds twee en een halve

of drie vierde Tonnengouds alleen (zon¬
opzenden en vertieren veel geeischt der van de winsten der andre Comptoiren
waaren na en in Golconda, zeer afge of die ’er op de goederen voor ’t Vadernomen is, belet dat egter nog niet da land ingekogt, vielen; te melden) plag
men hier nog een groot leven en ver ten op te brengen.

Vermits nu de Diamant-mynen hier
tier van alles heeft, om dat alles voo
't Comptoir in Golconda, en elders, omstreeks, of wel eygentlyk in Golhier verzorgd, alles van de buyten-Comp- conda, als mede in’t Ryk van Decan,
toiren herwaards, en van hier derwaar agter Bengala, vallen, wierd hier wol
een
V. DEEL.
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eer zeer grooten handel met diamanten,
en met schoone Robynen, die men uyt

als boven , ’t pal

30PS

doeris met, en zonder, goude o

zilverc Hoofden, lank 12 breed 1.
Pezu herwaards bragt, gedreven, al 't
1OODS
ellen, een pal honderd
welke egter, zedert Golconda door
Salampoeris, lank 30, breed 17
den grooten Mogol, Eurangzeeb, vero-

verd, en na dat 't Comptoir van Pegi

gelicht wierd, zeer vervallen, en van

lang 30 a32 hasta, breed ; elle,

gedaante byzonder veranderd is
Munten

80pS

elle, ieder pal

Bethillis, en BethillisTernataams

Wat voor Munt hier gangbaar, en

t pal

10OpS.

wat voor geld hier in gebruyk is, heb

soelatyns , lang 23 24 hasta-

ben wy reeds onder de Munten van In
diën, en onder de stoffe van Batavia aan

80p.
of ellebogen) breed 1; 't pal
Soelangs, lang 18, breed z Cobi
do (of elleboogen) ’t pak
619¬

gehaald

Hier gaan goude Pagoden, die zes (er
in later tyd ook wel vyf) gulden plagten t
doen. In een van de zelve gaan 16 groote,ei

Tsjavonis, lang d’Oirnaal, lans
15 16Cobido, breed 12 ell
200 DS

t pak

24 kleene kopere Fanoms, van welke iede Fsjavonis, lang en breed als voren
groote7:, en ieder kleene g stuyvers doet Drongangs Maleyts, lang 9, breed
2; Cobido, ieder pal
6OPS
In een Fanom gaan 8 a9 Nevels, indie
'er Fanoms in eenPagode,en zoo ’er mee Sarassas, lang o, breed 2: Cobi-

in gaan, dan gaan ’er na mate van dieook zooveel meer Nevels in; en men kar

voor een Pagode wel 261, 26, en 252F-

Hier gaan ook goude en zilvere Ropyen
en Laryns

Een zilvere Ropy doet 30 stuyvers. Een
goude zoo veel als 15 zilvere

Een Laryn (een zoort van zilver geld
doet s stuyvers

Men heeft ’er ook kopere Kasjens, va
cn, er

de Maa
en , hie

gebruytelyk

Sreede gekeperde Ginggangs ordinaris, lang 13, breed 2; el

noms inwisselen.

Gewig

welke ’er 4o a 44 in een Fanom gaan
De oude Pagoden doen, volgens Markt

gang, 100, gemeenelyk 160, en meer

601u

le, het pal
malle dito, lang 13 , breed i2 e
le, ’t pak

2O DS.

inasse Ginggans (lang 16, bree
Drongang dito. J 2Cobido’t pakroops
hialouw-Ginggangs, tot Servet

ten , lang 13 , breed 15 elle,
120pSs.

het pak

Jebloemde Salpicado Ginggangs
lang 16, en breed 2 Cobido,
10OpS.

721

tot 190; nieuwe Pagoden, a6gl: ieder. Effene Ginggangs, lang 27, breec
Van de gewigten.
ellen, ’t pak

Wat nu de gewigten hier aangaat, een
man weegt 68 pond, of 4o Ceer.
Een Ceer weegt 17 pond

20 Maaten is een Candil, 3 Candils zyn

5 Parren Milli, en; parra Milli ic;

an, lang 18, breed 2 Cobido,
1OOPS.

t pak

jesthientjes, lang en breed als vorer
PPERHOOFDEN van MAZU.

LIPATAM

Een Ammenam Areek, of oude Pinans
houd 2oooo stuks.

Een last is 80 parra ’s, of 30oo pond.
Een Parra houd 48 pond

De Opperhoofden , die hier van tyd toi Opper
ydgelegen hebben, zyn gemeenelyk Or
verkooplieden, en deze geweest:

Pieter Willemszoon

1 Gaas 17; elle

Pieter Gerardszoon Bourgon

Van de Mate der Kleeden, zoo als
zy nu zyn.

Cajin Golongs Lank I1, breed
2 cobido ’s, ’t pak
Rleeden
Tapigrandis,
lang, en breed
1002l527

Ao. 160
1608.

gie.

Jan van Wesik Voorsitter hier

1609.

De Heer Hans de Haze.

ate de

1615. 1619.

160 ps

Andries Souri.

Abraham van Uffelen.

als voren.

Tapikitsijil, lang 12, breed 13

1620. 1622

1622. 1624

acob Dedel, zee-Voogd
ier, overleden

en 1 ; Cobido , ’t pak

Tapi Soetsji, lang s, breed 2 Cobido 's
Tapi Toeria’s ILangs, breedz Cobi
do’s,ieder pak

1625

acob de Wit

1631

1;ell, ’t pak

Jan de Meerre.

1634

1635. 1639

Deze was Tweede by

Guinees Lywaad, lang 5o, bree
Fyn Guinees Lywaad, lang en breed

1624. 1624.

oannes Libenaar.

an van Melderd

240pS

2Ops

hoofden
an Ma
zulipa¬

s Cobido ’s maken 2 ellen uyt

Tapi Sarassas’s ,
Tapi Talpocans-

40ps.

Taffatsjelas Ginggang Ley de Ja

Parra ’s Ryft

nu zyn.

als voren

do, ’t pak

Jobars, lang 5 breed 4; dito

zyn voorzaat.

Arnold Heussen

1640. 1643.
Bartho-

AIn.
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sier. 1682.

Bartholomeus de Gruyter. 1643. 1645
Ae. 1639.
Pieter Syme.

1685. 1667.

Laurens Pit, de Jonge.

Was hier Twee de

Zyn Twecde was Cor
besier.

1645. 1647.

Tweede by zyn voorzaat.
acob Junius,de eerste hier met

Zyn Tweede was Jacob van Almonde.

de eernaam van President. 1647.

Joannes Huysman, was t

Zyn Tweede was Joa-

1687. 1687.

3 maanden

chim van Assenburg

Zyn Twecde was Ja-

Ao. 1647.

cob van Imonde.

Laurens Pit, de oude.

Had geen Twecde.

1652. 1657

Cornelis van Quaaberg.

1687. 1688.

acob van Almonde.

1650. 1651.

Willem van Dielen Hy stierf

Zyn Twecde was Ys-

in Oct. 1688, eer hy 'er

brand van Swaanswyk

1688. 1688.

quam

A°. 1652. 1654
Na hem volgde als Tweede

Joannes van Steland Onder
coopman; was ’t maar

Ludolf van Coulster 1654

1688. 1689

6 maanden.

1657. 1659

Ludolf van Coulster.

an Faukonier

Zyn Tweede was Wil-

1689. 1690.

Zyn Tweede was Rut

lem Robbertssoon Al-

ger Dekker

na Ae 1657

Bruyning Wildeland.

Naderhand Antoni Pavil-

1690.

De verdere bedienden die hier doe

joen. 1658. en ook Hercules Lindeborn;

Jaques Caulier.
Zyn Twecde, Gerard
Bakker. 1658. 1666

1687. 1667.

acob Corbesier.

lienden
1691.

agen waren deze :

1659. 1666.

Pieter de Lange.

De be¬

Rutger Dekker. Koopman

alhier.

n Tweede.

1666. 1667.

oannes Stam Cassier

Smith; dog na de Lan-

Villem Caulier, pakhuys-

jes dood eerst.
1667. 1668

Dirk de Hart

neester

Nicolaas Dankwaard, Fac-

Zyn Tweede was Wil-

tuur-houder.

lem Karel Hartsing.

Jacques Caulier.

Christiaan Duyker. Ondersteld-Fiscaal

Zyn Tweede was Pieter

1669. 1676.

Na deze tyd, komt my als
Opperhoofd nog voor,

Zyn Tweede was Henrik Servaas 1669.

do stierf na een

half jaar dienst

gedaan te heb-

Gerard van Westrenen al

ven.

1716. 1719.

VOor.

Na hem volgde Francois

De COMMISSARISSEN hier

Thivart. 1669. 1672.

geweest zyn:

En, na dezen, Henrik

676. 1677

Zyn Tweede, Henrik

1677. 1679

Zyn Twecde was Joan

water, Commissaris van

Henrik van Outhoorn.
1679. 1681

Zyn Tweede was Pie

Na hem Jacob Corbe¬

del, en Ambasst. aan

Gier, Eurangzeeb.

1679. 1682.

1681. 1682.

Noorder-Choroman-

't Hof van den Alem

er Moutmaker.

nes Huysman.

rus, als Twecde in de

algemeyne Commismissie, bevelhebber te

ies Huysman. 1679.

Zyn Twecde was Joan-

1688.

DeHeer Joannes Bacche-

rok 1676. 1677.

Villem Karel Hartsing

Pit, de Oude. 1652, 1654. en 1655.
1666. 1667.

W: Groenesteyn. (
V. Pacuv

van Outhoorn, ver-

Willem Karel Hartsing

assen.

De Heer Laurens

van Outhoorn. 1672.
Pieter Smith

Eart-

missa¬

1688.

Dat de Engelsen, en Franschen, ie- Wat

1681. 1685.

der hier mede een Logie, en byzondre vreemde

Sedienden tot hunnen handel, en dat de volkeren
hier Lo

Denen er mede een gehad hebben, is gien heb¬

reeds, daar wy van hun in het byzonderben
preken, aangemerkt.
D 2

Hier
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ier zyn ook Fortugeczen in een groo
te meni te, dug arme, en onvermogen-

de om iets van belang te ondernemen;
anders is van hier een sterke vaart op Ben

Saar na trekt men door het Dort
Miermol.

Men gaat dus al verder nevens de dornen Tangatoer, Niwaalpoendi , Dagomeli, Reparla, Oretoer (dat men ter

gale , Arracan, Pegu, Tanissery, Ma
lacca , en meer andre plaatzen , dat linker hand leggen laat, terwyl men van

een groot lesen en veel handel in de
ze stad maalet

Door
wie de

Sad be
stierwerd.

Het Bestier van deze Stad gaat eygent

lyk de Mooren aan Toen de Koni g van

Golconda nog Land-Heer was, lag en
uvtz; n naam een Hawaladaar, ofte Inland.

daar het Condepillis gebergte, twaal
Myle verre West-Noord-West zien kan

Cannemoer (dat ter linker hand legi
orzala, Montara (beyde ter regterhand
arinki, (ter linker) en dan komt men

langs een schoone Lommeryks weg in
stads overste, die deze Stad methare on- het Dorp Owier, daar men gemeenelyk

derhoorige Landeryen van dien Konin;
voor 150000 ducaaten ’s jaars gewoo

was te pagten ; een Cazi (of leechter

rust.

Sen derden dag ontmoet men de Dorpen
kenoer, Clindrepalem, een waterplaats

een Sjahbandar (of Tollenaar) een Serha

daar men dat voor niet kry gd, Kankipara,

met, en een Coetewaal, die zo veel als

Janemeli Koedroe, Perenki, Patemme-

Land-drost, of Schoat, is; dog alles booc toe, Morgaas-Foeram, en Bedsjowaar
onder den Hawaijadaar, zonder dat de an-

dre by na iets te zeggen hadden. Ho-

legende tezen’t gebergte, dat tegen de
rievier Kis-a ftuyt

het nu zedert Ao. 1687. hierging, kon-

at vrcemde ontmoecingen van Tem-

nen wy niet zeggen , dan alleen, dat

els en Pagooden men daar heeft, kan

na de verovering van het Ryk, en de nen in ’t werk van de Heer Havart in zyn
laatsie Ko-ing van Golconda, Eurang 2. Eecl, Fol. 8, enz. zien
zeeb 'er mede een ovcrste, ofte Hawal

Men gaar da, al verder over een klip-

daar, uyt zyn naam gezonden heeft, die pige wez op ’t gebergte, tot dat men.
't by na op de vorige wy ze bestierd ; dos veer aan het daalen kormende, in’t veralzoo dit cygentlyk tot ons oogwa nie

chiet het Kasteel van Kondepilli in 't

diend , dat alleen is om het aan-ien en

iesten gewaar werd

Van de berg afgeraakt, gaat men langs
vermogen van onze Niaatschappy en
van haren handel alhier, te verroo en , de Rievier Kisna, tot dat men by ’t
zoo scheyden wy hier mede van dit eerste dorpje Bambanapoerom komt, waar onNoorder-Comptoir af, om tot het twee-
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trent het graf van den beroemden Camp.
vegter; Galiebchan is, van steen vryverde over te gaan
Dit is het Comproir tot Nagelwanze heven gebouwd, en met een zilver geeen Dorp , dat vyf dag-revzen Lande
vaard in, of ruym 32 Mylen bewester
Mazuiipatam, gelegen is

loemd kleed overdekt

Daar na gaat men door veel ryst-velden
cn dooreen bosch, ten deelen van doorn

Wannieer nien pas buyten Mazulipa¬ en ten deelen van Cassia-fistula-boomen,
tam , om deze icyze te ondcinemen en komt men dan over cenvlasveld in he
Pplagt te komen, ontmoete ieneen groo- sorp Gontapilli, waar na men een Myl
te lange brug, die 4°. 1670. met eer
veegs verre niet als een veld met Djazon
sware vloed weg gespoeld, doz die me of Milie tot aan het Dorp lb-abimparain
veel moeite en kolten weer hersteld is

heeft , alwaar men gewoon is weer te

hoewel zy in zich zel-en nietfracys, dan usten, en dat thien uuren van Owien gealleen haar bloote lengre, heeft

Als men over deze brug is, ontmoe

men, West aan gaa-de, het Lorp Ma
leis patari, en Nawaabpeenta.
De tweede dag rust men in het Dort
Owier , dat negen uuren verder legt;
dog men ontmoet de dorpen Trepilli aa
de linker en Mazaram aan de regter-hand
Een agtste van een Myl verder geko
men zynde, heeft men de Dorpen Ge

legen is

e vierde dag reyst men wat meer als
iegen uuren verre o-’moetende ecrst

enige velden mer Mlilie, een steene fchut-

lyk, een Klippige heuvel, een Tol-huyof twec met een wagt , en een uurtijc
erder komt men by ’t dorp Paricala
nog een uur verder by ’t dorp Kantzizeerla, en nog twecuurrjesveyder doet zig

sorp Kiezera, daar men midden door
roepeenta , Rizapeenta, en Ingoldoer, gaat, by een Rievier op, die na dit dort
alwaar den E. Hawaladaar, of den Op genaamd, dog van twee andre Rievieren,

pergebieder van Mazulipatam, zig ont- van ’t Noorden afstromende, en daar te
zamen komende, gemaakt werd, en dus
Drie vierde van een Myl verder gaa voorby dit dorp na de Rievier Kisn-

houd

men dwers door het dorp Mazahibpeen
tasecnuur verder door het dorpGomdoer

een zeer vermakelyk, en Ryst-ryk gewest

vopt, in welke zy, drie uuren lager,
alt.

Zoorasmendoor deze Rievier is, komt
men
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men by een bosch, ten eynde van ’t wel

geraakt te zyn, die aan de rechter hard

ke men een zandig effen land, waar na
men, een vierendeel myls verder, de Rie

egt, de Logie, die zig van verre wit
vertoond, en een quartieruurs verder het

vier ziet, die van Nagel wanze komt afsak

Dorp Nagelwanze zelt te zien

Het is een byzonder groot Dorp, dat
zig, als cen slang, in verscheyde bogter vier Mark-straaten na de vier winden
draeid, tot dat men aan het dorp Penne
neeft, en het was in oude tyden zeer
ken , die aan de regterhand blyft, en

gentspoel komt.

Wat meer als eenuur van Kiezera ont

volkryk, eer ’t hier alomme door de Mo¬
golders verwoest wierc

Hoeveel byzondre zoorten van hand
moet men een bosje tegen over het dor
Nandigam , dat men ter linker hand werkslieden hier, en in nog 3 dorpen,

ontrent een musketschoot verre, leggen

er onder staande waren, ziet inen naeuw-

iaat; en ter regterhand ontrent drie vic

keurig door de Heer Havart aangetee-

rendeel myls verder heeft mencen geberg tend, te weten
te , dat op zich zelven ichynd afgezonderd
te staan. Daar na ontmoet men ’t Dor

Tsjellaga-Paddoe, nog een uur verder 't
Dorp Pitsjiger-Tepalam, alwaar men ter
linker hand veel Ryst-en Cattoen-velden

heeft, en wat verder 't Dorp Mazimontepalam ter linker hand heeft. Een uui
verder doet zig weer een bosje op, en

komt men een weynig daar na in het rustJorpPennegentspoel, waar in een schoo

ne Carrawaansara, die wel zeer gemakkc
lyk is, om ’er zyn verblyf te nemen, als
men alles dat er van nooden is, mede

200 Huysgezinnen van kleeden-koo¬
vers

150 Wevers.
100 Landbouwers

20 Koperslagers.
15 Smid.
20 Goudsmids.
20 Wassche:s

150 Bramines

20 Reken-houders.
15 Ofsen-dryvers

brengt : want men vind ’er niet, als d
ledige vertrcleken, en zoo plagt men in

En veel metzelaars, Leder-bereyders, en

't Oosten van ouds her met trocpen te Parria’s, een zoort van’t allerslegtste en

reyzen, die zig van alles, dat zy oprey morssigste volk, dat men gewoon is tot
alle vuyle diensten te gebruyken.
Behalven dat hier in 20 Plantagien
rust plaats, ofalgemeene ledigeherberg
haar verblyf namen.
van Manggas boomen , thien Tanken,

noodig hadden, voorsiende, dan in eer

Gelyk men nu in de alleroudste tyder

thien Heydensche Tempels(gaan Wistnoe,

zich onder de Oosterlingen zeer veel van en 5 aan Eswara toegeeygend; gevonden

Tenten in ’t reyzen, en ook wel anders, werden, ook plagt dit Dorp, met zync
bediende , alzoo waren ook hun eerste nderhoorige andre plaatskens 2200 Pa

erblyf-plaatzen mede van diergelyken gooden (a 5 gl. ieder) van ’t gezaeide
oo dito van de pacht der Winkels, 3oc

zoort, die om dat zy konden opgespan

nen , weder los gemaalet, en dan zoome- dito van ’t Hoofd-Geld, en dus 155o0
degenomen werden , zaranbuæra, Her- Holl. gl. 200die zelve Heer getuygt, op
bergen, of eygentlyk, verblyf plaatzen
die men losmaken kon, van de Grieken

genaamd wierden, een naam , die in de

later tyden nog aan zoodanige Algemeen

te brengen

Ontrent ’t midden van ’t Dorp is onze

Onze

ogie. Zy wierd Ao 1670. eerst maar Logie

slecht, en tet berging der l ywaaden,

tier.

verblyf plaatzen (schoon het toen al hegte die hier ingezameld wierden, opgerigt;

gebouwen , in de gedaante van zulkeen

en naderhand van tyd tot tyd verbeterd

Carrawaansara , waren) gegeven wierd en tot een gedaante, ten naasten by Langgelyk men by de geboorte van onze Za werpig vierkant, gebragt

ligmaker daar van cen klaar voorbeelc

Men ziet ze door de Heer Havart zeer

had ; en men dit zelve woord Luc. 2. 7. net afgebeeld

in die zelve beteckenis daar gebruyk
ziet

Behalven deze Logie bezitten wy hie
2og twee thuynen, ons door de Inlandse

Wanneer men nu van deze rust-plaat. overheden geschonken, waar van de eene

op den vyfde dag zig weer op weg bege- in, en deandre, die vry grooter is, even
ven wil, slaat men de rechterhand op buyten het Dorp staat, ten deelen toi
na de Rievier van Nagelwanze, waar ni vermaak, en ten deelen ook tot een be¬
men, nog een halfuur verder eerst by een graaf-plaats dienende; hier was ook een

boschje, en daar na in 't Dorp Watzi

Paardestal voor de paarden der E. Maat-

way, en een grootuurverder in het Dor

schappy, en der Opperhoofden, en nof

Mustigonta komt, alwaar redelyk veel een Palankyns-Huys, waar in men de
Cattoen geteeld werd. Een half uurtje draag-zetels plaatste

verder begind men, na voor by een Tank

Men was tot A°. 1668 toe, gewoon,
D3

hier
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hier maar na toe te reyzen, om doeken alles nevens de Opperhoofden kennis te
in te koopen; dog bevindende dat mer hebben, en nevens hen op alles een wahet goed al te slecht leverde boude mei

kend oog te houden

hier een kleene Logie, en plaatste 'er eer

Hoofd, om beter op de kleeden te kon

DPPERHOOFDEN van NAGEI

Opper¬

hoofden

WANZE.

nen letten, en die wat fyner te doen ma

van Na

ken

gelwan-

De Opperhoofden, die hier van tyd tot ze
tyd
gelegen hebben, zyndeze, en koop
ren, hier lagt in te koopen, zyn van tyd tot tyc
lieden in dienst geweest:
vallende deze geweest:
De waa

De waaren, hier vallende, en die mer

Guinces Lywaad.
Parcallen.

Vierdraadse Ginggangs
Servet, en Tafel-goer.

Salampoeris van 29 2 30 ellen.
Groot Zeyldoek van 35 36 dito.
Rleen dito van 112 12 dit

Rood-geruyte Negros-kleeden van 1
16 dito

Dongris met, en zonder roodc Hoo
den, van 15 2 16 dito.

Kalemkari
Tsjavonis
Bethilis

Moorse Vrouwen Kleeden

En diergelyke meer

Nicolaas Faber

Ao. 1668, 1676.
Zyn Tweede was Abraham
van der Voort, onder-

koopman

Jacob Corbesier.

1676. 1679

Zyn Iweede, als voren; die
A° 1676. stierf; en daa
na Dirk Vonk, voor eer
korte tyd,en doe Nicolaas

Bolk, A°. 1678
Imbrosius van der Wiel

1679. 1684.

Zyn Tweede was Bareni

Houtthuyn 1682. Daa
na Nicolaas Dankwaard

Adriaan Blokkeel

1684. 1686.

Zyn Tweede was Dank

waard, en onder haar bey
Men kon hier nu en dan ook Amaril¬

steen , om geweer schoon te maken ,

de zeer grooten inkoor
van kleeden, die ool

roode Cattoene Garens, Cattoen, Lak,

zedert hier (alzoo men

Salpeter Cristal, roode Bolus, Yzer

er nu mede een Bleeker

Staal, en Indigo, die om de Noord hier

opgericht heeft,daar men

alleen ingezameld werd, en tot de blaeu w-

alles bevorens ruw leverde)

verwery van Palicol diend, inkoopen.

De plaatzen, daarze vallen, zyn Kanka
vieri, Kambamet, ’ella, Kondapilli

Sjillepilli, Anantagier, Kandiconda,

gebleekt wierden; waar
by nog een blaeu-verwery en een spyker-ma
kery quam

Palewanze , daar de Indigo groeid, er

Nicolaas Dank waard

Oringaal genaamd , dat men al mede

Lyn

nevens ’t behandelen van den Indigo
zeer net by de Heer Havart vind aange
teekend

De aanbesteding, en inkoop deze
goederen van de Inlanders, geschied we
door de Opperhoofden, maar, volgen
last van haar Edelheden mag dit hier
en elders, niet buyten kennis van hart
tweeden geschiede, ten ware zy de verant
woording op zig willen nemer

1686. 1637

Tweede was Gerar
Benoorden.

In ’t laatst van het Jaar 1687. wier-

dit Comptoir door cenige Mogolsch
Soldaaten, die hare betaling van Eurang

zecb niet ordentelyk kregen, vyandig
aangetast, en van alles beroofd, zoo da

de Logie in duygen raakte, na dat dit
Comptoir ontrent 20Jaaren gestaan had.

Men heeft hier nog eenige andre
kleene Comptoirkens gehad , als dat

Ook heeft het Opperhoofd ’t gezas van Petapoeli (of Nisapatam) daar fync
en ’t bestier over alles, en ’t werk van lywaaden, en fraeje Chitsen vielen, en
de Tweede is voornamelyk de Handel- dat om de Zuyd, 14 2 15 Mylen van
Boeken te houden, de Factuuren te ma

Mazulipatam lag, dog ’t is Ao 1668

ken, en de kleeden naeuwkeurig te be door de Heer Antoni Paviljoen, om on
zigtigen, hoedanig 't op alle andre Comp noodige ongelden te myden, en om meer
toiren gelegen is; dog de meeste Opper andre redenen, ingetrokken, gelyk men
hoofden trekken alles, wat zy konnen Rammelapatam, om de Zuyd, tusscher
na zig, latende aan hun Tweede weynig Mazulipatam en Palleacatta, en Viziagabewind, en niet anders, dan daar wat

jatam , om de Noord, niet verre van

aan te pluggeren valt, over, dat egter Binnulipatam, al mede gedaan heeft;

geenzins de meening van onze Heeren ei
Meesters, of van haar Edelheden is, dis

waar mede wy van het Comptoir van
Nagelwanze, alzoo wy daar niets meer

de zelve daar geplaatst hebben, om van van weten te zeggen, afscheyden.
TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.
Olconda, het derde Noorder Comptoir beschreven. De weg van Nagelwanze na
CYGolconda. Onze Logie in Golconda. En eygene plaatzen bier. Waaren, die
bier vertierd wierden. Waaren die men bier inkoopt. De Opperhoofden van Golcon-

da. Commissarissen. Waar t Tzer en Staal gemaakt werd. De Stad Golconda be¬
schreven. Met het Kasteel. De Koningen van Golconda. Graven der zelve. Taalen,
bier gebruykelyk. Palicol, het vierde Noorder-Comptoir, onze Logie aldaar. De Koning

schenkt ons 500o gulden Jaarlyks in ’t jaar 1676. quyt Waaren die hier vallen, en ingekog
werden. Andere zaaken, tot de zorg der Opperhoofden behoorende. Als de Landbouw,
Blcekery, Smedery, en timmerwerf. Opzienders der zelve, Verwery. En de Lyn-baan.

Dienaars, hier vereyscht. De Opperhoofden van Palicol. Engelsche Logie, en 't Comptoir op Madepalem.

Et derde Comptoir, om de NoordFolcon¬

Op de tweede dag komt men, naeen

gelegen, is dat van Golconda ge- tocht van anderhalf uur, in het dorp
Aweest
Sevidmussaffers-peenta. Een Myl verder
derde
01
Dit plagt de Hof-stad van den dit Ryk heeft men Gonsjeloer, en nog een Myl
der
verder Tuesjaar-peenta, daar veel Rystte zyn.
Comp¬
Zy legt van Nagelwanze 43 Mylen velden ter linker hand zyn. Een uurtje
toir
beichre- of nog vyf dag-Reyzen verder Lande- verder heeft men ’t vlek Onderkonda,
vCn.
waard in, zoo dat zy 75 76 Mylen daar na 't dorp Imankoelipeenta. Na 't
1odag-Reyzen van Ma zulipatam Land Noorden ziet men dan cen gebergte wel
12 Mylen van hier, in de streek van
waard in N. ten O. gelegen is.

da, her

By het ondernemen van de Reyze van

Oringaal, en dan komt men , na dat

Nagelanze a Golconda, ontmoet men men een bosch, een wyde waterloop,
rer sinker hand eerst ’t dorp Tinam, of Zercheyl-peent genaamd, en eenige CatTuinmenime-palem , daar na, over de toenvelden voor by is, in een dorp van
Rievier K istna ettelyke maalen geraakt, de zelve naam
het dorp Aigaarpilli ; eenuurverder heeft

Verder op voor by een groote Thuyn.

men Badsjapilli , een groote half Myl en een verhevene rust-plaats, en ’t graf
verder Beirala-palem, daar men weer ove van Allahcoelibeck, mitsgaders voorby
een schoone Arduyn-steene Moorsche
de Ricvier gaat
Dan ontmoet men ’t dorpMellerepilli, Tempel geraakt, en over de Riever Moe¬
De weg
na dat men een heuvel opgegaan is; wan zie (die voor by ’t Kasteel Golconda), en
van Na
gel 2 verder gaat men over de Rievier van voorby de Stad Heyderbaad loopt geja( ol¬
conda

Anantagier, en dan komt men ter regter

trokken zynde, komt men by het vlek

hand by ’t dorp Anawaram; daar na de Amenagel , daar ook een diergelyke
Rievier ver-atende, gaat men, over een Moorsche Tempel, als de vorige, is.
Men heeft daar omstreeks veel Padiklippige heuvel, vlak op ’t gebergte van

Anantagier aan, en dan komt men in ’t velden, wat verder op eenig kleen gedorp van dien zelve naain, waar ondier, boomte, en ontrent eenuur van die Tem-

als Hoofd-plaais dezer Landstreek, 34 pel , een bosch met Clappus-boomen,

andre dorpen staan, die wel 10000 g1l

waar na men eenige reyzen overeen Rie-

vier moet, die in de Rievier Moezie
opbrengen.
Dit is tot hier toc een ongewoone stort, ontmoetende ter linker hand eenige
weg, die men gemeenelyk niet gebruyk-t. Cattoen-velden, die tot aan de rust-plaats,

of ’t dorp Madekoer, agtuuien van Monigale, duuren.
Pentegentspoel hier komen.
Den derden dag ontmoet men eerst een
Men neeimd die over ’t dorpKramier,
Tongeltoonte Wallebie , anderhal Plantagie van Tamarinde boomen, een

Men kan vry beter langs de groote van

uur van daar, dan door Sevidani Saffers-

halfuur verder een verhevene steene vlakte

peenta, en dan komt men mede in Ana-

met twee Graven ’er op, een uurverdei

tagier , latende het dorp Anantagier-

t dorp Mohhamed Rafa-peenta, daar
vier opene rustplaatzen tot gemak van

peente aan de regterhand leggen, en drie

vierde van een Myl verder geraakt zynde, het dop Wasentapoeram , en d’

den Reyziger gemaakt zyn

Verder op ontmoet men het dorp

Rievier Gongola-peenta ontmoet, wel Mangelpilli, daar na een Plantagie van
ke over gaande , komt men in ’t do-p Palmeer-boomen, een Manggasbosch,
Ichlaaschan-peenta, en van daar in de

een schoone Heydensche Tempel, en

rust-plaats, of ’t dorp Monigale , dat dan de vervallene Stad Panigaal, in

ontrent negen uuren van Nagelwanze legt. welke een Tempel, een rust-plaats; dan
iveer
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weer een kleenc, en wat verder eer boomen getyfferd en maar alleen in Golgroote Moorsche en dan nog een Hey conda vertierd werd, brengt jaarlyks on
densche Tempel, en een graf van Ag- trent 2ooooo gulden aan pagt op
Een groote menigte dezer boomen staat
Sjemba wel eer bestierder van dez
plaats, is

Onder de zelve staan 130 dorpen, ei

de zelve brengt ’s jaars 4oooo gl. o1
Wat verder ontmoet men weer een Hey

aan gene zyde van dit dorp, tot dat mer
zy een kleen dorpie ter regterhand komt,
dat Oepul genaamd werd

Wat verder geraakt men voorby eer

steene Mesdiid, een thuyn, en 2 steent

densche Tempel, daar na een Moor
graf, achter ’t welke een berg, en daa
op ’t Kasteel Nelgondah legt. Een uui
verder heeft men het dorp Tsjerlapilli

pilaaren tot Myl-paalen dienende, en die
men op deze weg, tot aan Golconda

en een uur van daar een loopend water.

van malkanderen vind.

dat na ’t voornoemd Kasteel stroomd
waar na men een Plantagie van Tamarin

ontrent een half, of vierde van een uui
Ontrent 300 schreden van deze eerste

twee pilaaren heeft men ter linker hand

de en Manggas-boomen, en een Hey- de weg na Carnatica, en na Palleacatta
densche Tempel ontmoet. Anderhalf uui en kort daar na komt men in ’t dorp, en
verder heeft men weer een Plantagie van de rust-plaats Almaas-peente , dat ne

Tamaris-de en Margosic-Boomen, ne gen uuren van Apazia peente legt
Dit dorp is zeer groot, hebbende eer
vens eenige Mooische graven, en dar
noye
steene Mesdjid in ’t midden, met
komt men in ’t rust-dorp Apazia-peent

dat agt uuren van Madekoer legt, er

Torens op de hoeken, en een zeer nette

waar in de beste Ryst hieromstreeks valt

huyn, als ook cen Heydensche en eer

die alleen voorde tafel des Konings, de

Moorsche bid-plaats

grooten, en der Europiaanen alhier ge
bruykt werd. Men heeft ook een Moor

De vyfde dag gaat men recht na Golconda, een Kasteel, ontrent een uurvan

sche Tempel, eenige Graven, en een rust de Hof-stad Bagnagar, of Heyderabaac

plaats, die met twee vleugels op de we;

daar eygentlyk onze Logie is) zy legt

uytschiet
Van daar ontmoet men een half uu

van Almaas-peente negen uuren

verder een Gehugt, en nog eens zooverre

noet men eerst eenige Pipelboomen, en

Een weynig van dit laatste dorp ont-

het eynde van Panigaals geregtigheye ter linker hand een thuyn, en een Heyby een Poort, of fengte, daar men door densche Tempel, daar nade tweede, dan
gaat, en daar na neemd het Landschar

weer de derde Myl-paalen, die alle ronc

Raziconda zyn aanvang. Men heeft daar

zyn, waar na men aan ’t dorp, en nog een

ontrent weer een Plantagie van Klappu
of Palmeer-, en’er tegen overeen bosch

ermakelyke plantagie en een Ralappusposch voorby getrolken zynde, aan ’t

met Maaggas-en andre boomen, en wa

sorp Mirza-Melkapoer komt, ’t geer

verder op komt men by 't dorp Wilketta
Een uur verder heeft men een Poort

zig van verre in de lengte uytstrekt, en

daar men door gaat, die onder den Heer
van Kienarhede staat, nog wat verder op

een Mesdiid, een rust-plaats, en dan
dorp Kaper , waar in weer een rust

plaats, en een Mesdjid is
Men trekt nog voorby een groot Pal

fraey belommerd tusschen twee bergen
3t
Men heeft daar voor in, onder een pipel-

boom, een steene beeld van den Afgod
Hannemonta, een rust-plaats, eenige
Moorsche Graaven, daar na de vierde myljaalen, en dan weer een groot Calappus

meer-bosch, en een groot halfuur verder en Manggas-bosch. Men ziet daar ool
door een poort, niet verre van ’t dorp wee groote steen-hoopen, en dan ont-

Kotapilli heeft men nog zoo veel verde emoet men de vyfde en zesde myspaalen
weer cen Manggas-bosch een Heydensche na welke men eenige plantagien var
Tempel, aan Rama toegeweyd, met eer

Manggas en pipel-boomen niet verre var

Plantagie van Paimeer-en Dadel-boomen

het dorp Toperampeente ziet.

waar na men in 't Dorp Raampilli komt

Een weynig verder heeft men de zeven

Men heeft daar ontrent ter regterhanc de myl-paalen, en ter regterhand, een
cenige Pipel-en Margozie-boomen, me uur van deze weg , een gebergte, dat

een kleene Heydensche Tempel in ’t mid- ter linkerhand ’er maar vierdepart zoo
den, en een Moorsche Mesdjid, of bid verre aflegt. Men heeft daar dan weer
plaats, met eenige van hare graf-steden, -enige plantagien van Mlanggas-boomen
en na voorby een Rievier geraakt te zyn een steene graf, een oude Moorsche Temel, en eenige Ryst-velden, bevogtige
komt men in ’t dorp Pantengie, dat re
delyk groot, vol Margozie-boomen, en soor een watersoop, die zig in de Riedaar ook een rust-plaats is

vier Singawaram, anders Boetelwang

De Suri of Towak, die hier in groott genaamd, ontlast

menigte uyt de Palmeer-of Calappus

Daar na heeft men een zeer hobbelige
weg,
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Na dat men dan cenige thuynen voor-

weg, wat verder de agtste mylpaalen
eenige Moorse Graven, en dan kom by is, komt men by ’t gehugt Lataarmen by het dorp Singawaram waar in

joerom daar een Moorse Tempel, me

een Moorse Tempel en een rust-plaats is. eenige thuynen, en dan nog een gehugtVerder op heeft men weer thuynen en je, Lingosie Goerom genaamd, is, waar

Plantagien, dan het negende paar myl na men een Calappus-bosch, een groote
paalen , een graf-stede , dan weer eci steene Mesdjid met twee Torens, en de
thuyn met Wyngaard-Appel-en Orangie- agthiende myl-paalen heeft, na welke
boomen , waar na men by het dorpie men de dorpen Jinwaram, Seydabaad,
en Peentinnier, tot aan de poort van
Gore komt
Daar op ziet men weer eenige planta Sulthaan Nager ontmoet, en zoo ir
gien van Manggas-boomen, dan de chien- Golconda komt

Zoo haast men binnen de poort is,
de myl-paalen, waar na ter linker-hand
zig een graf-steste, met eenige Pipel-en gaat men een rechte straat, wel een hals
uur lang door, en dan slaat men zyn lin
vilde vygen-boomen , opdoen
Daar na heeft men by een loopend wa-

ker hand om in een straat, aan welkers

ter de elfde mylpalen (die vierkant, daer jegin ter rechter hand onze Logie legt,
Onze
de vorige rond zyn) wat verder de twaalf dat een fraeje en sterke wooning is, die Logie i
de, die zig weer rond verroonen , en van buyten zig zeer wel opdoer, en Goicon
dan ontmoet men een Manggas-bosch
van binnen veel gemakken heeft, gelyk da
daar na ’t dorpie Kondapoerom. Eer de Heer Havart zeer net in haar bestek
vierde van een uur verder de derthiende vertoond
mylpaalen, rond zynde, ook ziet men’e

Zy staat in ’t midden, in ’t beste van

veel Calappus-boomen, een Heydens de Stad , in een der beste straaten, en
graf, en dan ’t eenzaam dorp Gautoer
niet verre van ’s Konings Paleys
Het heeft de fraeje gedaante, die het
sjiepeent, waar by zich het veerthiend
paar myl-paalen, dat weder vierkant is nu heeft, van een slegt huys bekomen
vertoond.
zynde Ao. 1661. eerst opgericht, en

Een weynig verder is ’t dorpie Kool

1664. 10t A°. 1684. zec. dikwils ver-

toe; een gronte thuyn, een doorgang timmerc
Behalven deze Logie heeft hier de E
tusschen twee steene muuren , de poort

van Heyaat-Na,aar genaamd; een hal

Maatschappy nog een thuyn, en een

uur verder heeft men een seey van Pipel

Kerk-hof, haar in eygendom toeko-

boomen, daar na veel Milie en Ryst-vel
den tot aan ’t dorp Heyaat-Nagaar

mende

Het eerste is ons door een byzonder En eyge-

daar men ’t vyfthiende paar mylpaalen Man, en ’t laatste ons en de Engelsche he Plaaf
heeft , en daar men ook verlof wagt, alzoo de Franschen, Portugeezen, Span
om in Golconda te komen, een dorp van aards , en alle Roomsch-gezinden hun
zoo veel belang, dat het weynig steder byzonder Kerk-hof hebben) door de
op geheel Choromandel behoefd te wy- Koning geschonken, en’t legt ontrent
ken.

Hier is een zeer groot pleyn, een Ko

ninklyk Falcys, een schoone Karrawaan

ten hier.

cen uur van de Logie.

Beyde deze plaatzen beschryft de Heer
Havart zeer net.

sara, een heerlyke Mesdjid, en een onIn de eerste tyden heeft men hier geen
gemeene grooteput, van welke vyf voor vast Comptoir gehad, en maar alleen
name stukken de Heer Havart een omstan
ezen of genen van Mazulipatam herdig bericht geeft.
vaards gezonden, oim de noodige zaaBuyten Heyaat Nagaar heeft men eer ken aan het Hof in ’t verzoeken van
oorrechten, of in ’t vertieren, of inxroote Laan Pipel-boomen,en een Mang
gas-plantagie, alwaar drie wegen naver

koopen van waaren, hier vallende, te

scheyde poorten van Golconda zyn, on- verrichten
der welke die aan de regterhand, Meti SulDe waaren,

Waaren,

die hier na toe gevoerd, die nie

haan Nager is, die meest gevolgd werd en daar, of wel sandewaard in, ver-vertierd
daar men de sesthiende myl-paalen heeft, tierd plagten te werden, zyn deze na-wierden.
met eenige plantagien van Calappus olgende :
Manggas-Orangie-en andre boomen, ii
Kruyd-nagelen , 250 pakken, 120
’t midden van welke een Mesdjid is
Dan komt men by de seventhiende myl
pond ieder, waar af Golconda alleer
paalen, en cen gehugtje daar ontrent;
dog wat ter zyden van de weg af, is eer
gebouw als een Carawaansara , behoo¬

rende tot het Kasteel Sulthaan Nager,

dat ontrent een half uur buyten de weg
legt

V. DEEL.

so pakken van nooden heeft, en her
vordre werd in Hindoer, Sullegam

en andre naby gelegene gewestenvertierd

Nooten-Muschaaten, a 180 pakken
waar af’'er 6o in deze stad, en het vor
E

dre

7
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Gory of vergift-schotels(die, als 'er ver-

dre in de voornoemde Landstreker

gift in komt bersten, en na hare groo-

verkogt werden

Cancel, 200 pakken , waar af 'er 35

te betaald werden) 1000 stuks

hier 30 in Sullegam, en de vordre

Fyn Carmozyn, en scharlaken, al wat 'er

in Hindoer verhandeld werden.

af gebragt werd, is 'er getrokken.
Cawch, of Mochaze Coffi-boonen, 120

Foelie, 75 pakken, waar af ’er 25 hier
en de andere in de voornoemde plaat-

akken

Aluyn, 150 pakken, 100 voor Golconda, en 5o voor Hindoer, om Tapy

zen verbruykt werden

Japans staaf-koper , 4oo pakjens , die

ten, en Lywaaden, te verwen

hier meest tot Nevels (een kope¬

re Munt , van 6 duyten) en ver-

Van alle deze goederen wierd gemee- Waaren
ders tot potten, pannen , en andr
die men
nelyk
een ten honderd aan geregtigheye
huysraad gebruykt , hoewel tot het
hier in-

laatste pas 200 pakjens verbezigd betaald, zoo zy die van ons, dog zoo zy koopt
werden, gelyk men dit omstandig in die van anderen ingekogt hebben, betaaen zy maar een half ten honderd; dog

’t work van de Heer Havart zien kan

Chinesche pitjens, waar onder metaale zyn dan gehouden den Koning, en alle
gebrokene potten, en pannen, gere de Ryksgrooten, van de noodige spece
kend werden, 40 Bhaaren, ieder van yen , wierook , &amp;c. tegen de inkoops
520 pond, ten deelen in Golconda, prys te verzorgen
ten deelen elders vertierd.
Aldaar nu werden velerley goederen
Spcauter, 100 Bhaaren, 25 dito hier ook ingekogt, die, of van andre plaat
zen daar gebragt werden, of daar zelf-

en ’t verdere wierd vervoerd.

Tin, 500 Bhaaren, zoo dito hier, en

vallen

De goederen, die van Hindoer, Sul-

t verdere elders verbruykt.

legam , Karendsja, en andre plaatzen,

Grove Peguaansche Gans (een erts, me
lood vermengd) 150 Bhaaren, hier 3;

op den weg van Golconda na de Stad

Dekka in Bengale gelegen, gebragt, en

dito, in Hindoer zo, en oo in Gelte

hier ingekogt werden, zyn

pilli vertierd
Lood, 180 Bhaaren, die hier meest vei
handeld wierden

Verscheyde Droguen.

Bengaalsche zyde , meerder en minder

Dadels

Saffaraan.

zoort, 100 pakken

Benzoin , 100 pakken, waaraf hier25

Amfioen, of Opium.

en de rest elders vertierd wierd

Areek, of oude Pinang

Ronde peper , van de grootste korl,

Dassumba , een zoort vanverw om

ontrent 300 Bhaaren

appelbloesem te verwen.
Kattoene Garens

Lange peper, 1000 pakken, waar af de
helft hier, en ’t vordere in Hindoer

Lywaaden.

verkogt wierd.

Suyker

Quikzilver, 8 Bhaaren, 2 voor deze
stad, en ’t verdere elders vervoerd

Disinis

Amandelen; &amp;c

Vermilioen, 6 Bhaaren , 2 voor deze
stad, en a na Hindoer

Japansche Camfer 50 pakken, 5 voor

De Goederen die hier zelfs vallen, en
mede van de Opperhoofden wel een
ingekogt wierden, zyn deze

Gecattoeneerde Dekens, op Parcalen,

dito, en 45 dito elders vertierd

Radix China, 5opakken, 15voor Gol-

en Bethillis geschilderd
Tromvellen.

conda, en 55 voor Hindoer
Sappan-hout, 50 Bhaaren, dehelft voo
Golconda, en ’t verdere voorde voor

Over-leer

Gordyn Goeni’s.

noemde plaatzen , om Lywaaten
Tapyten &amp;c. te verwen

Vzer.
Staal

Swavel, 100 Bhaaren

Dassumba

Patsjaak (een Asjien’s blad, dat tot stof

Cattoene Garens

Diamanten

gewreven, en in riekend goed gedaar

Tapyten

werd) 20 pakken

Grove thee, 100 pakken; waar af veel
uyt Suratte komt
Olifants-tanden, 100 Bhaaren

Bezoarsteenen
Terw

Sedrukte Chitsen

Schildpads-Hoorn, 20 pakken.

Aguil-hout, (dat na Mocha, Hindoestan,

Behalven deze Goederen plagten de

en Europa gaat, en ’t geen hier tot

Engelschen en Mohhammedaanen hier

riekende Olie gebruykt werd)
pakken

20

nog andre Waaren in te koopen , dit
wy ter plaatzen, daar wy van hem spreken, melden
OP
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Nicolaas Cramfer

OPPERHOOFDEN van GOL-

1686. 1686

Zyn tweede was Jan de

ONDA.

Beer, 1687
De Op
perhoof

den van
Gol¬

De Opperhoofden, die hier zedert de Cornelis van den Bogaarde.
oprechting van een Comptoir gelegen

hebben, zyn kooplieden, in rang,

E1

1686. 1688.

Zyn tweede was Cramfer

deze navolgende :

Aart Spender. 1688. 1684

Steven Ysbrandssoor

Joannes van Steland 1689
die 'er 1691. nog lag.
Zyn tweede was Joa-

conda

dog maar als Resident.
Viss
Hy lag ’er maar 8 da

Ae 1662. A° 1662

chim Colyns.

gen , en had tot

zyn Tweede, Jan

Toen de Opperhoofden hier in vollen

van Nyendaal.

Willem Carel Hartsing

1663. 1677

Dog Ae. 1668. wierd h

Tweede op Mazulipa¬
tam , en Nyendaal

bloey waren, plagten zy voor alle de
Christenen meest open tafel te houden.
Men had 'er drie of vier Adsistenten,
twee of drie peerden, agt Palankyndragers , honderd Inlandie Soldaaten,

wierd toen opperhoofd

eenige Hoornblazers, Fluytenisten, en

voor cen tyd, hebbende Jan Parve tot zyn

Trommel-slagers, tot hun staathouding.
Zy kregen ook honderd ducaaten ’s jaar
tot onderschraging van de tafel-ongelden, en drie a vier Cassen Persiaansche
wyn, dog 1678, in’t jaar van de alge
meyne besnoejing der onkosten, wierc

Tweede hier, al 't wel-

ke op Batavia afge
keurd, en waar op de
Hr. Hartsing weer hier

geplaatst wierd , en

dit alles afgeschaft

bleef, houdende Nyen

daal ook hier tot zyn

De Commissarissen, die hier ge-

LOTTn¬

Tweede, gelyk zy bey-

weest zyn, waren deze :

missa¬

de ookk de voorname

rissen

De Heeren Jaques Cau- yTen tyde van

stigters van dit aanmer-

kelyk Comptoir ge-

de Heer Hart-

liei

Francois Thivart

weest zyn,de Logie in

pieter Smith.

een zeer fraeje staat ge-

5

sing; en

Nyendaal.

bragt, en den weg tot

Onder den Heer Nyendaal, als Op

groote winsten voor

andre gebaand hebben
Jan van Nyendaal

1677. 1682

Zyn Tweede was Jan Se

royen, onderkoopman

perhoofd , en zyne Tweeden van tyd
ot tyd , zyn hier geen Commissarissen geweest ; dog ten tyde van de
deer Janssoon, en zyn tweede Carstens-

1670; en daar na Ni-

soon, is hier geweest
De Heer Laurens Pit, 1686

colaas Bolk 1670.
1682. en na hem Theu-

nis Carstenssoon 1681

Michiel Janssoon

1682. 1686.

Zyn tweede wasCarsten.
soon.

Gelyk het inkoopen van Yzer en Staal waart
geheel en al aan deze Opperhoofden yzer en
tond, alzoo wierd het zelve in de Land-staal g

voogdy van Samtomanum, (dat benoor-naae
den Golconda, 4390 uuren van Mazuli

Deze beyde, Janssoon, en Carstens

werd

patam, en;dag-reyzen van Nagelwanzt

soon , zyn door de Heer Laurens Pit egt, ingezameld
1686. den fden mey of daar ontrent ni
Van Golconda daar na toe reyzende
Palleacatta, onder ’t opzigt van twee yntmoet men 37 dorpen, en ’t Kasteel
Hollanders, en eenige Inlandsche Sol Oragel, waar ontrent de fynste Bethildaaten opgezonden, alwaar zy tot 1689. lis, met de naam van Oringaal, na di
gebleven zyn.

Zy wierden verdagt gehouden , van
mede deel aan de groote schuld door eenen

Kasteel bekend, fraeje Tapyten, enz
valn

Hoe hier het yzer gemaakt en tot staal

Chodenda gemaakt, of van daar ontren

bereyd werd , vertoond de Heer Havart
de vereyschte voorzigtigheyd niet ge zeer om standig
bruykt te hebben; waar van wy hier na
Geen andre volkeren, dan wy alleen,
gelyk van deze twee Opperhoofden hebben hier eenige Comptoiren.
Janssoon en Carstenssoon breeder zullen
spreeken.

Hoewel wy geen eygendom in, of
E2

on-
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ontrent Golconda hebben, dan bevorens Caravaanfara’s , en de aanzienelyke huydoor ons gemeld is, meynen wy egter zen van een groote menigte Hovelingen,
van onzen pligt te wezen, die voorname en voor al die van de Ryksbestierder,
stad, alwaar vooronze Maatschappy zoo een groot getal van cierlyke en koslelyveel tonnen gouds van tyd tot tyd overge- lyke chuynen binnen en buyten, gevoegd
wonnen zyn, wat nader te beschryven.

by de pragtige graf-steden der Koningen,

Haar naam is eygentlyk niet Golcon van welke zommige ongemeen kostelyk
De Stac
Golcon- da (of Gul-conda, dat in 't Perfiaansch zyn, en de eene een vry-plaats is , gada beeen geopende, zoo andre willen, een ven een ongemeen cieraad aan deze stad,
fcureven

uytgezogte Roos beteekend, en hoeda

alzoo tot het byzonder beschryven van

nig alleen ’t Kasteel, daar ontrent ge-

ieder thuyn en Lusthof, zonder van an-

legen , genaamd werd) maar Heyder dre pronkstukken te spreken, wel een
Abaad, of Heyder-stad.
groot boek vereyscht werd
Door de naam van Heyder verstaan
de Persiaanen Mortesa-Aali, Mohham

Daar waren toen ook twec nette

Roomsch-Catholyke Kerken, de eene

meds Neve en schoon-zoon- de grootste in

de Stad, ter eere van de maagt Ma-

van alle Heyligen, dien zy na hem eeren, ria, en een buyren de Stad.
Het Kasieel Golconda lag een grootMet het
en aan welken zy, als een andren Her
cules, toeschryven, dat hy twee slangen uur van onze Logie, en had muuren van hasteel.
23 voeten hoog, en de gragt was 45
in zyn Wieg zou gedood hebben.
Dezen naam nu geven zy aan de Stac voeten brced
De Koning hield daar nu en dan zyn
Golconda, dat zo veel te kennen geeft.
als een Stad, die door een slangen-ver- verblyf; dog de sterkte van deze Vesting
heeft dezen laatsten Koning 1637. voor
nieler met inwoonders vervuld is.
Zy werd anders ook wel Bag-nagaar de woede van ’t MogolschLeger niet kondat is, Nagaars Hof, genaamd, en wierc nen beschermen, gelyk wy in ’t leven
door den overgrootvader des laatsten Ko van Eurangzeeb (die dat Ryk veroverde
nings op een na, of Sulthaan Mohham omstandig vertoonen.
med Colli op ’t verzoek van een zyner
DE KONINGEN van GOL
vrouwen, Nagaar genaamd, gebouwd
Zy plagt wel eens zoo groot, als

CONDA,Waren,

DeYo¬
ningen

Amsterdam te zyn , en had op de
gansche Kust van Choromandel geen wedergâ.

Zy lag voor hare verovering 1687 .
rondom zeer wel in hare Wallen ei
Muuren, en had toen 12 poorten

ACO
Barra Mell

Oda

Sulthaan lbrahim.
Sulthaan Mohhammed Colli.

Sulthaan Mohhammed
Sulthaan Mohhammed Abdullah

Daar waren ook 12 schoone Mesdjics,

of Moorse Bid-plaatzen, zeer pragti-

Sulthaan Abdullah Korbsjah; die meer

en konstig gebeuwd, onder welke twec als 50 jaar geregeerd heeft, en 1372.
zeer heerlyk , en na ’t voorbeeld van den den 3. Mey stierf, in zuyver geld 19C2

Tempel tot Mekka geschikt, dog nie

roor oude Pagooden (van welkc ieder Ca-

volbouwd zyn, om dat de laatste Vors roor iolck, en ieder lek 100000 Pagoo¬
op een na in zyn droom door Mohhamed den, en ieder Pagood 10gl: bedraagd)

zelf gewaarschouwd wierd, hier mede fnegenthien honderd maal honderd duyniet voort te gaan, zoo hy voor eeuwis send gulden nalatende, zonder van zyne
Gods toorn niet op zich hebben wilde, onwaardeerlyke Juweelen te spreken

alzoo by begeerde , dat de Tempel var

waar by de magt dezer Koningen kan af-

Mekka boven alle andre uytstecken gemeten werden. Hy lagte noit, maar
zoude.

Op de groote Markt niet verre van

enze Logie stond ’s Konings Paleys,

cen voortreffelyk gebouw, diens gewe

zag altyd even nors, en droefgeestig, en
was doodelyk gierig

SulthaanAboeilHasfan, jongste schoonzoon des vorigen Konings, die, schoon

zene heerlykheyd, gelyk ook die van ' de jongste zig 1682, doorvermogen van
Konings uytmuntende kostelyke throon zyne goede vrienden, boven des vorigen
de Heer Havart in zyn 2. Deel pag. 132 Konings oudste Schoon-zoon, Miersa
Ahhmed, op den Throon wist te drinzeer naeuwkeurig beschryft.
Het besloeg een zeer groote plaats, gen, hoewel hy zyne voornaamste voort-

en was weerdig, om als een Vorstelyk zetters, kort daar na, zeer qualyk beprenkstuk van alle nieusgierigen be loonde
Twee groote mylen van de stad ziet
schouwd te werden
De Meydaan, ofte Markt, de Sjaar- men hare Koninklyke Graven, daar alle
monaar, of vier torens , waar in een dag ten 4 uuren plagt brood of Ryst, en
schoone Bad-stove was, de menigte van gekookte spys aan de armen gegeven te
werden.
De
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navolgende : werden hier ingekoft.

Moors (zoo zy ’t daar noemen) dog dis

Guinces Lywaad

hier geen Arabisch en Persiaansch kan
sprecken, werd voor een ongeleerde ver

Parkallen

sleten. Immers alle de Hovelingen schry
ven in een van die twec taalen.

Salampoeris

De rechte Land-taal egter is hier

ingeko
en.

Bethillis
Chitsen.

77

Jentiefs, of Tellingaas

Hoe nu het schilderen van de Chitsen

Het verdere ’t geen wy daar van kon

en het vordre, daar toe vereyscht, toe
naeuwkeurig aangeteckend, dat wy niets gaat, wyst de Heer Havart zeer net aan
Men koopt hier buyten de voornoemdaar by te doen hebben, weshalven wy
ons afscheyd hier mede van dit Comp
de kleeden nog in-

nen zeggen, is door de Heer Havart zo-

toir nemen, om tot het vierde Noorder

Vloer-steenen, die gebakken werden.

Comptoir over te gaan
Palicol,
et viei

Rogge-vellen.

De naam van’t zelve is Palicol, een
dorp, 18 mylen van Mazulipatam, wat

Kruyd-maaten.

Noordelyker na de Rievier van Narsa

Bandelier.

e Noo
de1

Comp
toir

On1.
Logte
aldaa1

Bandeliers-koorden

poer, gelegen, hoewel die reyze gemee-

Goeni-zakken.

nelyk in een dag en nagt gedaan word
langs een zeer vermakelyke en Lommer

Lamp-olic

ryke weg, als mede langs de thuyn der E
Maatschappy, en voorby het Suri o

Latten.

Calappus-planken.

Towal-dorp, en de dorpen Madepaiem

Sparren

Vintera groot en kleen Golepalem (o1
welke twee laatste men met schouwen

Salgade-houten

vaard) en verder langs de Zee-kant to

Lale-pannen

aan’t groot dorpPeddepatam, en Mon
geieer, daar men ook overvaart

Metsel-steeren.

Pauteke-balken

Wy hebben aan de regterhand, al-

En meer andre Goederen, voor dit,

men van Mazuiipatam in dit dorpkomt

en voor andre Comptoiren noodiz, en

cen sterke steene Logie, die al een fracic die hier best te bekomen zyn, welkce alle met gereed geld ingekogt werden.

vertooning doet, en van veel fracje ge

makken voorzien is. De afteekenin-

Daar beneven hebben de Opperhoof

daar van en van de byzondre vertrekkei

den hier het opzigren de bezorging over

in die Logie, zoo als zy 1688 was, ziet den Land-bouw, voor al zedert dit dorp

n K
ning

men naeuwkeurig in haar platte gronc

ons eygen wierd, van een Bleckery, Smie-

door de Hecr Havart vertoond

dery , Timmerwerf , biaeuw-verwery ,

In de oudste tyden had men het van d

en een lynbaan

De Land-bouw bestaat in ’t planten Anlre
of zaeyen van Padli, dat men in Mey doct 7224
gl:
in
pagt,
gelyk
de
Heer
Havart
uyt
OnS 1.
tde
jaar- de Firmaan, of 't bevel-schrift, onder en in Juli ten cynde raak't. Het vernlan zorg des

schenkt

F.

1676

Mooren, en voor rooo Pagoden of goo

Sulihaan, Abdullah Dotbsjah 1653, en ten geschied in augustus en September.

Opper

een andre door Sulthaan Aboeil Hassar

en ’t kleen gewaich werd in Janua perhoo

1672. in October verleend ; aanwyst,

ri gezaeid, dat in die en de twee volgen

quyt.

dog 1676. heeft die laatstgemelde Sul

den be
hooren

de maanden gesneden, door ofsen (na de de

thaan Palicol en Contera, sonder Mazu- oudste wyze in de Ooster-wereld) gelipatain behoorende, hoewel zy anders dorscht, en dan verder, in de dorper
onder Eloer en Ragiemandri , twee by Palicol of Contera, in kuylen begraven,

zondre Landvoogdyen gerckend wier

gedekt, en zoodanig behandeld werd,

den) aan de E. Maatschappy gelyk de als men hier gewoon is om ze wel te beHecr Havart mede by een Firmaan toon

in eygendom geschonken, ter tyd toe

dat die Vorst van zynen Throon gestoo
ten wierd

Dit Comptoir is voornamelyk opgerigt, om verscheyde zoorten van Lywaa

ten, en naderhand ook andre goederen

waaren.

Van ieder Candi, of Bhaar (een zoort Als de
Land-

van Inlandse lasten) 520 ponden zwaar,oon,
trekt de E. Maatschappy hier een ; gedeelte, en den Landbouwer behoud maar
; voor zich

Ook werden de ingezetenen van dezt

in te koopen, dat van tyd tot tyd toege twee dorpen gemeenelyk met al hunnen
nomen heeft, gelyk ook de Logie en ’t omssag van beesten , getouwen, &amp;c
Jaarlyks, by wege van ziel-beschryvins
getal der dienaaren
Dog
vertier
van
Goederen,
die
mer
overgenomen,
en ieder na zyn vermogen
Waaren,

die hier aanbrengen of verkoopen zoude , vie

vallen,en hier ganschelyk niet; maar alleen dez

opeen hoofd-geld gesteld, waar af geei
andre , dan de Bramines, worstelaars, er

hoeren, vry zyn.

E 3

Pas

38

BESCHRYVING der KUST

Pas buyten Palicol, en ook zomtyds j om hare vaartuygen te vertimmeren, en
wel 3 mylen van hier, in Narsapoer

nieuwe Chaloepen te maken

Ook plagt 'er een Verwery in de Lo-Ver-

plagt een bleckery te zyn, die onderviei

Inlandsche Hoofden stont, en die van gie tot Palicol te wezen, alwaar men wey,
ieder stuk lywaad een vaste stuyver trck

met den Indigo, die men te Palewanze

ken, behalven nog andre onkosten, daar inkogt, veel kleeden blaeuw plagt te

op vallende, en zeer net by den meer ge
melden Heer Havart aangeteckend
Aldus was weleer onder dit dorp, een

Smede

Smedery en Timmerwerf, die in de eerste

IV, er

Tim-

merwer

ver wen.

Deze is in zich zelven wel beter als de

Indigo, die op Tegenapatam valt; maar
wel driemaal z0o dier, behalven dat de

tyden tot Ponnepilli, daar de E. Maat- Tegenapatamse Lywaaten, met de Zuy-

schappy veel jaaren een vast verblyf, en der Indigo geverwd , veel beter koop

een posthoudend perzoon had, plagtte
wezen

zyn, als die men met de Noordse Indigo
verwd, hoewel de laatste, of de Noord-

Daar over hebben het opzigt, en hur Ze vaster, en wel zoo goet vallen.
Wat 'er nu tot deze verwery verder

verblyf deze navolgende lieden gehad.
Opzien-

ders der
zelve

Simon van Groenewegen. 1642. 1665
wierd van Adsistent on-

derkoopman.

Pieter Roman.
Dirk Vonk

Abraham Blom

Pieter van der Burg

behoort, kan men omstandig in 't werk
an voornoemden Heer mede zien

Hier zyn ook een voorname lynbaan, en En de
werk-tuygen, geweest, waar over ee-Lynbaan,
Hollandsche Baas ’t gezag had
1665. 1669
1669. 1670.
Men sloeg in de zelve allerley tou
1670. 1672
werk, als ook Zeyldoek van Hennip,
1672. 1676, zoo verre de E. Maatschappydit op hare
vaartuygen van nooden had.

Het yzer, dat hier tot spykers, &amp;c

De Hennip, hier toe benoodigd, viel

versmolten wierd, quam of van Singerey- in de Landschappen Eloer, en Ragiemanne, onder Nagelwanze, of van Santo- dri , die ontrent 15 uuren van Palicol
marium , (onder Golconda behoorende, leggen. Wat nu deze Hennip by inkoop
en men was in staat, om hier alle maanc kost, en wat verdere ongelden ’er op
60 Bhaaren, of Candil, ieder van ç2c loopen, om zehier met ossen te brengen,
ponden, tot spykersvan versche yde zoor- konnen wy in ’t voornoemd werk mede
ten te versmeden

ezen.

Na dat dit dorp Ponnepilli, in ’t jaa-

Dit was z00 in oude tyden; dog die
1671 1672 weggespoeld, en de E verwery , smedery, en lynbaan, gelyMaatschappy 2500gl: aanschade, door ken nu niets na het vorige; maar zyn
t wegdrywen van hare Sincdery en Tim

merwerf geleden had, heeft de Koning
1675. haar een erf in Narsapoer geschon-

zeer vervallen.

Tot het Comptoir van Palicol behoo-Die
1A25,
ren, buyten de Opperhoofden,
nog e

ken, alwaar weer een kleen net huysje a 6 Nederlanders, aan de pen, en Eeyscht.
tot verblyf van den Opziender gebouwd tot het werk der bleckery, smedery, en
is; wel meest, om de Engelschen, die der Timmerwerf, behalven nog 70 In-

niet verre van hier, tot Madepalem, een landsche Soldaaten , zoo om de Logie
Logic hebben, niet toe te geven.

alhier, en de dorpen Palicol, en Contce-

Hier over had de Cassier, onder ’t ra, te bewaaren, als om andre noodige
gezag der Palicolse Opperhoofden, toen diensten te verrichten.

't bewind, zoo lang die smedery tot Mar

sapoer aangehouden is

Deze waren de navolgendc :

Pieter van der Burg.

Jan van den Briel.

minderd kan werden, gebragt, en toen

heeft men hier ook veel onkosten, van

2 3 peerden, dienaars, Rosbaar-dragers,

Nicolaas Bolk.
Francois van der Bol.

Men plagt 'er veel meer te hebben, dog

1678. zyn zy op dit getal, dat niet ver-

vyn , kaarzen, olie , wasch, Brand-

1676. 1685

hout, en nog 5o ducaaten ’s jaars, en
1690. 1691. meer aandre voordeelen, by de Oppernoofden getrokken , besnoeid, en dit

Behalven dezen opper-Opziender, wa-

alles afgeschaft

hier ook een Inlandsche schryver, nevens

Voor hem plagten de Comptoiren Padrie Inlandsche Zoldaaten, een gemeen licol en Daatzerom onder een hoofd te
dienaar der E. Maatschappy, twee smid. staan, en maar een Comptoir te zyn,
baazen, en 300 knegts die ’t geheel jaar zonder dat ’t Opperhoofd toen op een
door bezig gehouden werden
vaste plaats, en dan eens hier, dan eens

Buyten de Logie op Narsapoer was
ook een Timmerwerf, digt by die Rie

daar was

Maar men vond goed dit tot een by-

vier, die groot, en zeer bequaam was, zonder Comptoir zedert 1651. te stellen,
OPPER-
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Van C HOROMANDEL
OPPERHOOFDEN van PA-

ropyen, 1677.daar na Ni-

erkooplieden, of koop-

van Pali-

col.

Pieter Moutmaker.
1669. 1677.
Zyn Twecde was Jan Se-

Zyn deze navolgende, Op-

hoofden

lieden, geweest:
Henrik de Wit.

Zyn Tweede was Pieter
Moutmaker.

LICOL.
Opper¬

39

colaas Ruyser.

1613. 1630.
1630.

Marinus Louissoon.
Jacob de Wit

Joannes Huysman.

1677. 1677.

Zyn Tweede was de Ruyser.
Jan van Nooy.

Roeland de Carpentier.

Zyn Tweede was de vorige

Jan van Melderd

Nicolaas Ruyzer.

Mattheus Leenderdssoon. 1631. 1635.
Gysbert Pellc.

1635. 1636.

1677. 1682.
1682. 1682.

Hy had geen Tweede, dan
Adriaan Blokkeel ; die

Klaas Cornelissoon Blok.

1636. 1640

Pieter Syme.

1640. 1644.

Bruyning Wildeland

1644. 1649.

Zyn Tweede was de vorige

1648. 1651

en daar na Izaak Maslis.
Joannes Lampe.
1689.

Joannes de Sterke

Andrics van Swaanswyk
Joannes van Swaanswyk

1651. 1654

Tot deze tyd toe lag hier
maareen man als Hoofd,

Zyn Tweede was de vorige

Hoe de Engelzen niet verre van deze

Twcedc.

Willem Robbertssoon Al
Ina

1682. 1689.

Dus was ’t hier 1691.

dog na die tyd ook een

Zyn Tweede was Abra

1684. bleef

plaats ook een Logie, en een Comptoii

1654. 1658.

ham Wildakker.
Evert van Craalen.

spreken.

1658. 1658

Zyn Tweede was Simon

Men heeft het tot den voornoemden

tyd hier zoo al slepende gehouden; maar

van Groenewegen.
Hercules Lindeborn

tot Madepalem hebben, vertoonen wy

elders, daar wy van hen in 't bezonder

niet zonder nu en dan geschenken aan de

1658. 1659.

Inlandse overheden, zoo hier, als tot

Narsapoer, te doen, buiten de welke

Zyn Tweede was de vorige.

1659. 1663

hier de handel zyn behoorlyke loop

Simon van Groenewegen. 1663. 1665

niet zou gehad hebben; dat dan de winsten

Zyn Tweede was Jan van

al weer goed moeten maken
Wy zouden hier meer omstandighe-

Elias van den Bronke

Nooy

Jacob van der Dussen.

1665. 1667

Henrik Servais

1667. 1669.

Zyn Twecde was de zelve
Francois Thivart.

den konnen byvoegen; dog meynen het

noodige over dit Comptoir gezegt te

Zyn Tweede was de vorige

hebben , weshalven wy hier afscheyden , en tot een ander zullen over-

1669. 1669

gaan

DERDEHOOFD-STUK

Aatzerom, het Vyfde Noorder Comptoir beschreven. Onze Logie hier, en verdre

gebouwen. De Waaren, die men hier inkoopt. Golepalem, en Gondewaarom,
wasch-dorpen ’er ontrent. Hoe de goederen van hier vervoerd werden. De Opper-

hoofden van Daatzerom. Geen vreemde Natien bier. De Dienaars bier, ’t verval dezer plaats. Bimiliparam, het zesde of laatste Noorder Comptoir. Onze Logie bier.
Waar toe dit Comptoir diende. De waaren, bier vallende. De besnoejingen bier, en

alomme, 1678. zeer misprezen. Wat winsten hier vielen. De Opperhoofden van Bimilipatam. Commissarissen hier. Commissarissen over geheel Choromandel. Reden,
waarom de winsten na 1667. grooter, dan bevorens schynen te zyn. Wanneer de schepen na Batavia, en andre Comptoiren hier komen : ’t Pegufch schip, dat na Persier

gaat. De Japansvaarders, ’t Malaks, en Batavisch Schip na Pegu. Zomtyds nog
een Schip van Malacca. Komst van de eerste Schepen van Batavia De tweede bezending
Persiaans-vaarders, ’t Pegusch schip, en andre bier. Schepen bier voorby na Bengale ,
van hier na Ceylon en komst de laatste Batavische schepen hier. Wanneer de schepen van

de Kust vertrekken moeten. Van de Jaar-Saysoenen wat droogten men hier te myden

heeft. Met wat vaartuygen men lost, en laad. Hun slegt loon. Waar van de boeren
bestaan. Wat voor lieden de Moradvors zyn. Haar zeldzame en zeer nette wyze van

buyshouden. Haar deugden, en mislagen. Haar huwelyken. Die zy zeer jong aangaan.
Daatze
om hel

vyfde
voorder

VEt vyfde Noorder-Comptoir is datPalicol, al meer na ’t Noorden, en men comp.
te Daatzerom.
heeft het groot dorp Palewale tusschen toir be
Het legt ontrent 12 mylen var beyde, alwaar een groote steene en zeer schrecier-ven

4c
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cierlyke Pagode is. Ook moet men over Lange Dasjens

Dongris met Roode Hoofden.

de Rievier Onnemond, zich met schou
wen laten zetten, eer men aan het dort

komt daar onze Logie is, dat eygentlyl

En verder ’t meeste, dat men in Pa-

Daatzeriwarom, dog van ons, kortheyd

licol verzameld. Hoewel de Lywaaten

halven Daatzerom genaamd is, ee

hier wel z0o goed, als ergens, vallen,

naam, die ’t na zekere speelers, in de

en zeer net opgemaakt werden, zoo da
entiefze taal Daarzeri’s, en stigters var geen andre wasschers op de geheele Kuff
met hun werk hier by konnen haalen.

t zelve geweest, draagd.

Ter regterhand van hetdorp, als men

Hier valt ook Salpeter; dog menverLengie , van Palicol 'er na toe gaat, heeft men de zameld die overvloedig, en alleen, in Ben
hier.
Logie der E. Maatschappy, die in zig gale , om dat men ze daar zeer goed heeft
Onze

zelven wel goed , maar by die van Te

Hoe de zelve uyt de aarde getrokken,

genapatam, of Golconda niet te verge

rekookt, gezuyverd, en verder behan-

seld werd, toond de Heer Havart zeer

lyken is

De platte grond daar af kan men in :

naetkeurig

Ook plagten hier veel andere waaren te

werk van de Heer Havart zien, zoo aldie 1689. nog geweest is

allen, als

In ’t dorp Daatzerom is een schoone

Geschilderde kleeden.

Heydeniche Tempel ter eere van den Af

god Ramma, en zyne huysvrouw, de Rochevellen, 12 el lang
Afgodin Parwati, gestigt, dat een uyt- Ryst
muntend schoon gebouw is. Ook heef

Goeni-zakken

ren ’er den voornoemden Afgod met di
fnver¬ Godin op een schoone witte Marmere
ere ge- pilaar zeer konstig, en boven verwag
bouwen. ting heerlyk afgebeeld staan.

Roode ledere vellen, &amp;c.
Alle welke nog hier te bekomen zyn,
en werden die doeken in de dorpen Po-

Behalven dien Tempel en Afgod, die nare, Oepare, en Thuni, mylen var
een groot cieraad, en een groote toeloot nze Logie, geweven, en dan derwaarde
van menschen geeft, ziet men hier ool gezonden, van waar zy, wel bezigtigd
veel schoone huyzen, waar in Mooren, en ieder by zyn zoorte gelegt, en geme-

ten zynde, na den bleek op ’t dorp Go-

en Persiaanen woonen, onder welke da

lepalem , en Gondewarom gezonden ,

van den Landvoogd uytsteekt

daar zy dan verder in een pakhuys der E-

Ook is hier een jaarlykze Markt o

kermis, diehonderd duyzenden van men

Maatschappy ter verzending bewaarc

schen derwaards lokt.

werden.

De 2 laatstgemelde dorpen leggen

Men heeft hier een zeer schoon Mang
gas-bosch met veel heerlyke wandelwegen onder de lommer der boomen, on-

Golepa¬
alem en

mylen van Daarzerom-

Gonde

Men heeft daarschoone Tanken, zeerwaarom,

trent zeer frische en visch-ryke wateren, dienstig om het goed te wasschen, en wasch-

die een groote verlustiging aan de wan wel z00huysgezinnenvan wasschers, be-dorpen
'er onhalven veel andre Heydenen
delens-gezinde geven konnen
rent
DeWaa
De E. Maatschappy heeft deze dorper
Men plagt hier 1677. en 1678. we
ren, die eenige waaren, die nog al fraeje winsten eens voor al, voor 750gl: jaarlyks genen
gaven, als, Japans staaf-koper speauter jagt, die de onzen wel in Golconda be
in-oopi
vermilioen, quikzilver, en peper te bren aaien; dog van de wasschers alhier met
gen , dog dat wierd naderhand afgekeurd, 300gl: winst weer trekken.
De goederen, hier vallende moeten Hoe de
zedert welke tyd men deze navolgendt
zoederen
goederen met gereed geld plagt in te met draag-ossen, of met Koelis slaven, i
of Inlanders , die goederen torssen, ofvervoer
koopen, als :
met karren eerst na ’t dorp Dangera, 2; werden.

Fyn Guinees Lywaad, lang 50, breed 13 el.

myl van hier, en van daar met vaartuy-

Gemeen Guinees, breed, en lang als voren
Eyne gemeene Salampoeris , lang 28

gen na Vintera, en dan verder met ossen

30, breed 12 el

Parkallen, waar van de twee in lengt.

en breedte een Salampoeris uytmaken

Grove Bethillis, lang 26, breed 1; el
l'sjavonis met Roode Hoofden, lang 1
a16, en breed 12 el

Zeyldoek.
Bandeliers
Kruydmaaten.
Koorden.

na Mazulipatam vervoerd werden.

Drie mylen van Daatzerom, (zynde
ok de nette verheyd van Narsapoer van
Palicol ,) heeft men de haven van Co-

ringo aan Zee, met welke deze Opperhoofden wel niet te doen hebben; dog

zoo hier schepen van de E. Maatschappy komen, moeten zy ’t noodige voor
de zelve verzorgen.

Het kan hier ontrent Koningo, en om

streeks , vervaarlyk regenen, en nu en
dat

Van CHOR OMANDEL
dan afgryzelyk donderen en blixemen
dat zommigen op den weg by geval zynde, wel ’t leven gekost heeft
Det dorp Thuni legt ook aanZee, en

is cen goede Haven.
Wat ’er nu tot de byzondere pligten

van de Opperhoofden, en Tweeden, hier

en elders, behoord, wyst de Heer Havart pag. 43. in zyn 3. Deel wydloopis
aan, zoo als die door den Heer Arnold

Heussen , Landvoogd van de Kust van
Choromandel al zedert den 16 Nov
1649. aanbevolen, en door de Heer Speel-

man den 27. Maart 1663. nader bevestige
en gestaafd zyn

Dat dit Comptoir met dat van Palicol
in de eerste tyden door een perzoon

waargenomen is, hebben wy in de ver-

nandeling van dat Comptoir reeds aan

perhoo

om.

hebbende Bartholomæus
jan Roosendaal, die dit
van den 26 Mey 1667. tot

den 4 October 1668. bleef.
rancois Thivart

1668. 1669.

Zyn Tweede was Moutma
KCr.

an van Nooy

1669. 1677.

Zyn Tweede was Joanne
vaulier, 1669. 1673. 15

Januari, en na hem Abraham Blom, 1673,1 Maart

Dirk Vonk.
1677. 1679
ZynTweede was Blom,tot

den 16 December, 1687
acob Corbizier.

1679. 1682.

Zyn Tweede was Bruyning
man, van den 24 Maart

De OPPERHOOFDEN van

1679. tot den 7 Janua

ry. 1683

DAATZEROM

Adriaan Verbrugge.

den van
Daatze

October 1668 waarnam,
tot Twecde voor een tyd

Wildeland, onder-koop-

gewezen
De Op-
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Zyn kooplieden in rang, en die hier van

tyd tot gelegen hebben, deze geweest.
Marinus Louissoon

1624. 1625

Adriaan Helmond.

1636. 1637

Herbert Allerdssoon.

1637.

Paulus Janssoon

1646. 1652.

Aart van Helsdingen

1652. 1654

Abraham Carters.

van den 10 Juli tot in ’t
aatste van December 1686

vas hier geenOpperhoofd;

dog de Boekhouder Joannes de Carpentier nam het
zoo lang waar
Adriaan Blokkeel.

1686. 1687.

die lang na Blokkeelsdood

toir geligt, en lag 'er nog
1654. 1655

Lieven Vermeulen

1655

Dog na dat men eenigen tyt

1687.

Deze lag 'er 1691 nog
ven de Carpencier tot
zyn Twecden

zoon tot den inkoop ge-

bruykt had, en 1659. weer

Balthazar van Duyn.

een Comptoir opgeregt,

Geen vrcemde volkeren

daan te houden

1659. 1664

lem Karel Hartsing, van

hadden

’t Geen ’er verder van de Engelschen

Moutmaker van 1663

hier te zeggen valt, melden wy, daar wy in

den 5 Juni, tot den 6 maart

tbyzonder van hen in't eerste Deel spre-

1669. ook nam hy van
1664. den 19 May tot de

ken

De Dienaars, die hier zedert 1678

10 Augustus hier ’t gezag

De DieA215

na de besnoejing) gelegen hebben, zyn nier

met Cornelis van Heyningen waar

1664. 1666

Zyn Tweede was Mou-

reweest, 4 Hollanders, en 30 Inlandse,
daar 'er te voren wel eens zo veel lagen,
cn ’t Opperhoofd, een Koopman zynde,

die zoo lang ook Koopmans kostgeld ge
rokken had, moest nu met onder-koop-

maker
Henrik Servaas, van den

1666. 1667

Zyn Tweede als voren, dic
na ’t vertrek van Servaas

't Comptoir tot den 20

3 of Eu- Geen

Comptoir,eemde

en Logie op te rigten,gelyk zy 'er bevorens

Juni 1660.t0t1663. den
29 Juni daar na Pietei

27. October

ropeers , hebben ’er een

1723

hoewel de Engelschen 1678. te vergeefs Natien
getragt hebben hier weer een Comptoir hier

Zyn Twecde was Wil

Francois Thivart.

1723. 1723.

Elias Geliot

om ’er de Engelzen van
an Souri

dit Comptoir bestierde
an Vorwer

hebbende den voorschre-

1655. een byzonder per-

V. DEEI

wer, Boekhouder , er

Zyn Tweede was Vorwer

A°. 1654. wierd dit Comt

Evert van Craalen

1682. 1686

Zyn Tweede was Jan Vor

mans randzoen te vrede zyn, dat op al

de binnen-Comptoiren ook zoo belast, en
ingevoerd wierd

Na dien tyd is ’t hier mede, gelyk op
an-
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andre plaatzen van de Kust, zeer verval- middelen hier veel beter koop, dan el

’t Ver-

val dezer sen, zoo dat het na ’t vorige Daatzeron ders, zyn
plaats.

De goederen zyn deze

niet meer gelykt

Vermits de Opper-Landvoogd van

eenige Moorsche Landvoogdyen hier zyn Ryst
verblyf heeft, legt dit ook grond tot het ge Guinees Lywaad.
ven van meer schenkagien hier, dan elders, Calampoeris

SAlle voo
Persien

en Cey

Dongri’s metRoode Hoofden. lon die(nende
uyt beleefdheyd, of om redenen van be Negros-Kleeden.
alsoo men deze vermogende lieden, ’t z

lang, niet kan gaan bezoeken, of mer

men moet hen , na de wyze der Ooster
lingen van ouds her, een geschenk doen

Lak, op stokjens, al mede voor Persien

dog zeer moejelyk te bekomen, schoor

dat by de aanstelling van een nieuwe het daar zeer groote winsten geeft
Landvongd altyd geschieden moest
Curcuma, of Indiaansche Zaffaraan

Bimilip

Dus verre het voornaamute, ’t geen oi

hoewel die overvloediger in Bengale valt

dit Comptoir aan te merken viel, voor
gesteld hebbende, gaan wy tot het laatst

en daar beter gckregen kan werden
Deze Koopmanschappen, inde vorige

Noorder Comptoir alhier over

bloejende tyden hier opgekogt, werden

Het zesde, of ’t laatste Noorder-Comp

tam, het

zesde o

toir is dat gene, ’t welk de E. Maat

schappy zedert veel jaaren tot Bimilipatan

laats

of Bunnilipatam, gehad heeft

Noo
der

Het werd ook wel Bhimond-patan

Comt
toir.

haer nu, zedert het groot verval alom
me , zoo sterk niet meer gezogt
Ook is hier 1678 alles mede besnoeid, De be

en zyn de Hollandze Dienaars op 3, en snoesin
de Inlandsche op 25 Persoonen vast begen hier
en alom

(of een Stad, ter eere van den Afgod Bhi

aald. De 50 Ducaaten ’s jaars voor de me1678

mond gebouwd) genaamd, en is het kleen
ste en Noordelykste van alle onze Comp

tafcl-ongelden der Opperhoofden, de 2 zeermis
peerden, ’t wasch, en de Olie voor ’t prezen

toiren op de Rust, op 17 en drie vierd

icht, wierden afgekeurd, al welke staat

van een Graad, Noorder Breedte, ge

verminderingen der Opperhoofden alomme het aanziender E. Maatschappy, en

legen

De weg, die daar na toe gaat, is zeer hare inkomsten en voordeelen by den In
vermakelyk , vlak , tot aan de dorper

lander merkelyk verminderden.

Men heeft hier een zeer bequame RhecOepare en Konnare, daar veelerley Ly
waaden, Graanen, &amp;c: ingekogt wer de voor de schepen; en die van Malack.
den. Vervolgens komt men te Viziaga- na Choromandel gaan, komen hier ter

patam , diens strand tot voorby Pond

anker, en werden ook van alles, dat 21

niet anders, dan hoog gebergte is, waa noodig hebben, voorzien

Onz

in veel Ertsen van vzer, &amp;c. vallen. N.

De Serlaskeer, of 't Hoofd van 't Le

dat men nu dit gebe gte over geraakt is

ger des Konings, die tot Sikakol, on

komt men tot Bi--ilipatam

rent 14 mylen van hier, by na als een

De E. Maatschappy had hier van ouds nderkoning, zyn hof plag te houden
een Logie, die niet verre van strand af noest door de onzen gedurig, om de ge

Logi
hier

lag, welkers platte grond de Heer Ha

meene loop van den handel niet gestreme

vart ook vertoond

te zien, beschonken werden; maardewy
alle de winsten van dit Comptoir in eei
schappy hier jaarlyks 5oo gl. aan pagt gansch jaar niet boven de zoooo guldei Wat
of Tol, moeten betaalen, die ons 1676. beliepen , wierden de geschenken daa winsten
hier vie
mede door den laatsten Koning van Gol- ook wat na geschikt
len
conda quyt gescholden, gelyk uyt d
In de oude tyden heeft de E. Maat

Firmaan , door dien Vorst daar over ver

OPPERHOOFDEN van BIMILI.

leend by den Heer Havart te zien is

PATAN

Gelyk nu dit Comptoir noit van vet

2

belang geweest, en meest aangelegt is
Die hier van tyd tot tyd gelegen heb-De Op
om een spys-kamer voor Ceylon te zyn, ben zyn Onderkooplieden, en deze na erhoof
den var
alzoo plagten van hier ook geheelc volgende :

toe dii

Com
toir

diende

Bimilipa¬

scheeps ladingen met Ryst derwaard
vervoerd te werden.

Doch naderhand is dat juyst zoo breec

taT

Gerard Bakker.

1652. 165.

Zyn Twecde was Frederil

niet gevolgd, en allenskens verslapt
Kesselerus
De Waa
1658. 1659
Hier werd niets van belang verkogt Frederik Kesselerus
ren, hier maar men koopt hier met gereed geld Zyn Tweede was Francois
vallende

verscheyde waaren, voor al veel zoorte
van Kleeden, die beter, en vry bete

koop,dan elders op Choromandel, val
len, om dat het Kattoen, en de leven

de Wit

Hercules Lindeborn.

1659. 1661

Frederik Kesselerus

1661. 1662

Zyn Tweede was Jor
Eling.

Jo¬
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1662. 1669. te slegt valt) al zoo goed koep, zoo niet

Joris Eling

beter als elders , zou konnen bekomen,

Zyn Tweede was Mattheus

behalven dat het tot den handel zeer ge-

Eysleben
Jan Parvé

1669. 1673

legen, en veel langer van de E. Maat-

1673. 1686

schappy, dan van de Engelzen of Dee-

loris Bolwerk.

nen , bewoond is.

ZynTweede was Jan Webbers, die 1674. 2 1675.

Dewyl wy bevorens de Commissarissen Com-

stierf , daar na Jacob

ver de byzondere Comptoiren aange-missaris

Maas 1678. daar na Willem Hidding 1678. 1683.

haald hebben zal ’t niet ongevoeglyk sen over
geheel

yn,dat wy de Algemeyne Commissarissen, Chroro
ver geheel de Kust van Choromandel in mandel
der tyd aangesteld , voor zoo verre die

en eyndelyk Justus Chadveld, 1683,01 1686
Leenderd van den Briel

1686. 1691.

ons bekend, als ook die Gesanten aan den

Koning van Golconda geweest zyn, hier

Zyn Tweede wasJan Saxen

1687. daar na NicolaaDankwaard 1688. 1689

by voegen

acob Dedel, Zee-

daar na Jan Henrik Si-

De Heeren

monssoon

Nicolaas Dankwaard, nu
Bockhouder

1691.

Zyn Tweede was Willen

voogd

1624.

N. Boreel

1643.

Dirk Steur, ook Ge

sant aan Sulthan

osterharen.

AbdullahCotbsjah

Pieter Smith, ook GeCom
missa¬

De COMMISSARISSEN, die

Vorst

rissen.

hier.

sant aan den zelven

hier geweest zyn.

Jeremias de Bont, onderlcoop-man.

Henrils van Out'-oorn
Adriaan Blokkeel

1661

1675
1682.

Bruyning Wildeland
Bruyning Wildeland

1671.

acob Jorissoon Pits 1681.
Laurens Pit, ook Ge-

1686.

Jan van den Briel

sant aan Sulthân

Aboeil Hassan
1686.
De Ed. Eeer Henrik Adriaan van
Rheede, Opper-Commissaris

1687.

Joannes Baccherus , alleen van
Noorder-Choromandel.

1688

DeHeerJoannesBaccherus. 1691.

Die by zyn Gezandschap

ndien men de oude papieren der E. Waarom

aan 't Hof van den groo-

Maatschappye naziet, zal men wel be-de win-

ten Mogol zeer veel tot

inden, dat de winsten voor 1667. 1668, 1667

nerstelling van den Handel in Golconda, en el-

ders toegebragt heeft.

sten na

ot 1670; z00 groot niet, als wel daar na, grootejeweest zyn , dog dit komt voor eerst dan be¬

by ’t goud toe (dat wel vyf maal honderd verens,
schynen

duyzend gl. winsten, en meer, ’s jaarste zyn
Het eenige, dat wy ontrent de Comp

op de Japanse Coepans, en van ’t West-

toiren op de Kust van Choromandel in-'

kust-goud, en voor al door de verhoo-

gemeyn nog te zeggen hebben, is, dat 'er zing, die 'er zedert 1664. van 84 tot 96. en
wel eenige mindre zouden konnen gemist, wee jaren later, tot 105 ftuyvers ingeen ingetrokken werden,en dat 'er meer an
voerd, waar door alles wel 25 ten hondre afgekeurd zyn, die met nuttigheyd derd gerezen is, zoo dat, daar het te vo-

zouden konnen hersteld, en weder opge- ren verlies gaf, het na dien tyd scheen veel
richt werden

winst te geven, alzoo hier door wel 2c

Het eerste werd meest om de Engelser tonnen gouds, en meer, aan de hoofdgelaten, en ontrent het laatste zouden zomme inquamen , waar by dan de goede

wy 'er sterk voor wezen, om op Peta-

koop, en de uytvoer der Coebangs ge-

poeli, 14 215 mylen van Mazulipatam

voegd zynde, quam dit ook we

aan de Zeekant, een zeer vermakelykt

a6 tonnen gouds te verschillen, uyt al 't

woon-en handel-plaats, weer een Comp-

welk men zeer licht vatten kan , dat ,

5

toir op te richten, alzoo hier zeer schoo- zoo er te voren 25 ten honderd gewonne roode Lywaaden geverwd, en grove nen was, ’er nu meer als 100 ten honderc

en fyne Chitsen, zoo goed als ergens gewonnen moet zyn; maar of men da
gemaakt, en geschilderd, en veel andre ju aan een grooter bloey, dan bevorens
noodige goederen toebereyd werden, die gelyk zommigen doen) toeschryver
men daar mynes bedunkens, (hoewel noet, laat ik aan ’t oordeel van den Le-

andere daar andre gedagten over hebden, en den inkoop hier dierder stellen

en meynen , dat de verwvan’t roode goed

zer, behalven dat de goederen, die men

zedert inkogt, vry meer dan bevorens

nebben moeten gelden. Egter is het zeF2

ken
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ker, dat de E. Maatschappy op deze Kust nen, dog dat egter dan niet anders kan geaarlyks, buyten alle onkosten, een schoo- schikt werden.
nen stuyver (die wy juyst niet net begroo-

Men loste dan op de Kust tot Pallea-En wan-

neer die
ten willen) heeft weten te winnen, en catta (nu tot Nagapatam) ten eersten de van
nie
daar door haren handel elders merkelyk goederen die voor Choromandel medcvertrek-

te ondersteunen.

Met deze aanmerking van het be-

gebragt waren, die in goud, zilver, Ja-ken
jans staaf-koper, Camter, Lakwerken,

schryven van deze Comptoiren , voor &am;c. bestonden, en die schepen vertrek-

ken dan weer zoo ras, als ’t mogelyk is,
t eene na Mazulipatam, daar men degehandel van ouds her gedreven wierd , eed-leggende Noordse goeder en weer in-

zoo verre die ons of in eygendom toeko-

komen, of daar door onze bedienden den

Wanneer de

een eynde makende, zullen wy nu tot neemd , en in ’t begin van Maart wel
meest Z. 0. aan, alzoo het Moessondan
eenige andre zaaken overgaan.
Wat nu de komst der schepen alhier,meest verloope is, na Batavia vertrekt, heb’t zy van Batavia, of van andre Comp- bende dan veel moeite om de West-kust van

schepen
van Bata-

via, en
van anAre

comp
toiren

hier ko-

men.

toiren betreft, daar mede is ’t aldus ge- Sumatra door stilte op drie graaden N.
legen.

In Januari komt het schip van Pegu,

Breedte te bezeylen, alwaar zy dan verder met de Land-winden langs die Kust

dat in September derwaards vertrokken moeten zien op te komen : want de erwas, hier. Het komt ontrent den 20 a varenheyd geleerd heeft, dat die gene
25. December ontrent Bimilipatam , die een halve maand eer vertrokken, wel
loopende op 18 graaden N. Breedte by soor de Linie, ja wel tot 3 4 graaden

het Hoog gebergte van Pondi’t land in

Z. Breedte quamen ; maar bleven dan

t gezicht, om zeker met de N. O door stilte daar dryven, en kregen denZ.
Wind afte komen, en verschynd ontrent Oosten wind op hun dak, waar door zy
Peguschnieuwe jaar op de Rheede van Mazulipa¬

sclip, dat tam, van waar dan dat schip met vragtna Persii

gaat.

de hoogte, en den tyd weder dubbeld
verloren om de West-kust aan boord te

goederen en met eenige Mooren op vragt ervgen, daar de andre, schoon laterver(zoo ’t noodig is , op Palleacatta nog rolcken, zoo veel eer tot Batavia belandeens aangierende) kort langs Ceylon en den. Een zaak, daar wel op diend gelet

Malabar na Persien ontrent half januari
vertrekt.

te werden.

Het ander schip vertrekt na de Zuyder-

Een togt, die voor een Zee-man een Comptoiren, om degeeyschte koopman-

fracje winst, by ’t verhuuren van de Ca chappen en noodigen voorraad, als meuyt voor zoo, de Hut voor io0 Pagoo¬ de ’t goud en zilver, tot 't vervolg van den
den, en naar mate van dien, ook van an

landel vercyscht, derwaards te brengen,

dre plaatzen, kan geven , behalven dat nemende op Sadraspatam, Tegenapatam
de E. Maatschappy daar nog wel 35 a en Nagapatam, de gereed leggende pak-

36000 gl. winst op hebben kan, dat in ken in , en vertrekt dan mede den 10
zulken korten tyd al zoetjens kan mede- 12 Maart, even als ’t vorige , langs

Japarsvaarders
't Ma.

genomen werden.
Ontrent het eynde van Januari, of tus

Sumatras West-kust (daar men ook de

schen den 14. en 24. dito, komen de Ja-

Het derde schip plagt gemeenelyk la-

troomen te baat heeft) na Batavia.

pans-Vaarders met hun Goud van de ter van Palleacatta (en nu van Nagapaen Bata¬ Noord, meteen Malaks, en een Batavisch
am) Mazulipatam, of van de Zuydervisch
schip,en zomtyds ook wel 2 23, op wel- Comptoiren, na Ceylon met voor-raad-

laks

119

ke bodems op Malacka het goud en zil-

valcken, Ammunitie van Oorlog, &amp;c :

ver volgens ordre van haar Edelheden of wel langs de Kust, alzoo dit schip voor

verdeeld werd, wanneer in haar gezel- Malacka gehouden werd, te vertrckschapook de Bengaalsche, Suratsche, Per
siaansche en Ceylonsche schepen van Ma-

lacka den 18. December vertrekken, in ty
den van vrede buyten de Nicobare (zekere

ken.

In’t begin van Februari ging 'er, zoo
lang dien handel daar duurde, een kleen

cheepie, als men’t missen kon, van hier

Eylanden, zoo genaamd) de eene om de voor de eerste bezending na Pegu, met
West na Ceylon, de andre om de Noord zoodanige pakken en goederen (die ’t op
na Bengale, en andre weer om de W Mazulipatam inneemd) als ’er geeyscht
N. W. tot op 13 graad N. Breedte na waren, waar nevens dan de schenkagie Schip na
de Kust stekende; dog in tyden van Oor

aan dien Koning gevoegd wierd. Van Pegu

log blyven zy tot de Kust toe by een,

laar loopt het langs de wal tot op 18
t welk wel niet buyten verlet van hare graaden N. Breedte, of voorby Bimilipa¬
reyze geschieden kan, alzoo dan de sche- tam, alwaar het Zeewaard oversteckt, ko-

pen, die in ’t laatst van Januari op Cey- mende met de Zuyde-winden in Zee daar
lon en in Bengale zouden komen, daar aet de O. N. O. en N. Ooste-winden

niet eer als in Maart konnen verschy- ontmoet, houdende het, zoo veel als 't
mo-
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gelyk is, by de wind over, zoo, dat hetvoyagie, na ’t innemen van de geeyschte
kleeden, koopmanschappen , voorraad,

ontrent de Negragic kome te vervallen,
alzoo de wind daar in ’t begin van Maart
nog Noordelyk doorwaeyd, doende ver
der hun best, om dat Land op 16 graaden op zyde te loopen, en dan zeylde men

&amp;c: aangelegt, gewoon zynde in’t laatst
an Augustus van Palliacatta na Mazuliatam te gaan, daar het weer eenige
goederen der Mooren op vragt tegen 9
10 ten honderd innam, al Zuydelyk

met een aflandigen wind zeer bequaan

ver 6 of S vadem waters tot in de Pe

aan van 165 of (op welke Mazulipatam

legt) tot de 13 graden loopende, en dan

guaanse Rievier Zierjang

Het gebeurde ook wel , dat in Februari verder Oost aan op Groot Andemaon,
nog een schip van Malacka plagt na te m benoorden ’t zelve en in’t gezicht
comen, dat toen laat van Hoksieuw in van dit hoog Eyland te zeylen , waar

China, nog meteenig goud, zilver, Ra- na men al Noordelyker tot aan ’t Rif
dix China, Thee, Speauter, Aluyn, van Brago stevend , en ’t land tot op
Goud-draad &amp;c : aangekomen was , ’t 6 vadem water in ’t gezicht loopt,
geen dan al mede over Mazulipatam, of waar by men dan gemakkelyk die reyze

na Ceylon, of na Batavia vertrok
Een Be¬

krygt.

In Juli en Augustus komen hier ook cegen

In Maart komt hier een kleen scheepie

gaal

hier

uyt Bengale , dat ’er Boter, Suyker wel schepen voorby, over Ceylon na voorey
Olie, Wasch, en Salpeter (om kruyt te Bengale gaande, ’t zy om Arak te los- na Ben-

schip

maken, of anders om ’t voort te zenden)

sen, of om Kaneel, Peper, &amp;c.: hier te gale.

prengt, na dat alle de andre schepen in

brengen, waar toe de zelve, voor al als zy
an Ceylon komen, hun uiterste best doen,

Bengale vooraf geladen en eerst vertrok

na dat de O. en N. O. winden al begin-

)m dat zy op Ceylon zeer schraal van Levens-middelen voorzien werden, dat wel

nen af te nemen, zoo dat het zyn werk

zomtyds oorzaak geweest is, dat zulk sche

ken zyn, komende dan recht doorZee,

heeft, om de 13 graaden N. Breedte te pen gebrek geleden hebben ; dog zy trookonnen krygen , waar na het, zo vee ten zich daar mede, dat zy 't op de Kust,
’t mogelyk is, na de wal houd, en zoo of in Bengale weer wat ruymer zullen
wel meest van de zuyd op Palleacatta (en

hebben.

Alle die voorbygaande schepen loopen Van hier
nu op Nagapatam) komt aan te landen,
blyvende dan tot September op de Kust, voorby Mazulipatam, en zoo verder na Ceyon.

om daar dienst te doen , en daar na ti recht aan na Bengale, hoewel ’er ook
vertirck ken.

Romst
der eerft

schepen

het noodig geld hier, gierende Punctc allerley zoort , Vloersteenen , &amp;c; var

n Ba¬

212.

wel eenige plagten te blyven, om a

In Juni komen de eerste Batavische t geen Ceylon van Kruyt, Lood, en
schepen met voorraad van alles; en me andre Oorlogs-voorraad , Kleeden van

das Pedras aan, daar zy, ’t geen ’er voor nooden heeft , in October daar na toe

de Kust van Saay (verw-wortels , die

e voeren, in welken tyd de N. O. winmen op de Kust tot ’t schilderen de den hier beginnen te waejen , en dan
Chitse gebruykt Calappus-houten, Cayer moeten ook alle fchepen vertrekken
touwerk van Kalappus-bolster) en eenig-

In September komen de laatste sche-Komst

geschilderde kleeden voor Batavia gereed pen van Batavia hier , brengende dan van de
is, inneemen en , volgens ordre van

alle de speceryen van Nagelen, Noo-laatste

Batavis-

den Landvoogd de goederen, die op de en, Foelie &amp;c: nevens andre nog ont-schepen
Zuyder-Comptoiren gereed leggen, lig brekende Koopmanschappen, voorraad, hier.
ten, die dan op Paliacatta (gelyk nu on equipagie goederen &amp;c. die men bevoNagapatam) plegen gebragt te werden rens nog niet had konnen zenden, en
van waar dan die Heer de zelve weer n-

De tweede bezending

de Comptoiren, daar zy vereyscht wer

t verder goud en zilver, op Batavia
nog zynde. Indien ’er twee quamen,

den, gewoon is te verzenden

bleef het eene tor Palleacatta, om al-

les, dat nog ingepakt wierd, in te ne
vredes tyd, komt ’er nog wel i schip of men. Het ander ging na Mazulipatam
2 van Ceylon, of Batavia, voorde twee- vertrekkende gemeenelyk van PalleaIn Juni, en self in Juli; en voor al in

de bezending, die dan als de vorige be
handeld werden
Per-

Ontrent dezen tyd komen de Per

catta den 20 22 September, om de
reyze zeker te hebben; dog zo ’er maar

en schip gekomen is , loopt het

siaansch- siaanschvaarders, die in Januari derwaarc

vel tot den 25 26 dito, eer men ’er

raarders, van Malacka vertrokken,en ’t Pegus schip

klaar mede raken kan; in hoedanigen
geval het wel gebeurd is, dat geen van

en t

Pegu

schip.

veer hier, dat ondertusschen een tog
na Mazulipatam om hout, Tarw, Bo
'er, en andre voorraad, doet. Nadat nu

beyden dan de reyze krygen kon.

Ook mogen de schepen op Palleacatta Wan

't Pegus schip op Mazulipatam geweest ten uytersten niet langer als tot den 6 neer de
schepen

is, werd het terstond tot zyne gewoont en op Mazulipatam niet langer, dan tot van de
F 3

den

4c
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Kust ver-den 8 a 9 October opgehouden werden, kan, alzoo men altyd met de Land-wind
alzoo men, na die tyd, hier zware stor dan van de wal kan loopen, en met de
men uyt den N. N. Oosten en N Cee-wind ’er na roe komen; dog men
Oosten te wagten, en dan ook een lager moet zig niet te verre inZee, buyten de

trekken

noeten.

wal heeft, daar men ’t anders in eer
Maand van hier na Batavia zeylen kan
Van de
jaar Say
zoenen.

nkergrond , begeven, aszoo men, or

35 40 vadem gerakende, de stroom ’t

Na den 10. October komen hier geer schip zoodanig vatten en vervoeren zal
schepen meer, als by buyten-gemeene er dat men het in 2 a 3 dagen niet weer zal
onverwagte voorvallen, dat dan de Heei konnen te boven komen; behalven dat
Landvoogd alhier niet te verantwoorder men, als de Landwinden in Juni en Juli
heeft, maar wel die gene, die de zelve sterk doorwaejen, ook alle dag geen
zoo laat derwaards zenden, wanneer de Zee-wind krygt. Ondertusschen trekt de
schepen door de Noorde winden nie

wind gemeenelyk ’s avonds na 't Zuyden,

meer van de Zuyd op konnen komen, en waar mede men (al deed men schade) de

voor ’t sterk aanbranden der Zee op dez

val moet zien te krygen. Deze sterke en

stranden bloot staan, waar door men dai

aanhoudende land-winden komen zom-

ook geen goederen lossen nog laden kan

tyds in ’t eerste van Mey, Juni, en Ju-

die droog behoorden te blyven, waarom hier, daar na van tyd tot tyd verslaphaar Edelheden ook verbieden geen sche- pende, waar na zig de Zee-wind weer

oen hier na den 7a 8 October te houden
Dus ziet men dan, dat in deze maand
’t werk te dezer Kust voor z a 3 maan

voelen doet.

Tot Mazulipatam waejen deze heetwinden Noord-westelyk, waar mede ie-

den volvoert is, na verloop van welke 'er mand na Palleacatta opstoppen kan, hoeveer een nieuwe aanbesteding in Januari wel ’t Rif of de hoek van Melka hier

wegen de E. Maatschappy gedaan werd

yntrent ’t moejelykst is, daar men we
a 8 dagen zukkelen kan, om dat de

Van Maart tot October heeft men hier

stroom uyt de bogt daar sterk op aan-

(wanneer ’t hier weer moy weder is) van

het Zuyd-wester-of het drooge, en van dringd, en ’t daar schielyk dieper word
October tot Maart het Noord-Ooste

waar door men belct werd na zyne schyn-

Moesson ofte Saysoen, daar van men op
de Kust van Malabar het recht tegendee
ziet, alzoo men daar van April tot Sep
tember of October het Regen-Moesson.
en van September af October tot Apri
of Mey het drooge Sayzoen heeft
Als ’t Sayzoen in Februari en Maart be
ind afte nemen, heeft men tot Septem-

bare gedagten met een Zuyden-gan
eenig voordeel te doen, om dat de stroom
het schip op de zyde vat, en na 't Oosten
afdryven doet. Ook raakt men, zyn ancer-orond verliezende, ook in gevaa

an Mazulipatam weer te konnen bezeylen , weshalven men zyn best doen moet.

om onder de wal op 6 vadem op te lo

ver of October het Regenmoesson,en van men , tot dat men in de bogt is, waar
Scptember of October tot April of Mey na men langs de Rust opstappen kan ;
het drooge Saysoen, en dan zyn de hoewel die gene, die voor de wind af
Land-winden uyt den Zuyd-westen in van Palleacatta na Mazulipatam komen
't eerste zeer slap, alzoo, dat ’s mor
jet gewoon zyn in de bogt van Petapoegens ten negen uuren de Zee-winc li te houden, om door de Westelykc
al Oost begind te waejen, die eyndelyk winden niet verdreven te werden, te
van een Noord-Oosten wind in een Oos- meer, alzoo zy zoo dicht op de 6 vadem
telyken Zee-wind veranderd, en zoo tot den hock moeten omzeylen : want an-

half April aanhoud, terwyl die aan de ders laten de weste winden niet toe, om
wal, om de Landwinden, die de winc de Rheede van Mazulipatam te bercyken.
Maar die in Februari van Pallcacatta
s avonds in 't Zuyd-Oosten, en ’t Tuy
den, trekt, allenskens verslapt, zoo dat na die voornoemde Rheede willen, zul-

de Ooste winden, zoo wel in Zee, als

en best doen met het Zeewaard over te

ontrent de wal, in’t laatst van April ge- houden, om binnen dien hock niet te vervallen, daar men met de Ooste-winden
daan hebben , waar na dan de wind vee

ruymer en sterker van’t westen by nacht

die dan doorwaejen) niet opkomen kan.

Even zoo ook, die in Februari van de
en Zuyd Zuyd-Oost, en Zuyd-Oost by
dag, begind door te waejen, waar door Noord na Palleacatta komt, moet het
t dan onmogelyk is , om te konner mede 't Zeewaard over met de Oosteopstoppen; dog in’t laatst van Mey, o winden houden, en in September, als
in ’t begin van Juni, lcopt de wind al pden 26. dito ’t laatste schip na Mazulandelyk tot West-Zuyd-west toe, daar ipatain gezonden werd, kan men onder
de Zee-wind dan by dag Zuyd-Zuyd-oof vegen de N. Ooste winsten ontmoeten.
is, waar mede men, als de meeste krag hoewel dat ook wel ontschieten kan, om

van de stroom in ’t begin van dit Moessor

dat het Zuydwester Moesson wel tot den

wat aangeperst is, genoeg opstoppen 810. October, en zomtyds nog we
lan
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langer, doorwaeyd, hoewel ’t Noord- komt, om met groote schepen 't ZeeOoster Moesson ook wel den 26 a 28

Rif dan buyten om te loopen, hoewel

Scptember al begind

Wanneer men nu bespeurd , dat de
wind na 't Zuyd- westen draeyd

men, daar wel verkend zynde, ook we
vinnen door geraken kan, als men het
aand-Rif maar wel myd, dat zeer kort

moet men de bogt zoeken te krygen

pdroogd, en daar ’t gemeenelyk sterk

dog zoo men ziet, dat de wind na tN
Oosten of na ’t Oosten schiet (dat men

op aanbrand. Als men dat Zee-Rif op f
7 vadem water neeft, houd men na

gemeenelyk ’s morgens aan den gezigt- t N. westen op Stek grond maar regt
cynder, daar zig dan eenige witte wolk- p de Pagood van Karengala aan, aljens vertoonen, zeer licht zien kan) dan vaar men binnen komende weer dieper
moet men het 't Zeewaard over houden, water krygt, en verder op langs de wal
om niet in de bogt te geraken , alzoo heeft men op 7 8 vadem, tot aan de
men anders zeerlicht daar een langen tyt Rheede, niet dan Stek-grond; dog die
zou konnen te vergeefs doorbrenge,en dan uyten om loopen, hebben nergens voor
nog wel genoodzaakt werde, om naPallea e vreezen, en konnen over het Rif op
atta (of Nagapatam nu) weder te keeren de Rheede komen, alzoo zy daar op zyn
v24t

Om hier ook gerusten zeker te vaaren, minst 6 en 5; vadem water zullen heb-

droogten

men hier moet men wel op de droogten en Klip- en ; dog zy moeten maken, dat zy de
te myden

eef.

lagge-stok van de Vesting West, en

pen, hier langs de wal leggende, en dis

men dierhalven voorzigtig te myden West ten Noorden, of dat zy 't groot

cbergte (daar 't Zuyd-eynde een groote

heeft, letten.

klove heeft) West Noord West van hen

Die van Ceylon komen, na dat zy voor
by de Basci’s geraakt zyn, moeten, wan hebben, en dan kan men het zelf met

chepen, die 20 voet diep, en nog dieper

neer zy voorby Baticalo zeylen, wel toe
zien , dat zy ontrent Rio Deserte to

gaan, doen, te meer, alzoo’t Rif daar

Mullewale, of Passa Selcka, de wal my

ffen is, en hoe langer hoe dieper werd

den,en die even buyten het gezicht houde,

gter kan men, zekerheyds halven, wel

tot dat men gist voorby die droogte te zyn wat lager affoopen, en dan kan men,
Men zou, des noods , wel binnen door uyten alle vrces, met een Zuyd-wester
konnen komen, maar men moet geen koers de Rhecde zeer gemakkelyk op :

adem waters bezeylen; hoewel men dan,

groote schepen daar aan wagen, en daarom

is ’t zekerder, dat die Puncto das Pedra- om de voornoemde westelyke winden,

bezeylen; dog van puncto das Pedras tot comtyds ook wel wat langer zukkelen

Nagapatam mag het nog minder quaad

t2n

Van Palleacatta tot Arriamagon, of

als men maar op’t Rif van Kaljemeer,

alwaar men een Pagode aan land ontdelt, Armagon, 14 mylen benoorden Pallea-

ratta, is 't 10Mylen verre meest over al
daar vertoond, al mede tot waarschou- schoon, uytgenomen dat men onder de

verdagt is, hoewel de vlakte, die zich

ving dienen kan, waarom men dan dit

Land, om de gemelde westelyke win

wal by

Sekrecoeri een kleen Rifje

heeft.

den , hoog aan boord zeyld, uyt vreeze,

et Rif van Arriamagon zelf strekt

dat men anders de wal van Nagapatam

ich wel 8 Mylen verre uyt, dog men be-

niet zekerkrygen zou; dog hier vandaa

hoefd dat nergens, dan aan de Zuyd-zyde
1; Myl voor Arriamagon, te myden, en

nu verder om de Noord komende, ont
moet men alleen het Rif van Kolderon.

dat wel een halve Myl in Zee strekt

Van Tegenepatam tot aan Sadranga-

ainders kan men dit met matig groote

chepen over al op F 6 vadem buyten

gevaar op een goede grond bezeylen;

patam is ’t zuyver ; dog, van daar na Pal- maar zoo men tusschen het Land en ’i
cacatta gaande, is men gewoon de zeven Rif van Sckrecoeri door wil, moet

Pagoden, die zig, als men van de Zuyc men de wal na by op 6 vadem houden,
komt, als een bezaan , die in ’t wate daar men dan zeer wel over geraken ,
staat, vertoonen, te myden ; houdende doch het wat oneffen van grond bevincen ; Myl op 6vadem water van de wal den zal ; doch, zooiemand niet noodza-

Indien men de Inlanders gelooven mag

relyk op Arriamagon wezen moet, moet

zou dit voor dezen aan ’t Land vaf

nen op 8 vadem maarbuyten omloopen,

geweest zyn

m na de wal van Kistnapatam (wel eer

Van daar loopt men, om de klippige

aliatoer genaamd) te Stevenen

In de bocht voor Gondegambo leggen
gronden , die daar eenige droogten ge
ven , dicht langs de wal, en langs gemel- t wee klippen boven water, en Oost ten
de diepte, waar na de wal tot by Men- Noorden, of Oost-Noord-Oost van Carera (zoo men in die bogt iets te doen
ziet, ’t tafeltje van Mensjoer genaamd, nad) legt een groote Sandplaat, waar
jjoer, schoon is, alwaar men een bosch

daar men maar tot op p vadem waters p5 6 vadem water is, waar voor men
geen
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geen bekommering behoefd te hebben; sleepen, alzoo zy, even als de Moffuls, on-

hoewel men het ook wel myden kan.

trent 36 a 40 voeten lang, en 8 a ovoe-

ten zy men het van nooden had, om

ten breed, en hoog en regt op boven wa-

by ’t opstoppen na Palleacatta , in de ter getimmerd zyn, varende wel 14 210
nan op zulk cen vaartuyg, waar mede zy

bogt te geraken

Wanneeer men nu ’t Rif van Mazuli

ok, zoo de wind diend, zeylen konnen. De-

jatam genaakt, zooheeft men, wegen: ze zyn boven open, en zonder verdek,
de modderige grond, veel wit water al- weshalven de goederen altyd met presendaar ; dog men mag ’t egterbuyten vree- nings, of geteerde Zeylkleeden, tegen de
egen, en ’t kletzen van de Golf moe-

ze, tot op6vadem metcen Ooster-gang,
laten doorstaan, tot dat men met een

en gedckt werden. Zoo nu de Rievieren

Noord-wester-cours op de Rhecde var

pen , en door gebrek van afwatering

dat men ’er veel heeft) niet toegestopt

Mazulipatam komt

Van daar, meest Oost aan, moet men

zyn , gaat dat lossen nog redelyk ge-

malckelyk toe, maar anderzins moest 't
oed wel een Kanon-schoot verre over

t Rif van Narsapoer myden, en ’t op
7 vadem een Myl van de wal houden

en zoo Goewari (indien men ’er wezen

and na de Vesting van Palleacatta gedra-

moet) aandoen: want anders loopt men

ren werden, daar men, zedert het Hoofd-

er tot Bimilipatam toe voorby, alwaar

Comptoir na Nagapatam verplaaest wierd,

men I kleene Myl verder z klippen ont

fbevryd geweest is.

moet, die wat van de wal af leggen, die

Tot Mazulipatam heeft men 2 openin-

men op 18 2 19 vadem buyten om, en

gen , de cene Benoorden het Suri-of To-

op 6 a 8 ditobinnen door, voorby loopt,

vac dorp, de andre meest Beoosten de

waar na men al langs de wal meest Noorc

Logie, en ’t Crabbegat genaamd. De

Dost aan geheel zuyver, tot aan de Ca-

Tony’s en zee-Vaartuygen, die men hier

lappus-of Palmeer-punt, op zo; graaden

heeft overtreffen de Palleacatse in groote

Noorder Breedte zeyld, en zoo verder

Zy konnen ook wel 6 a 8 lasten, of

op ’t lood ter diepte van 12 2 14 vadem wel 40 a co pakken voeren; maar men
geraakt , van waar men dan na Pipeli kan de zelve s namiddags niet wel in Zet
soopen kan.

Met wat

Het lossen en laden der schepen, als de

krygen, om dat zy gewoon zyn ’s morgens met de Land-wind inZee te steken,

Vaartuy-zelve hier op de Rheede gekomen zyn en met de Zee-wind weer na Land te kozen men
jaat nog al redelyk gemakkelyk toe, ten men , dat vry gemakkelyker toegaat, dan
ost, en
vare als de wind wat te sterk op de wa wanneer zy ’s namiddags tegen de Zeelaad.
staat.

Dit geschied met verscheydenerle

wind moeten aandruyzen, dat zy niet

jewoon zyn, hoewel de Rheede hier wel;

Vaartuygen. Op Nagapatam gebruykt of z Mylen van de Logie zeer vlak is.
men Molsuls of Salengen, Vaartuygen,

In Mey, Juni, en Juli, missen zy ook de

daar geen eene spyker aan komt, en die Zee-wind, in hoedanigen tyd zy het dan
maar met Cayer (touw, van Klappus noeten binnen roejen, daar zy niet vee
bolster geraakt) aan een genaeid; dog eg- zin in hebben
Op Bimilipatam gebruykt men een
ter zeer goed, en van drie a vier hegte
stutten voorzien zyn. Zy buygen byzon- kleener slag van Mossules, Salengen geder wel tegen de Zee, en nmien roeyd ’er naamd , alzoo de Rievier hier meester
met 6 8 scheppers op, en als zy wat te yd onbequaam is, zoo dat het 'er zomveel geleden hebben , werden zy eer tyds al wat op aankomt , om door de
reys te meer vernaeid, dat voor 3 a 4

pranding te geraken; maar als men den

schellingen gedaan werd; dog men moe
de Inlanders volslagen met deze hun vaar

nlander hier mede begaan laat, gaar

hen buyten hun bestck te brengen, her

niet verwarren, en zich met alle de goe

rranding over, of meest gebroken is :
want zoo dat niet net op zyn tyd geschied,

deren in gevaar stellen wil

zou men zeer licht 't onderste boven, of

lat gemakkelyk en zeker toe, om dat zi
uygen, die zy best gelyk zy ook de net gewoon zyn, en op zyn tyd wakkei
tragt en aanslag van hunne Zee zeer wel veten uyt te halen , om ’er buyten gevaar door te geraken , als de zwaarste
kennen, laten begaan zoo men, doo

reheel op de zyde geslagen werden ,
Op Sadraspatam, daar men een uytstekenden hoek, en geen Rievier, dan wel daar, zoo men hen begaan laat, niet voor
2 mylen ’er bezuyden, heeft; legt men

wat dichter aan de wal, daar ’t zeer sterk
aanbrand met de Zee-wind, dat dan meer
moeite geeft.

Op Palleacatta gebruykt men Tonits,

te vreezen is.

Al dezen arbeyd doen zy om een zeer

Hu-

gering loon, trekkende voor een vaar-slecht
uyg van een last (dat wel 4 a 5 togtenloon

p een dag kan doen) pas 12 ftuyvers

om uyt de Rievier te vaaren, die wel 4 pp zyn minst, en 18 stuyvers op zyn

slasten door de branding henen komen necst, waar af de meester van ’t vaartuyg
de
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de helft trekt, en de andre helft de Rce- Konings Landen, die daar gemeenelyk
jers, die dus niet boven 5 a6 ftuyver onder een Hawaladaar of Landvooge
daags konnen winnen, hoewel dit maar staan , behoorlyk beplant en bezaeyd wertufschen beyden werk en meest gedwon den , zy doen kleene geschillen onder hen af, zich met 't verkoopen var
Ryst enz. en opstellen van alle conaan een zyn) erneeren, zynde in ’t gemeen tracten bemoejende , waar in zy van
Mak waas en Perrias, &amp;c; of ’t veragtste de Moorzeopper-bestierders gehandhaafd
zoort van volk, gebooren Malabaaren; werden. Vele van deze Moradoors zyn
gen is, alzoo zy zich anders met het vis

schen op Katrimarauws (dat ( 26 balkje

dog Jentiven van geloof

Bramines van andre gewesten, daar toe

Die met grooter vaartuygen vaaren

intboden , die gemeenelyk Kannekap

trekken een Ryksdr., en, na de vaartuy

pels (of schryvers) genaamd werden, en

gen zyn, ook wel meer, dat mede op die gewoon zyn te bestaan, van dat zy var
wyze als bevorens gezegt is, verdceld alles een nette aanteekening, en reckcwerd

ning houden

Alle deze menschen zyn nu zedert eer Wat
groote
menigte van jaaren onder ’t geweid voorLiegeheel en al ’er toe om met die Toni’s t
den de
vaaren , om dat zy ’er gedurig werk me- der Mooren geraakt, die hen zeer streng Morde vinden, om na Petapoeli, Narsapoer onder bedwang houden. Zy zyn meest doors
En die van Mazulipatam zetten zig

Goedewari, Watari , en meer andere

daar ontrent gelegene plaatzen, tot Pon
i toc, Noord aan tevaaren. Men noem-

hier en daar verstroyd , en t’eenemaal zyn.

van Krygsvolk ontbloot, zoo dat zy nier
nstaat zyn, om iets tegen dezelve te

deze hier Barragas , dat weer een ander ondernemen

geslacht is- zommige der zelve zyn Moors

andic Heydens; vermits men nu ’t gansch
aar door op de Rheede van Mazulipatan
veel Moorze, Jentiefze, en andie In-

van

Boeren

bestaan

natica te staan, dog die regeerd nu zyne
erflanden van Sadraspatam, tot Arria
magon niet meer ; alzoo hy in de eerste

landsche schepen heeft, zoo leggen hier

yden verre van daar verdreven, en zyn

en gemeenelyk daar ook wel 30 a 4c

land in de later tyd door Eurangzeeb,

loni’s.
Waar

Zy plagten onder den Koning van Car-

De Boeren alhier zyn ook zeer arm

of weldoor de Nabab, zynen veld Heer.
ingenomen is, terwyl hy zelf hier arme

lieden , die mede lezen nog schryver lyk leefde.
konnen, bestaande of van den Landbouw
De gelukkigste van deze volkeren zyn
waar af zy trekken) of van ’t wever die , welke onder de E. Maatschappy
en schilderen der kleeden , om dat de staan, alzoo die wel, opregt, en zagt
Landen om de zwaare droogte aidaar we

zes maanden braaak leggen, en hen dus

behandeld werden

Schoon zy nu zoo arm, zoogeringer

Hun
zeldza

alt, d geen werk geven; dog hoe men onnoozel in veel zaaken zyn, heeft men me, teer
hen aanmerkt, zy zyn hun gansch lever gter reden om zig over hunne byzondere neue
door maar slaven van de Hawaladaars
zeldzame en egter net geschikte wyztwyze
van

en Landvoogden, die hen geweldig kne van huyshouden te verwonderen

huys-

De raderen moeder bestieren het huys-houden
Als zy tot den Landbouw 4 a 6ploeg- houden, zoo lang de kinderen kleen zyn,

velen, en verdrukken

ossen hebben, en van een kleene houte die, grooter geworden, en getrouwd
ploeg nevens eenige houweelen voorzie schoon nog zoo veel kinderen krygende,

zyn (dat hen 60 a70 gl: komt te kosten alle in eene huyshouding by een blyven
dan zyn zy gelukkig, alzoo zy dan ter

en in veel rust tot vyftig, en meer Per-

naasten by de kost konnen winnen : want

zoonen, zamen leven, schoon voor die

al hare Kleeden bestaan meest in een slegi

opperkleedje, en een Commerband, om
hun schaamte te dekken , hoewel z1
het eerste minst dragen. Zy branden niet;

allen maar een en de zelve pot te vier
gaat

Na dat de vader en moeder oud, en

ot het bestier van zoo grooten huysge-

dan wat Koejen-mist, die zy laten droo zin onbequaam geworden zyn , vinden
gen en met gehakt stroo mengen. A de kinderen by een eenparig besluyt goed
hun huysraat bestaat in eenige aard bare ouders daar van te ontlasten; laten.
potten, en schotels, en kopere beckens. de hen involkomen rust hunnen verderen

De vermogenste hebben zelf een Verve levens-tyd doorbrengen , daar zy ook
wery of Schilder-plaats, dog die het

zeer geerne toe verstaan , alzoo dit

zoo breed niet hebben, gaan op dag-huu

hier een gemeene Lands-manier by

uyt werken

allen is.

Ondertusschen werd de oudste zoor
Behalven deze gemeene Lieden zyn
doorgaans
als de Opper-bestierder van
’er eenige Hoofd-wloradoors, die ge
zulk
een
huysgezin
erkend, die de andre
steld werden, om opzigt over den Inlan
der te hebben, en om te bezorgen, dat ': broeders, ieder, hier of daar toe aanstelt,
V. DEEL

na
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na dat hy voor af preuven van zyne be- sen konnen, dat zy dan, geen geld heb
quaamheyd tot ’t geen, waar toe hy aan

bende , met de huyd boeten moeten

gesteld werd gegeven heeft. Aldus daar zy mede niet veel zin in hebben, hoe
ziet men hier in dit huysgezin als een wel cr voorbeelden zyn , dat deze of
kleen gemeene-best, daar ieder het meest

gene Inlanders, die’t verkorven hadden,

belang van dezen kleenen staat na zyn ver-

van den Hawaladaar tot een boete var

mogen met veel yver behertigd , zon o 60 Ropyen gedoemd, zig liever
der dat zy zich eenigzins met gezangen dood hebben laten slaan , dan zullen boete
speelen, ’t lezen van geschiedenissen, vrya- te betaalen, schoon zy ’t geld wel hadden
gien , of andre vermaken , waar med sat hun Erfgenamen naderhand, als dat
wy in onze jeugd den tyd verslyten, op- uytquam, egter moesten missen, al zoo deze
houden, alzoo zy van jongs af malkan- geweldenaars ’t hunne doch moeten hebbe
ders verstand maar scherpen om geld te

Zy zullen noit (of altoos zeer zelden

winnen, en hun gemeene best neerstig buyten hun geslagt trouwen, en zoo zy a
voor te staan. Zoo zy nogtans al te zee

buyten hun huysgezin treden, zullen zy eg

vermenigvuldigen scheyden zy tydig

cer altyd ieder by zyn eygen Maatschap,en
en ordentelyk van een, en geven ieder zoort van volk, blyven
Men heeft 'er ’t geslacht der BramineHunne
zyn geregtig deel
huwely
Hur
dat
hare Geestelyken, en die meest
Vermits hier geen herbergen (dan de
deugden, Carrawaansaras, daar ieder ’t zyne bren chryvers der grooten, netterekenaarsen en.
en mis¬

slagen.

gen moet, en daar ook niet dan water
tot drank gevonden werd) nog kroeger

roote Pythagoristen zyn, die niets dat leven heeft, en zelf geen eyeren eten, ofde

zyn, zoo hebben zy geen gelegenheyd Chittis (zyn de Weevers, Schilders, Zilom by quaad gezelschap te komen. Men versmids; enz.) of der Visscherssdie mer

is onder hen ook niet gewoon eenige ster-

Makwaas en Summelevaazen, noemd

ke drank te gebruyken, gelyk zy ook de

of dat der Perria’s , die men voor de

dronkenschap voor een van de snoodst

veragtste houd

en schandelykste zonden houden, ja stel-

Deze drie eerste geslachten (die zig

len zoo een mensch in de zelve rang me

nog in veel andre byzondre geslagten ei
een beest. Wel is waar, dat zy tot Hoe- asta’s verdeelen) eeten wel visch, en
rery zeer geneygd zyn; dog dat komt vleesch, dog geenzins Koejen-vleesch

daar van, dat velen geen vrouw, en ool- alzoo zy die dieren voor ’t Rynste hou
den, en zelfs wel als Goden eeren ; dog

de gaven van onthouding niet hebben

waarom zy openbare hoeren dulden, die de Perrias eeten ook Koejen-vlcesch, en

buyten dien ook dienst in hunne Tempel
moeten doen

werden daarom van die andre ; Secten

zoodanig veragt, dat zy ’t hart niet heb-

Alle jaar werd de algemeyne reekenins

ven, om in een straat, daar een Eramine

eens opgenomen, en gessoten.
Men ziet wat 'er uytgegeven, wat 'e

voond, alzoo men fen voor onreyn
houd, te komen, ook werden zy tot de

boven alle onkosten gewonnen is, en wat

llerveragtste diensten, en zelf tot het

er derhalven voor ieder overschiet, da Beuls-ampt, gebruykt
zeer oprecht in veel liefde, en zonder 't

Zy mogen in de steden niet, dan hie

allerminste geschil, onder alle de bestie- of daar aan een hoek, woonen, zich wel
rende leden van dat groot huysgezin zoo meest op de dorpen behelpende
Deze hunne huwelyken nu gaan met eer
vreedzaam gedeyld werd, dat men ’erverbaast over zou staan, zoo men het hiei groote statie en allerley gerammel van
zag
Men let ook zeer naeukeurig , wit

Trommels (die of plat en rond, of ool

wel langwerpig, als kleene toelastien

van hen deze of gene misslagen in ’t zyn) en met veel geblaas opeenige pypen
dryven van den handel, of in iet ander

en Bazuynen, toe: want zonder geram-

tot hun onderhoud dienende begaan mel, en groot geraas, hebben zy geen
mogt hebben, daar ie der zyne aanmer

tingen over te berde brengt, dat dan i
’t toekomende ook verbeterd werd

Zoo nogtans hier of daar over eenige

vreugde. De Bruydegom en Bruyd worden gemeenelyk in een Palankyn, (of
draag-baar, waar in men zeer gemakke

yk leggen kan) door agt a thien manner

geschillen mogten komen , werden gedragen.

die of door ’t Hoofd van dat huysgezin,

Indien zy van eenige rang of staat zyn Die 21
of anders door den Moradoor, uyt hun zoo is de Bruyd gemeenelyk, niet boven de tecr jont

geslacht gekoren, beslischt, ofzoo zich
emand daar tegen durft aankanten, die

4 5 (want een dogter van 12 jaaren zou

aangaan.

choon dan eersbin staat, niet aan de man

geraakt zelden vry, zonder aan den Ha- raken) en de Bruydegom pas 8 a p jaaren

waladaar te moeten bloejen, dat zy egte

oud, waar toe de ouders, zonder dat, de

zoo veel, als ’t mogelyk is, myden, om

kinderen zelfdaar over iets te zeggen heb-

dat zy gemeenelyk zoo heel veel nietmis

ben , verstaan , om te beletten , dat
geen
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geen grooten, gelyk anders wel gebeurc werden. Ook is de maaltyd dan in allen
is , hun kinderen voor den Koning de deelen pragtiger, en men blyft dan ook
Lands hen ontnemen zouden , alzoo die nu wel langer by een. Deze bruyds werden
en dan de schoonste dogters voor zich we door een bruydschat van haare ouders
liet opzoeken ; dog als zy getrouwd door den Bruydegom gekogt, die zee
zvn, gaan zy die voorby, ook mag eer

plegtlyk in veel schotelen met statie var

jongman onder hen zyn baard niet schec

maagden en jongelingen overgeleverc

ren, voor dat hy getrouwd is, dat dan werd. En werd op de trouwdag de Tali
net eenige plegtlykheden geschied
of Bruyds-trou-band van den Bramine
Wanneer nu de voorschreve ronde haar om de hals, na dat die gezegend is,
gang, dat de bevestiging van hunne trouw gedaan, en die moet zy by haar mans
of ondertrouw is, geschied, heeft iede leven noit afdoen
Daar zyn niet alleen voorbeelden var Kind van
zync paal, tot welke hy komen mag, en
zes jaazoo men dit overtreed, is 'er een groo kinderen (voor al der Benjaanen, die in
ren, mo

getier en geschreeuw onder hen , dos deze jonge jaaren malkanderen niet alleen der van
t koimt zeer zelden op stlaan uyt

bekend hebben; maar ten tyde van den een
De Bruyd nu op de voornoemde wyze grooten Mogol, Sjah Dijhaan, ook wel voon-

met haren Bruydegom in die Plankyn sit

jah Choram genaamd) is ’er een dogter-

tende, en na ’s lands wyze niet alleen me

ken van een Rasbuit geweest , die met
geurige bloemen, maar ook met alle har haar zesde jaar al een jonge zoon, en na
cieraaden van goud en Juweelen, zoo in naar derde jaar al vaste maandstonden had.
hare Condc als in haare ooren, neus er De voornoemde Vorst, dit niet willende
an haren hals, armen, handen, &amp;c: op
gelooven, deed de moeder en ’t kind by
gepronkt zynde, werd dus in statie zeer
pragtig rond gedragen, met een drom

van alle hare vrienden en bekenden, dit

hem brengen, en stond ’er verbaas
Over.

Ingevalle nu de Bruydegom, na datC1ge

te peerd volgen, en een grooten treyn zoo een paar ondertrouwd is, komt t. huwd te
sterven
van zingende dans-Hoeren, die dan eent sterven, zonder de Bruyd bekend te heb-by hen
wakker omipringen, en derhalven met ben, is dat de grootste schande , die schandig.

zulken dichten kring van menschen, dis zoo een dochter overkomen kan, zoo
haar volgen , omringd , dat men werl verre, dat zy na dien tyd niet weer huheeft, om by na iets van die stacy, ten welyken, of eenig cieraad aan haar lys
waare men hier of daar op een hoogte dragen durft. Ook is 't een uytnemende
stont, te konnen zien ; te meer dewy schande voor zoo een stervende zoon

deze omgang gemeenelyk ’s avonds na zon- en niet minder , zoo hy ongehuwe
ondergang eerst begind , en schoon ’e sterft

lampen en toorsen in menigte zyn, om
Indien de man by zyn Vrouw geer
alles te doen zien, is ’t gedrang dermen- kinderen krygt, mag hy ’er een tweeschen te groot, om ’er ontrent te konner de, ja een derde , by nemen, en di
komen.

trouwen; hoewel de eerste 't Hoofd der

Ook werden ’er in die tyd veel vyer andre blyft; dog de meeste nemen dan
werken, die men daar zeer fracy wect te een byzit of twee, hoewel de gematigtste
maleen , ter eere van haar ontstoken, die onder hen dit verfoejen
een byzondre verlustiging aan de omstan
Zy hebben de gewoonte niet (eenige Het beders geven, en waar mede veel geld ver uytgezonderd) van hun dooden te be- handelen
morst werd

van hun-

graven, maar de zelve te verbranden; ne doo-

Zoo ras zy nuvan dezen omgang t'huys een gewoonte, die men by meer andre den,
gekomen zyn, gaan alle de bloed-vrien volken gevonden heeft; maar zoo de en ’t ver
den , kennissen, buuren, &amp;c ; die daan doode een getrouwd man is, moet zynbrander
van de
by een gekomen of verzogt zyn, neder Vrouw 2oo zy de naam van eerlyk, en vrouw
zitten, en geven, ieder na zyn vermo
gen, aan deze jong getrouwde of onder

trouwdeeen geschenk, dat naeuwkeurig
gelyk ook de naam van de gever, door

een schryver aangeteekend werd; Men
deeld Pinang rond, en , na men wat gegeten en wat Arak gedronken heeft, scheys
men weder van een.

Indien ’t lieden van groot vermogei

dat zy haar man bemind, houden wil, met ha¬
zig levend met hem laten verbranden ren man
Zommige springen in ’t vyer gietende
een pot met olïe over haar hoofd. De
Vrouwen van Bramines geven eerst alle
aare Juweelen, en cieraad, of wel een
Pinang seen groot geschenk dan) aan deze
en gene vrienden of vriendinnen, die daar
by staan, en gaan, na hun afscheyd genomen te hebben, boven op den dooden

zyn, ziet men ’t huys alomme met bloe
men en cierlyke groente vercierd , be leggen, niet dan Ram Ram roepende
halven dat 'er veel fleskens met Rooze- vaarschynelyk Goden, waar aan zy zig

water , om ’t gezelschap te eeren , er

een lieffelyken reuk te geven, uytgegoter

bevelen.

Andre weer, vreezende, dat zy door
G

de
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de schrik voor ’t vyer van zinnen veran- ontlasten, alzoo zy anders staat maken
seren mogten, laten’t zy uyt eygen ge- moesten van zich aan die strenge Wet

negenheyd, of op Raad van de vermo e onderwerpen, of anders
genste vrienden, die niet geerne die weggejaagd te werden.

voor hoer

schande in hun geslagt zouden hebben,

De Moorze Landvoogden zocken dit

van zulken vrouw tc zien leven , zich

verbranden der vrouwen wel zoo veel

op den dooden vast binden. Ook geschied ils ’t mogelyk is te beletten, dog laten
dit niet, dan na dat dit by ’t leven van der het egter eyndelyk toe, als men ’er te sterk
man eerst overlegt, en door haar, zoo op staat, mits dat 'er een zware boete

zy geen kleene kinderen heeft, beloofd
is : want indien ’er kinderen zyn, ge

oor betaalt werd

Gelyk ’er nu onder hen veelerley ge- wyzen

schied het noit, en dan werd het haar

lagten, en onder die geslagten ook van be¬

niet gevergd
Na dat nu alles daar toe klaar is, werd

menschen van verscheydenerley Ambag-staan on-

de houtstapel aangesteken , en men

der hen

en zyn , alzoo is ieder gewoon, zig
by dat van zyn vader meest te houden

Commige erneeren zig als boeren (ge¬
yk wy bevorens zeyden) andre als
niet alleen een groote rook en damp, maar kooplieden, andre zyn Wevers, Smids,
Timmerlieden , Koperslagers, goud of
ook door allerlcy gerammel van Trommels, bazuynen, bekkens enspeeltuygen zilver-Smids, ieder van welk Ambagt

maakt ten eersten, door potten met olie

en andre brandstoffen daar in te werpen

zulken zwaar geluyd, dat men onmoge
lyk ’t gekerm van zoo een levendig ver
brandende, vrouw hooren kan3en
dan is die vrouw, na hare gedagten, een
Zalige dood gesorven. Om dit te gemak

telyker te doen voortgaan, geven de

veer hunne hoofden hebben, die wel

neer magt over hen, dan wel de Dekens by ons over hare gilden, hebben ;

naar dit is paal-vast, dat de zoon van
en Wever een Weyer , van een Ko-

erslager, een Koperslager; en van een

Sectrea’s aan zoo een vrouw, wel iets

oud-smid, een Coud-smid werd , en

dat haar bedwelmd onder de Pinang, er

sie eens Summelevaazen en zakken-dra-

in de eene hand een Limoen, en in de gers, of torssers van pakken en zware
asten geworden zyn , blyven, dat
andre een spiegel, terwyl zy geduris
Nareina Narcina , zeer, ras aaneer

an vader tot zoon en kilnds-kindren

roept ; dog die der Bramines hebben

toe, onveranderlyk, en vervolgens. Daar

maar eenige roode bloemen in de hand, zyn scheeps-Timmerlieden onder hen ,
die schepen zoo hegt en dicht maken,
die den Afgod opgeofferd zyn.
Men heeft 'er ook, die zig in de aarde dat zy zonder Pomp een menigte van
laten delven tot aan ’t hoofd toe, en zich

aaren vaaren, in hoedanige schepen ik

dan, na dat de put daar de doode in legt, wel geweest ben, ook zyn er Timmermet aarde zoo verre toegevuld is , een ieden die ongemeene fraeje rust bankleed over ’t hoofd laten werpen, waar ten, zit-banken, Tafels, Stoelen, en
na men haar den hals omdraeyd, of een

Ledckanten van ebben-hout, Caliatoer-

trap op het hoofd geeft, dat 'er aanstond

hout &amp;c zeer konstig met alierley

de dood navolgd. Indre laten zig, dra

oemen, dieren , &amp;c: voor gering geld

gende zekere steen om den hals, of in ’'t en met zeer weynig gereedschap uyt-

hair, al zittende begraven

Daar zyn ’er ook, die hunne wedu

houwen

De beste en fatzoenelykste onder hen

wen wel niet verpligten, om zig te laten zyn, of nooplieden, of Makelaars, on-

der wellce men ook lieden van groot

verbranden, maar haar egter geenzin
willen toelaten , te herirouwen, het

verstand , en van veel middelen vind ,

welke zoo zy mogten komen te doen,

sat zy egter zeer geheym houden ,

zoo werd haar ’t hair mede afgesne

pdat de Moorze Landvoogden hen

den , en zy genoodzaakt voor hoeren dit door verkeerde betigtingen niet mogigter ’t land te loopen
Men wil , dat in oude tyden vee
Om wat
reden,

vrouwen der Inlanders hare mannen on

ten afperssen. In vorige tyden plagten
vy de goederen zelfs van deze en ge-

ne koop lieden , Wevers, Schilders,
&amp;c : in te kopen; dog naderhand heeft

dit ge-

een zuur zien plagten te vergeven, er

chied.

dan weer met een ander te trouwen men goed gevonden die in eene koot
Om dit quaad, dat sterk door begon te van een Benjaan, of Makelaar te koobreeken , tegen te gaan, vond-n de pen , dien men dan wel eenige Tonnen

verheden goed deze harde wet in te gouds vooraf verschoot, maar waar by de
stellen

Na dit streng gebod, daar veel on-

E. Maatschappy veel schade geleden heeft;

gelyk wy elders zullen toonen.

Schalven deze zyn ’er ook koordenoozelen om lyden moeten, wierden eg
danssers
en Potzen-makers, of openbare
ter veel booze in den teugel gehouden,

om zig zoo niet van hare mannen te dans-Hoeren die van haar hoeren-loor
bestaan.

De¬
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Deze Koordedanssers loopen het gan men die vrugt, of dat houtje, eens wil
sche Land op en neder , om voor een zien planten , en in korten tyd ’er een

geringe stuyver gelds aardige sprongen er

boom afgroejen, die vrugten draagd ;
na dat 'er ja opgeantwoordis, bewoelen

vertooningen van hunne konsten, ’t zy o

deze en gene Feesten, of andre byeen zich de koorde-danssers in een deken ,
komsten, te laten zien
Van
1
oorde

anssers

steken dit houtje in de aarde, en stolpen

Commige loopen op stelten van 13 er cen mande over henen, of bedekken
14 voeten hoog, waar tegen zy zich die voor een tyd , weer oplichten, en
geestig weten op te palmen, begevende dan ziet men dat het zelve begind uyt
zich dus op den eersten , eyschen daa te spruyten ; daar na stolpen zy 'er de
nande weer over, bedekken zich nog
eens, en na versoop van eenigen tyd, lig
Andre dragen een lange Bamboes op ten zy die weder op, en dan ziet men eer
hun hand of in hunnen Gordel, tegen kleen boomken voor den dag gekomen.

na ’er nog een stelt by, en doen ’er dar
verbazende sprongen mede

wclke Bamboes een ander oploopt, en daar zy dan eenige glossen tot vermaak
daarboven op gaat zitren, ofop zyn buyk der aanschouwers over maken
leggende zig daar op rond draeyd

preydende handen en voeten van een,

Daar op dekken zy zich weer of stol-

pen ’er de mande weer over, die zy na

terwyl de drager met die Bamboes voort-

eenigen tyd weder oplichten, en dan ziet

gaat ; ja daar zyn ’er , die , boven o

men eerst onrype , en , na nog eens

die Bamboes zittende , de zelve door 'er de mande overgestolpt, en ze weer

cen ander beneden doen wegslaan, zoc opgelicht te hebben , volkomene ryp.

Manggas vrugten, die zy ’er afplukken,

dat de Perzoon, die ’er boven op zit

er afvalt, en na beneden komt, terwy en aan de omstanders, zoo zy die heb-

hy van die gene , die beneden is , geangen werd, dat wel vsselyk staat om
aan te zien; dog zy hebben dat zoc
grif, dat 'er geen voorbeeld is, dat ie
mand van hen ’er ongemak door gele-

ben willen , te eeten geven , gelyk il

lieden gesproken hebbe, die zulk een
Mangga-vrugt aangenomen, en ’er af
geproeft hebben, niets quaads vreezende,
1200 dit alles natuurlyk, en maar door

den heeft. Ook nemen zy gemeenelyl een gaeuwe behandeling, en gezwinde

aankomende jongens of meyskens , on begoocheling der oogen geschied. Alle
tegen die Bamboes op te loopen, en zaaken, die ik wel menigmaal gewenscht
'er boven op te gaan zitten, op dat d heb zelf eens te zien; maar dat my, wat
swaarte, die zy beneden te dragen heb moeite ik ook gedaan heb, noit heefi
nogen gebeuren ; te meer heb ik daar
ben, te minder zou zyn. Ook zyn ’er
die boven op die Bamboes aan haa na verlangd , om dat men ’er my verteenen hangen, en ageerwaards wee
beneden komen.

scheyde zaaken van verhaald heeft, die

ik niet kon gelooven, om dat zy met
Andre weer doen wonderlyke spron- de reden streden en aldus onmbgelyk wagen door 5 6 hoepels, of over eeni- ren, men heeft my egter willen verzege bloote degens. Daar zyn ’er ook keren , dat het door deze Lieden ver

die hun lichaam in honderd bogten we- richt wierd, gelyk my dat van verschey-

ten te buygen, en te wringen, zoo da

de vrienden, die dit op een en de zelve

zy wel een ronde bol gelyken

tyd zagen, verhaald is in hun bywezen

Sok , die de oogen weten uyt hun geschied te zyn
hoofd te stooten, zoo dat men ’er ’t bloed

Daar zyn ’er, die deze koorde-dansser

by neder ziet loopen, latende zelf de hol- door groot geld bewogen hebben, om
ligheyd zien, en zetten daar na ’t oog te laten zien, hoe zy dit verricht hebben

wel gewasschen zynde (zoo het schynd
'er weder in zonder dat men daar na

eenig letzel er aan merken kan

Daar zyn ’er ook, die een Keerel on

Deze hebben ontdekt , dat die koorde

danssers zich een gat onder de Oxelen in
’t lyf staken, en zulk een houtje met dat

bloed wreven, en ieder reys, als zy ’t in

der een mande zetten, en met een deger

de grond staken, nat maakten, en ’t al-

door de mande steken, zoo dat men ’e

dus zeer klaar zagen groejen, en tot de

t bloed by neder ziet loopen, naderhand

voornoemde volkomenheyd komen

werd die mand wel opgeligt; maar dit

Dit word ook van zeker schryver, die

man , dic ’er onder zat, ziet men van

t gezien heeft, bevestigd; dog dit kan
my niet bewegen, om het daarom te

verre dan komen aanloopen , en onde

de mande vind men niets, gelyk men di geloven
Sok werd 'er wel verhaalt dat zy eer
by Melton pag. 468, en meer andre,
zulke konsten verbeeld ziet.

lroog houtje in minder als een half uui

Men heeft ’er ook, die iemand eer tyds tot een boom van 4 a 5 voeten

hoog met bladeren, bloeizel, en vrug
maar een houtje toonen, en vragen, of ten weten voor den dag te brengen

korl van een Manggas-vrugt, of we

G3
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Waar van ik ook voorbeelden hier te zy konnen zonder de zelve nietrecht vroLande onlangs gelezen hebbe, die in 't

lyk. Men noemdze dans-Hoeren , om

bywezen van veel geloofweerdige Liede lat zy nu en dan zich ook als hoeren
by toelating der overheyd van deze Lan
bevestigd wierden

Van dezen aard is 't, by voorbeeld

den, aan deze en gene verhuuren. Een

dat men van deze Lieden onder al-dr

gespuys, waar van ’t my niet lust meei

konsten mede verhaald, dat zy een klu

e schryven
Deze zyn egter by de Ouden al me-

wen in de lucht werpen, daar een mar

tegen oploopt, dat, namyn begrip, vol de op hunne maaltyen van gebruyk gelagen onmogelyk is, alzoo een zwak wecst: want als 'er by Amyntas, onans
lichaam, dat door geen steviger opgehou¬
den, of door zyn eygen kragt in de luchi

ran Macedonien Pe-fiaanze Gezanten

rekomen waren, en hy die heerlyk ont

haalde, zoo eyschten zy, zoo Herodoo

gedragen werd , onmogelyk nog ee
zwaarder in de lucht dragen kan. Hier Lib. 5. en andre zeggen, Vrouwen, al-

van ziet men by Melton p. 469. med

zoo by hen op groote maaltyden de ge-

een zeer opmerkelyk verhaal, en aftee

voonte was hunnevrouwe, en oolthanne
yzitten te hebben. Wy zien ook Esth
1; il. iets, dat na deze gewoonte ge-

kening , alzoo hy dit zelf gezien heef
tot Batavia.

Van dezen aard is ’t mede, dat men

ykt. Dog wy konnen daar hier nietver-

gelyk ik elders al gemeld heb verhaald der van spreken.

dat een man eerst op drie stokken, die in

Gewaad

Het gewaad der Jentiven en Benjaanen der ten

een drie-sprong vast staan, zitten gaat

alhier is , zoo ’t gemeene lieden zyn , tiven

en dat men eerst een, daar na nog een

slegt, hebbende over 't bove-lyf meestenBenjaa

en eyndelyk ook den derden stok er on

tyd niets, en die een weynig meer zyn

en , en

Mooren

der uythaalt, en die man egter zonde

rebben cen Rokje als een Wambasje

te vallen, in de lugt zitten blyft, hoe

dat zy op de zyde toebinden, diasende

danig ik twee vrienden gesproken heb

phun onderlyf een klecdje, dat zy toe-

die dit op een en de zelve tyd te zamen binden , om hun schamelheyd te dek
aanschouwd hebben, en van welk de eer

ken.

Die grooter zyn, verschillen van de

syne oogen mistrouwende, nog de moeite genomen heeft, om met een lange

remeene alleen daar in, dat hun Lywaad

stok te voelen, of ’er ook niet het een

sat zy beyde zeer wit diagen, wat fyn-

of ’t ander was , waar op dit lichaan der is , en dat zy ook wel een kleedie

ruste, dog die Heer verklaard niets te
wereld gevoeld, vernomen, nog gezie

te hebben; hoewel ik egter tegen zyn

Ed; zeyde, dit niet te konnen geloo
ven, om dat dit al te klaar met de hier

voorgemelde reden streed

En dans

Wat de dans-Hoeren nu (anders De-

Hoeren. wataschidols genaamd, en aan de Goder

hanner Pagoden als getrouwd) belangd

meer, en een fracje gordel om ’t lyf heb0n

Op hun hoofd dragen zy een fyn o
rrof Bethilis doekje, of cen dilke dock
ls een muts, na dat hun slaar is, bin-

dende hun hoofd hair met een tuyt te
zyden op

Als ’t nu wat kouder werd , in de
maand van November en December

deze zyn gemeenelyk zeer net en wel me hebben zommige van hen wel lange la
fraeje geschilderde kleedjens, en ook me kenze rokken aan , en een muts op ’t
roode fluweele armbanden , en met ee

hoofd, om zich tegen de koude te dek-

nig fyn, of ook wel valsch en vergul- ken
goud-werk, en zulke Juweelen aan haar

Wanneer zig de grooten op reys be-

geven, gaan zy niet zonder een aanzienarmen, neus en halsopgeschikt, gaan- lyk gevolg, verzeld zynde van hunne py-

hoofd, lange ooren vingeren, teenen

de of op de Feesten, of op Bruyloften, ers, hoorn-blazers, en rondel-dragers
en ook wel op maaltyden, en andre die hen met een Rondel (zynde een kleen
plaatzen openbaar, en zomtyds wel zo rond zonne-scherm) tegen de zon dekken.
onbeschaamd moedernaakt danssen, da
Zoo 't Mooren zyn, die dragen wel
men bezwaarlyk zou konnen gelooven een Cabaey, of eeu rokk tot over de
dat 'er zulke onbeschaamde vrouw-lieder

enyen, of met naeuwe mouwen, en op

zyn. Deze zyn gewoon op zeker geluy t hoofd een Tulleband , hunne broeken
van hare Trommels (die aan weer-zyder zyn ook naeuw. Zy laten hunne hoofder
met leder zyn) al vry aardig en zwal kaal schrappen , dog hun baarden jang
(dog al na den trant der Inlanders, hare groejen.

lichamen in veel wonderlyke bogten

De vrouwen der Jentiven gaan meest En var

draejende) met een nette beweging van met de boezem bloot of wel met een nunn
Vrou
hare handen te danssen, en daar onder dun floers of Bethilis badjoe 'er over, ven

ook wel eenig lied te zingen, waar voor dragende om ’t lyf een gebloemd, zy de
zy dan een geringe stuyver bedingen, ja of effen kattoene kleedje van eenig gro

of
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of fyn Lywaad, na dat zy van staat zyn in zy ook wel een vet hoen, een gans,
Deze kleedjes winden zy eenige reyzer
om hunlyf, en maken die dan met eenige
spellen ontrent de navel ter degen vast

ten endvogel, of iet diergelyks heboen

waar over dan hun Badjoe of bovenkleed

siaanen, en by de meeste Ooster-lingen,

je , dat over de boezem komt nederhangi

en zy werd aldus toebereyd

Zy gaan gemeenelyk bloots hoofds er
bloots voets.

Het is een schotel eeten , zeer geacht
sy de Portugeezen , Mogolders Per-

Zy nemen een vet hoen, dat zy half
jaar koken, in welkers zop zy dan de

Die wat meer van vermogen zyn, ryst by na zoo droog, als ware het hur

dragen zeer fyn Lywaat over de Schou brood, aldus koken.

ders, boezem en armen; dog hebben ge-

Zy doen ’er Cardemom, Kismis, ro-

meenelyk ook klcene muylen aan. Zy zynen , stukjens van Amandelen, van
bestryken het hoofd-hair, zoode groot
als gemeene vrouwen en dochters

Kaneel , van Nooten, heele peper,
heele Kruyd-nagelen, heele Foelic, en

zeer veel boter, nevens wat zout by
zeer liefelyk riekt , en binden dat zo
Dit alles koken of stoven zyta
glimmend in verscheyde bogten over der zamen, zoodanig, dat het hoen, verder
hals en ’t agterhoofd op.
onder de ryst bedekt leggende, murw, er
De verdere cieraaden der vermogende volkomen gaar werd
vrouwen zyn goude of zilvere arm-ringen
En dit is het lckkerste eeten, dat men

met olie, die, zoo zy vermogende zyn.

goude of zilvere iingen of Juweelen in hen voorzetten kan; voor al heeft mer

hare lang-uytgestrekie ooren, diehoez

dit ook by de vermozende Mooren, die

langer, hoe zy cierlyker, en van hooger

nede niet weynig van smerotzen weten

Adel zyn. Ook dragen zy diergelyk

wagtende zig alleen voor spek, of verkens-vleesch. Hun drarik is water, Arak

ringen en ook peerlen door hare neuzen

waar in mede gaten zyn. Zommige dra en Persiaanze wyn welke laarste dran
gen ook peerlen, andre goude Ketenei ten de Mooren, schoon ’t hen verboom haren hals; Al wellce cieraaden won den is , nu en dan zelf tot dronken
derlyk fraey (gelyk men denken kan) of werdens toe, gebruyken, ook drinken
haar zwart vel, daar zy nog al zeer moe

zy veel een kopje gesmolten boter op hun-

dig op konnen zyn , afsteken , ontren ne spys, om rad te werder
de arm-ringen moet ik met een woor
Zy weten van geen stoelen, of tafels
zeggen, dat de zelve, schoon arm-rin- De geringe lieden eeten op een matje,
gen genaamd; echter meest aan de han- dog de ryken op een Alcatief, of tapyt,

den der vrouwen en jonge dogters, en

zomtyds ook van mannen tot een cieraas

revoerd, noewel ’er wel zommige (voo

al van dans-Hoeren, en andre dansseressen
half wegen den arm gedragen werden

zittende met de voeten, als onze Kleer-

makers, onder ’t lyf
Hunne vrouwen komen niet aan tafel

voor al, als ’er vreemde Lieden by zyn

ontrent welk stuk de Mooren zeer yver-

Dat nu de ryke van goud hebben, heb- zugtig zyn, en de vrouwen noit laten

ben de arme van zilver, koper, en sleg

voor den dag komen

ter metalen, en onder de hoeren zel

Na de maaltyd, en by andre gelegent-

vind men ’er al mede redelyk kostelyk uyt-

ieden, is 't een van de greotsse verma-

gedost, die nog een cieraad van eenige ken , zoo wel van de mannen, als de
vrouwen,een oude of jonge Pinang te eete,
welke onder het danssen een zeldzaan en tabak te rooken, dat de vrouwen, uyt
geluyd geven
een Bongkos, of droog blad ’t zamen-geEn dit is wel ’t voornaamste, dat var rold, zoo ontsseken, en de mans uyt
de Rlcederen en cieraaden der vrouwer een Gorregorri (een kannetje of een

bellen of rinkels aan de beenen hebben

zoodei Jentiven, en Benjaamen, als var

loempotje , waar mede zy beyden de

sie der Mooren (die nietveel verschillen

meesten tyd doorbrengen

te zeggen valt
nie
py te

Dewyl ’er geen Land ryker van Dia-van de
Die arm onder deze Jentiven zyn, be mant-mynen is, konnen wy nietnalaten Dia-

helpen zich uytnemende naeuw, zeei

daar mede van te spreken

mant

Zy leggen ontrent 12 dag-reyzen van
wel te vreden zynde, als zy maar wat ge
kookt zy ’t met een vischje, of wa Palliacatta, of 8 a 9 dagen van Mazuli
groente, en een dronk water 'er toe heb- patam, en maar t wee dagen van Golconben ; dog de Benjaanen zullen niets sa, niet verre van ’t gebergte.
dat leven heeft, dooden, veel min ee

Mynen

Over deze Landeryen, die uyt naam

ten. De Ryken in tegendeel leven zee van den Koning van Golconda verpagt
lekker , houdende veel van ryst er werden , zyn zeer veele, en getrouwe
van zeer magtige, vette en heete kost

met veel speceryen, en die in de bote

opsienders buyten welker kennis geer
pagter een spa in de grond steken mag

dryft, welke zy brensie noemen, waar Ook bedingd hy voor een zekere zomme
geld.
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gelds een plaats van zoo veel lengte en Schaapen, Buffels, verscheyde zoorten
breedte te mogen doorgraven, en alle de van herten (ook zommige met witte

steenen , die beneden de 7 a 8 caraat, vlckken, Verkens, en Bokken zyn hier
dog geene die daar boven zyn, na zig zeer veel ; dog men heeft ’er ook Olite mogen nemen, belovende die getrou- fanten, zeer veel Tygers, en daar af

welyk aan ’s Konings opzienders te zul-

wel driederley zoort (onder welke de

len geven; dat wel beloofd; dog egter Koninklyke, die wel zoo groot als een
zoo net juyst niet nagekomen werd , kleene os is, uytmunt) die veel schaschoon die Arbeyds-lieden (dat meest de onder, dit, tam vee, doen en

naakte wormen zyn, gelyk zy daar inook zomtyds ook wel menschen aantasten.
Daar vallen ook Luypaarden, Civerzoo arbeyden) al zeer naeuw over al be
zogt werden, wetende die hier of daar katten, en Jakhalzen, die best ten dee-

behendig te verbergen en daar na e na wolven , ten deele na vossen,
op hals en kraag aan, by nacht en onty- selyken , en die zeer sterk op menden te vinden, hoewel zy ’t dan nog schen-vleesch gezet, en zelf wel gemaar voor half geld, en zeer stil, gewoon woon zyn de lyken uyt de graven te
zyn te verkoopen, alzoo zy zonder ge- halen, zoo men die nier wel bezorgd
nade met de dood zouden gestraft wer-

Men heeft hier ook haazen, en meer

den, indien de Koning ’er kennis af ander kleen wild, en allerley slangen zyn
kreeg; dog zoo zy den pagter maar be-

er in menigte, zommige vergiftig, als

driegen en ontrouw handelen , komen voor al de Cobra Capellos, en andre,

zy ’er met een dragt slagen af

zommige afgryzelyk groot, dog juyst

Hoe groote Diamanten hier vallen, kar niet vergiftig, ook zyn er die zelf dienst
men oordeelen aan die vier, die de Ko-

doen, en de rotten vangen.
Het gevogelte, dat hier valt, bestaat
ning van Golconda plagt te dragen , en

die de Heer Havart fol. p1, in zyn I
Boek beschryft, van welke hy zegt, dat

er een was, by gissing van 250, en twee

van 6oo, en nog een, wel zoo groot als

in wilde en tamme endvogels, Ganzen,
roenderen, Duyven , Tortelduyven ,

Paeuwen , Partryzen , Reygers, Papejaeven en Perkieten in menigte, en

de eerste, welke die Vorst pas boven zyn neer andre kleene vogels, die zeer wel
voorhoofd, aanieder arm-band, en voor zingen, en onze Nagtegaals niet onge-

lyk zyn. Ook zyn ’er een menigte van
vleermuyzen, die vry groot zyn, en met
de levens der Mogols hier van.
Wat nu de Bosschen , geboom- hun geklaeuwde vlerken aan de takken
ten, Heesters, planten, en andre gewas blyven hangen, en groote schade aan de

aan zyn Gordel droeg, wy spreken in
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chen met hare Fruyten, Kruyden &amp;c.

rugten doen. Daar zyn 'er, die ze ook

belangt , die zyn ten grooten deele al ceten, en voor een lekkerny houden.
Men heeft hier ook overvloed van Zeemede, als die gene, die men in andre
gewesten van Indien vind, en die wy on en Rievier-visch. De Zee leverde Ko-

der Amboina reeds gemelt hebben, be- nings visch, Goaze Kabbeljaeuw, Kahalven dat men die ook uytvoerig in cab, Steenbraassem, Zeylvisch, Concuaden Hortus Malabaricus van de Heer van dos, Harders, Tong, Schollen, Scharren,
Rheede, en van verscheyde andren reeds in

Spiering, en meer andie vissen. In

Rivieren heeft men Krabben, Kreeften,
En zoodanig is het met de Dieren var Garneelen, elft, en een zoort vanvisch, wel

t breede beschreven vind

Dieren,

vogelen, dit Land (weynige uytgezonderd) mede wat na Salm gelykende, die, ingezouten
zynde, reedelyk lang duurd, en zeer wel
geegen.

en visschen.

Ossen , Koejen , kleene Peerden , maakt.
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TWEEDE BOEK.
EERSTE HOOFD-STUK.
Aaken op Choromandel voorgevallen. Eerste aanleg der onsen herwaards 1603. 1606.

O van Solt op Nagapatam. Als ook te Petapoli. Alwaar een Comptoir opgerich

werd. Verzeyld na Mazulipatam , daar hy vriendelyk ontfangen wierd. Geschil over den 20l

Gaat na Bisnagar om den Koning te spreken. Keerd met gunstig antwoord wederom.

Wat voorrechten by by dien Vorst verkregen had. Wai volk by hier liet. Goederen ,
hier ingeladen. 1613. ons volk door de Portugeesen vermoord. 1614. 't eerste Ac-

coord met den Koning van Golconda. 1615. de Vesting van Palleacatta gebouwd
A°. 1617. 't Accoord vernieuwt. De Heer Pieter van den Broek komt. Ae
1617. hier. Kruyssen op de Portugeesen. 1618. Adolf Thomassoon , Hoofd ot

Gelria ; dog de Heer de Haze oppergebieder over die Kust. Geweldenaryen der Mooren 1619. en 1624. slaan van Uffelen op Mazulipatam dood. 1627. Hollandse doch-

ters bier. Verrichting van Jacob de Wit. 1630. en 1631. 1634. Onze eerste vaste
dienaar in Golconda. Wat er 1636, en in volgende jaaren voorgevallen is. De Heer
Steur. 1651. berwaaras als Gesant. Nagapatam veroverd door Jan van der Laan

1661. een Comptoir in Golconda opgericht. En de Heer Caulier na den Koning ;
doch te vergeefs Staat der zaaken 1669, en 1671. bier. De opreyze van de Heer Smith
na Golconda. 1671. De Heer de la Haye , Fransche onder-Koning , 1672. in

Indien. Door de Heer van Goens op de vlugt gedreven. St. Thome veroverd. De
Engelzen voor die Stad geslagen.

SAAKEN van den Beginne op CHOROMANDEL voorgevallen
Y’t naspeuren der oudste zaaker hem van den Teevoogd Joris van Spielber-

Saaker

E hop de Kust van Choromandel

op Cho
roman-

del voor

gevallen.

gen gekogt, op de Kust van Choromande

blykt my nergens, dat de Portugee en in Bengale te gebruyken, gelyk hy
zen , die oudste bewoonders van Indien den 1 April ook door vier Mooren, die

in andre Oorden, zich hier oit, of ool op ’t schip Hollandia quamen, om hem

ergens, dan alleen op St. Thome, nederge cen pas te verzoeken, zeer ernstig verzet hebben, hoewel deze en gene zicf zogt wierd, om op Nagapatam, en op

wel tot Palleacatta, Nagapatam, en op Choromandels Kust te komen, alzoo
meer andere plaatzen , daar zy hande daar goeden handel, en overvloed van

dreven , ophielden , dat egter maar in Peper was; dog hy had het ongeluk dat
weynig Perzoonen bestond, en niet lang hy, zedert van daar na Ceylon gestevend
na onze komst in Indien duurde, alzoo zynde, door den Koning van Candy dood
geslagen wierc
wy al hun schepen aantastten, waar wy z
vonden, en hen overal van daan bonsden

Deze tyding aan de zyne, nog te Bati-

ook geleck dit hier niet na hun vast ver-

calo leggende, ter ooren gekomen zyn-

blyf op andre plaatzen.

de, vond men goed, om op den 4 Juni

Wanneer de Engelschen , Franschen, (pas na deze droevige tyding) Jacob Pieterssoon van Enkhuyzen, in zyn plaats
quamen om zig neder te zetten, komi tot onder-Zeevoogd te verkiezen , die

of Deenen, en wie van hen de eerste hie
mede nergens net voor.

Wat nu de Nederlanders aangaat, de

naderhand met zynen Raad den 10October ook besloot met de schepen de Een-

ze schynen my toe al van 1600af, en dus dracht, waar op hy zelf was, Hollan

van de eerste tyden van hunne komst in

Indiën, op deze Kust geweest te zyn.
Ao. 1603 bevind ik , dat, na dat de

Eerst.
aanleg

onder-Zeevoogd, Zebald de Waard

dia, en een jacht, na de Kust van Choromandel, en zoo verder na Bengale te loo

en, hoewel ’t nog wel een maand aan
liep, eer zy vertrokken, dat eyndelyk nog

maar op een schip, dat na de Kust, en

der onze

met de schepen Hollandia, de Hollandze

her

Thuyn, ende de Ster, van den Zeevooge een dat na Bengale ging, uytquam.
Dit is het eerste, dat ik van een beWybrand van Warwyk gescheyden, e

waardi

1603.

den 12 December 1602. van ’t Land van zending der onzen herwaards leze, zonde Caap, of Aguada de S. Bras, na der dat my egter blykt, wanneer zy 'er
tsjien geloopen, en den 10 Maart 1603 gekomen, of waar zy eerst ten anker gedaar gekomen was, vindende daar meer
andre schepen zyner Reysgezellen, die

onder-Zeevoogd wel ’t voornemen had,

raakt zyn

Ao 1606

Ao. 1506. bevinde ik, dat de opper-komt

Koopman, Paulus van Solt, van Bantam van Sol

om zeker jacht, den 26 Maart 1603. door met het schip Delft over Atsjien na de op Nagn
V. DEEL.

H

patam.
Kuit
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Kust gezeyld is, ontdekkende in Maar komen, en ’er te mogen handelen, wes1606. op Atsjjen dat eenen Pieter Wil- halven de Koopman, Dirk van Leeuwer
lemssoon als onder-Koopman van wegen en Picter Warkyn, een onder-Koopman

onze Maatschappy zyn vast verblyf in den 4 dito na Land gezonden zyn; om
Mazulipatam had.

e vernemen, wat voor Rleeden nu hier

Hy was van voornemen, om eerst o te bekomen waren, en of 'er de plaars
Nagapatam aan te gieren; dog vond den na was, om daar volkk aan land te laten.
19 April goed dat voorby te loopen, en als mede hoc ’t daar met 't betaalen van
len Tol gelegen was

maar ten eersten Pallcacatta aan te doen,

Deze nu daags ’er aan, of den g. te
alzoo hy vreesde , dat hy deze Reede
anders, om de sterke westelyke winden rug gekomen, en de Heer van Solt nu
niet zouden konnen bereyken.
an alles net onderricht zynde, is hy zelf

Hy quam den 25. dito voor de Stad
St. Thomé, of Maliapoer, ten anker

alwaar hy drie ledige Portigeesche sche
pen in brand stak.

Den 26. dito van daar vertrolcken zyn
de, quam hy ontrent den avond ter ree
de van Palleacatta, alwaar hen; op den
27. dito eenige verversching van den
Hawaladaar aan boord gezonden wierd,
die vragen deed wat volk zy waren

len 6. dito aan land gegaan , daar hy
s namiddags ten a uuren door den Heer
vandvoogd , van eenige Persiaansche
toop-lieden verzeld, zeer vriendelyk en

beleesd ontfangen, en in ’t rolhuys ge
bragt is, met betuyging, dat hy over zyne komst zeer verblyd was

Na dat zy nu met den anderen gesproten hadden en wegens den tol over
ten gekomen waren , liet de Hawala-

waar op geantwoord zynde, dat zy Hol-

daar ten eerste daar eenige goochelaars

landers, en daar alleen maar om te han-

n dans-hoeren komen (want zonder de

delen gekomen waren gaf hy hen ver zelve konnen de Inlanders dog niet vrolof, om aan Land te komen, en daar te han-

yk zyn, om hem vermaak en eere aan

delen, mits dat zy 4 ten honderdaanTo

e doen.

Daar na deed hy den Heer van Solt
van inkomende en uytgaande goederer
betaalen zouden
met een kostelyke Palankyn, terwyl zyn

Hy vond dic aanbieding zeer wel ; maa

nder gezelschap hem te peerd volgde

verzogt verzekering, dat zy ons volk, door alle de straaten , die met bloena vertrek van ’t schip, aan de Portu- men behangen waren , omdragen , en

geezen , daar woonende, niet zouden met een groot geluyd vanTrommelkens,
overgeven.

in Schalmeyen over al, daar maar iets

Zy verzogten dit te meer, om dat zy e zien was, brengen terwyl die hoedaar ; Portugeesche schepen op de Ree en hem , dat een groote eere was, al dansde zagen leggen, en om dat zy hoorden, ende volgden
dat 'er 4 aan land waren.
Men gaf aan de Heer van Solt dien

Eyndelyk bragt hy hem in een huys
lat hy hem voor een tyd tot zyn verblyf

aangaande volkomen verzekering ; dog ergunde
alzoo hy van ter zyden van een Moor be
Hy ging den 7. den Hawaladaar be-Alwaan
en
richt kreeg, dat 'er wel haast meer Por- oeken, bragt hem een geschenk van 4Compugeezen van St. Thome stonden te ko ellen Scharlaken, 4ellen Fluweel, eeni-toir opcomen, dewyl zy uytdrukkelyk door de ge glazen spiegels, Foelie, Nagelen, en gerigt
drie schepen, hier leggende, ontboden Nooten-Muschaaten, dat hem zeer aan-wierd.
waren, die hier toen ook al eenig gebied genaam was

schenen te hebben , besloot hy hiei

De Heer van Zolt verzogt een plaats

niet lang te blyven

te koopen, om hier een huys te bouwen,
Zeker Bramine verzogt hem wel ern- dat de Hawaladaar hem toezeyde belo-

tig, daar eenig volk aan Land te laten; vende daar toe een bequame plaats uyt te
dog om de voornoemde redenen konde

zien

hy dat niet goed vinden, ten ware hy
Den 8. dito bezogt hy 2 Persiaanen
2 3 Portugeezen by hem in gyzeling die daar wel ’t meeste vermogen hadden,
laten wilde; 't welk hy zeggende niei deed hen ook een geschenk geven, en
vermogens te zyn om te doen, ver- trceg daar op van hen de belofte, dat
zogt hy, dat hy dog naeen brief van den zy alle de Wevers aldaar by hem ontbie-

Koning wagten wilde; maar na dat hy den zouden, om hen zulke kleeden, als
hem reden gegeven had , waarom hy niet waar van hy de Monsters mede gebragt
anger wagten konde, is hy den 30 had , te laten namaken.
April
van daar vertrokken, en den 3.
Den 8. dito is het Cargazoen, dat de
Als ook
te Peta

poeli.

May te Petapoeli ’s avonds ten anker aad besloten had hier te laten, aar

gekomen , daar zy die nagt door d’ Land gebragt, en de Koopman, Dirk
van Leeuwen, voorgesteld, om hier voor
harde wind een anker verloren.

Men stond hem toe daar aan land ti

eerst te leggen, gelyk hem de onderKoop-
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Koopman, Picter Warkyn, tot zyn hulp der inkomende goederen tegen 3:ten
en Tweede bygevoegd is, om den han- honderd verliet, verklarende , dat hy
del van onzen ’t wegen daar waar te ne ontrent de uytgaande geen nader afslag
men; ten welken cynde voor 12 Pagoo

vermogens was te geven; maar rade hem
dit nader aan den Vorst des Lands, te

den ook een fraey erf gekogt is.

Na dat hy nu verscheyde Wevers en weten den Koning van Bisnagar, te ver-

Schilders ontboden, en de vereyschte

zoeken

Men bragt ondertusschen onze goede-

kleeden aanbesteed had, heeft hy van

Leeuwen en Warkyn daar gelaten, na ren, en al ’t geld, aan Land gevende Geschil
over de
hem van ’t noodige voorzien te heb den 9. Juni Pieter Izaakssoon ’t bewind
ben, op den 13. Mey alles ’er na ge- daar over, en daar wierd by den Raad

schikt hebbende , om van daar te ver- besloten, dat de Heer van Solt zelf, ne-

trelcken; dog een harde ftorm, op die vens den onder-Koopman van onze Lodag zig opdoende, en de Noordelykt zic, Pieter Willemssoon, na Bisnagar
wind, die alle jaar in Mey zig daar on- gaan zou, om den Koning ever den afslag
trent 14 dagen lang voelen laat , en van den Tol nader verzoek te doen
Zy vertrokken den 10. dito derwaards

zo ondragelyk heet was, dat zy venster-

in Palankyns, zynde verzeld van 40 Per-

en deuren op die dag moesten gesloten
houden , belettede hen dit. Hoewel soonen , ten deele Soldaaten, tot vert hem zeer verwonderde dat het water ir meerdering van hun statie, ten deele

de Gorgeleten, by deze zware hitte voor dragers van de Schenkagie. Ook hadden
al buytens-huys , kil-kout bevonder zy 2 Tolken en 4 bootsgezellen by zich,
wierd.

Den 14. dito vertrok de Heer van

die op ossen reden, en zy quamen ’er allen behouden aan

Maar den 30. Juli verstond de Heer
Solt van hier, en quam den 17. dito
Caat na
zeyldnaop de Rcede van Mazulipatam ter van Solt, dat ons volk tot MazulipatamBisnagai
eenig ongemak door een zware oploop om den
Mazuli¬ nker.
PataIi
Den 19. dito zond de Hawaladaar van water was overkomen, waar door die Koning

Ver-

en Sjahbandar een Chaloep, nmet eeni- gansche stad by na als onder geloopen was

te spre¬

ken.
ge vlaggen, Trommels, en Schal een ongemak, hier meer voorgevallen.
Dit noodzaakte hem, na dat hy alles
meyen , om dezen Heer in te halen,
die ontrent de middag, nevens zynen daar ondertusschen reeds op een goeden
Schipper zeer vriendelyk van hen aan voet gebragt had, en dat 'er maar na ’s
land ontfangen is

Koninks Farmaan, of d’afslag-brief van

Men moct weten , dat te dier tyd Tol, te wagten was, om aficheyd van
daar reeds zeker onder-Koopman, Pieter alle grooten te nemen, en Pieter WilWillemssoon, nevens eenen Pieter Isaaks lemssoon daar zoo lang te laten, om na
zoon, als opper-Hoofden lagen, om den nog zulk een brief (alzoo hy ’er al een had),
handel aldaar van wegen onze Maat- te wagten, die hem, na ’t eyndigen van
schappy waar te nemen

zeker Fecst, onder ’s Konigs zegel ge-

Sen Landvoogd beschonk den Heer geven zoude werden.
van Solt, en den Schipper, ieder me
cen verguld eeren-kleed, liet de hoeren

na ’s lands wyze) voor hen danssen ,

Hy vertrok den 1. Augusti uyt Bisna
gar, quam den 8. dito tot Condapilli Keerd
et
prak met den overste van die Vesting, gingie

en verzogt de verlossing van drie onzer antbootsgezellen , die 1605. by de Portu- woord
niet wel ter been was, in een fraeje geezen meynden over te loopen , dog wederom.
Palankyn, onder ’t geluyd van Trom- die door de Inlanders gevat, en hier geen dede hen alle bedenkelyke cere aan

Hy dede den Heer van Solt, alzoo hy

mels en Schalmeyen, terwyl de hoeren vangen gezet wierden.
Hy verkreeg hun vryheyd, mits dat
voor uyt dansten, en zyn verder gezelschap, met de daar leggende opper

hy aan hem 100 Pagooden voor een half

hoofden, te peerd agter hem volgden jaar leenen, en welke zomme hy hem
de gansche stad door voeren, en eyn in kleeden volgens de gemeene prys aldelyk in hun huys, dat wy daar reeds daar wedergeven zoude
hadden, brengen.

Den 10. dito quam de Heer van Solt

Den 20. dito ging hy by den Ha weer tot Mazulipatam, wierd door de

Daar hy waladaar, om over den tol te spreken
die 4 ten honderd voor de inkomende
vriende
lyk on

fangen

wierd

zoon des Sjahbandars (of Tollenaars) en

door meer andren zeer deftig ingehaald,

en 16 voor de uytgaande goederen vor- te meer, om dat hy van den Koning van
derde, en hoewel de Heer van Soli

Bisnagar zoo wel ontfangen, en zynver-

oordeelde, dat hy hier niet meer tol, zoek van afslag der tollen hem zoo gunstig
als tot Petapoeli, behoorde te geven oegestaan was, welke zaak hem, en al
kon hy hem echter tot geen nader af- de onzen, daar na hier zeer veel aanzien

slag brengen, dan dat hy hem de togaf.

H2

Wy

60

BESCHRYVING der KUST

Wy hadden ondertusschen ’er 2 van Jan Bogaardssoon byzettten zoude
ons volk, door de harde stroom , ter

wyl zy na boord voeren, omgeslagen,

verloren, dog de stuurman, die ’er ool
by was; was op een wonderlyke wyz
door de hand des Heeren verlost

De Schipper, Jan Gerardssoon, was,
pas na zyn vertrek, ook aan de Perssins

Den 1. Scptember zond de koopman
an Leeuwen een Tsjampan met 22 pak¬

ten, allerley klecden , door hem ingekogt, aan boord

Den 4. dito begon Pieter Izaakssoon Goede
en

ook de zyne van hier af te schepen, ennier in
den 11. dito kregen zy de laatste in, be-geladen.

geraakt, en onderrusschen zop verergerd. dragende 130 palken in ’t geheel. Ool
dat hy het niet lang scheen te zullen ma
juamen heden die 3 van onze bootsge-

ken, gelyk hy den 15. dito ook quam zellen van Condapilli aan boord
Den 12. dito kregen zy nog eenige
te sterven
Hy vernam ook , dat zy aan boord pakskens met staal, mitsgaders hun laatste
groote schade in de brood-kamer, en el- ryst, en erweten, en hadden nu in alles
ders aan de vaten , door de kakkerlakkei

en wormen geieden hadden , waar doo

500 paleskens ingenomen.

Den 15. dito nam hy zyn afscheyd

zy nu veel brood, Azyn, en water ver- van den Ha waladaar en verdre grooten.
loren hebbende, en niet al te wel var die hem, en de zynen , weer met cen
vaten voorzien zynde, niet in staat wa eeren-kleed beschonken , en met veel
ren , om voor eerst onder zeyl te konnen statie onder ’t vooruytdanssen der hoeren
gaan

tot aan de schuyt van zyn schip uytgeley

Den 19. dito quam Picter Willemssoon met de Firmaan, en ’t voorrecht

dede, waar op hy nog die zelve namid-

hen door den Koning, op de Heer van
Solt’s verzoek, verleend

ag van daar vererol-

Ao. 1607. in Januari zond de Zeevoogd Matelief ’t schip de groote zon na

De Vorst stond hem toe

Wa

de Rust, dat den 27. Augustus wecr op
1. Dat wy van uyt en inkomende goe- Eantai a
deren maar 4 ten honderd van tol, niet
Ao. 1608 in Januari stond het schip

voOr¬

alleen in die, maar ook in alle andre plaat de Eendragt van Atsjien derwaards te

regte1

zen, daar wy in’t toekomende mogter

50

komen, geven zouden.

die Vorst
verkrc¬

vertrckken, en den 25. Scptember wierc

door den Zeevoogd Pieter Willemssoor

2. Dat alle Wevers, Schilders, Smids, Verhoeven en zynen Raad besloten, der

gen had en verdre Ambagtslieden, voor ons wer

opper-koopman Jacob de Bitter met de

kende, nog van ’s Konings nog van ie

jachten den Arend, en de Valk, na de

mands anders wegen belet, of gedwon kust te zenden, met lastom den opper
gen zouden mogen werden voor anderen Koopman, PiererGeardscoon Bouron
te wericen, voor en al eer zy ons werk gie, na Mazulipata met een fraey Car¬
afgedaan hadden
gazoen af te vaa-digen om daar te bly

3. Dat wy uyt alle de Makelaars ’er

ven, en om , zoo by ’t geraden, cnvoor

zoodanige, als wy begeerden, verkiezer deelig voor de E. Maatschappy oordecl¬

konden, zonder dat wy zouden gehou
den zyn die te nemen , die den Hawala
daar ons opdringen, of voorssellen wilde.

4. Ontsloeg de Koning ons van 1

de, den opper-koopman Jan van Houten

nede hier of daar aan Land met eenige
vaaren te plaatzen

A°. 1609. zie ile , dat deze de Birtci

recht, om zyn zegel op alle kleeden te met die zelve twee Jachten van de Raft
zetten, dat 12 ten honderd beliep, er van Choromandel weder vertrol, en in
dat alle zyne ingezetenen, en andrc de maand April in Banda quam, en dat
vreemde volkeren, moesten betaalen

Hier tegen nu beliepen de onkosten, zoo

an zyne Reyze na Bisnagar, als van de

oen Jan van Wesik op Choromandel al-

Hoofd en voorzitter lag
Ao. 1610. Vertrok de Kcopman Pie-

schenkagie, aan dien Vorst gedaan, 3800 ter Izaakssoon van de Kust, met bericht,
gulden
dat de zaaken daar nog wel stonden
Daar wierd ondertusschen een nieuwe
Ao. 1613. verstond men, dat de Por-Ao 1613
Schipper op zyn Schip, te weten, Ever tugeezen ons volk op Mazulipatam ver- ons vols
OOr d
Janssoon, en een Opper-stuurman in zyr moord, en ons Comptoir aldaar ge- portuplaats gekoren, waar na ook andre open- lunderd hadden. Van dit zelve jaar afgeezen
staande plaatzen vervuld werden.

begon Maarten Ysbrandssoon ons hierver-

Pieter Izaakssoon zond ook zyn oud op de Kust al groote dienst te doen ; mOOrd
Wat
volk na boord, en kreeg weer nieuw gelyk wy breeder uyt de Lyst, der
volk hy
kleeden , door hem van die tyd af tot
hier liet volk aan Land, te weten, de Bottelier-

maat , Jan Brandssoon, en de Cajuyt
wagter, Jan Claassoon, en aan den koop

man, Diri van Leeuwen, tot Petapoe

632. vervolgens, door hem aanbesteed, gezien zou konnen werden

40. 1614. wierd met den Koning van Ao161 4
't eerste

li, werd belast, dat hy hem nog eenen Golconda, Sulthan Mohhammed , ’taccoord
cer-
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met den eerste accoord gemaakt, om hem in plaat Brock met 't schip Tertholen, en de
Aonins van 4 ten honderd aan toi, sjaars eens Fregatten (die met hun Kruyssen niets

van Gol-

conda. 3000oude Pagooden, of2500ogl. te ge

uytgerecht hadden) weer voor Pallea-Ao.161e

Ao 1615. ven.

catte; van waar hy met de goude roomat-

de Ves

Leeuw na Mazulipatam vertrok ; laten-soor

Adolf

De onzen hadden 1615. een Vestin

ting van op Palleacatta opgericht, en een Luyte de den opper-Koopman, Adolf Thomas- Hoofc
Fallcacat. nant met 120 Soldaaten ’er ingelegt; soon , in de Vesting Gelria met 13001 Gel
ta geende de steden van Nagapatam , ei Hollandsche Soldaaten , en met 32 stuk ria ; do
bouwd
:Hec
Mazulipatam waren geheel en al aan ken geschut; hoewel de Heer de Haze de Haz
onze zyde, staande ons allen vryen han

del toe, weshalven wy hen ook ver
scheyde stukken geschut 7

en an

het opper-gezag toen nog over dezenog op
gehecle Kust had

pergebied

Ook quam ontrent die zelve tyd van overdie

dre noodwendigheden, geschonken had Ceylon op Palleacatta de opper-Koop-Kust.
den

man Gysbert van Suylen met een CatIn dit zelve jaar komt de Heer Han- cimarauw (of eenige houten aan eer
de Haze van Antwerpen ook als be
gebonden) ziek zynde, en heel zeer
stierder van den handel op Mazulipa- over de trouwloosheyd des Koning van
tam, en kort 'er na als buyten gemeer
en 1619. Raad van Indiën voor

Ao 161

t ac
coord
ver

Ao 1617. wierd het voornoemd ac

coord over die 250oo gi: jaarlyks (ge

nieuwd. lyk ook 1619.) vernieuwe

Candi klagende, alzoo hy zyne gedaane belofte aan , de onzen niet naquam

In deze zelve maand Maart vercrok
de Heer van den Broek van de Kuit

In dit zelve jaar quam de opper

in gezelschap van Samuel Rind, onder-

Koopman Picter van den Broek, na )'

Bestierder tot Palleacarta, over Atsjien

blyven van zyn 2 schepen Middelburg
en ’t jacht de Duyve in Juny ontren

na Bantam

Ao. 1619. wierden alle de Hollan

Gewel
denaryen

de stad Daman, en de daar op gevolgde ders; door de geweldenaryen der Mooer Moo¬
Landtogt , den 24 December, by zy ren, genoodzaakt Mazusipatam voor een ren Ao
De Heer nen Stadsman, de Heer de Haze, in tyd te verlaten, niet tegenstaande de 1619. en
Pice
van

BO¬

komAc
161

haer

Mazulipatam aan ; dog moest , dooi

Koning van Golconda de Firmaan, of lod

dwang der Mooren, wat ook de Heer gunst-brief, wegens de 25000 gl: die
de Haze daar tegen in ’t werk stelde
met de zynen van daar ten cersten n.

vy te betalen hadden , en waar mede

wy volstaan konden, vernieuwde
Petapoeli vertrelken, daar hy al medt
Ae. 1024. ging hunne baldadigheyd
niet binnen mogt komen , moetende zoo verre, dat zy ons Opper-hoofd tot
dien nagt onder den blaeuwen hemel Mazulipatam, Abraham van Ufrelen, niei

blyven, en met hun geweer nog ni alleen dwongen van daar na Golconda
boord overzwemmen , alzoomen hen geen te gaan, en zig voor dien Koning te
vaartuyg wilde geven; waar na zy van verantwoorden over eenige onhebbelyke
daar na Palleacatta zeylden. Ook hadder bedryven , tegen het uytdrul-kelyk be

wy te dier tyd een Logie in ’t dorp
Tirepopelier

Den 28 Januari 1618. zond de Heer
Hans de Haze het schip ter Goes
Kruy
op de

Portu¬

geczen

vel van die Vorst aan eenige Portugee-

rzen op de Reede tot Mazulipatam ge- Slaan van
leegd, maarzy ontzagen zig ook niet, Uffelen,
om hem, pas half weeg gekomen zyn-dood.

dric Fregatten, en een Langezella (ze

de, op een wreede wyze met stokker

ker vaartuyg) uyt , om op de Portu

en Bamboezen zoodanig (waarschynelyk
volgens hooger last) te slaan, dat hy
te Mazulipatam wedergekeerd zynde,

geczen te kruyssen, en hen allen afbreuk te doen. De Heer van den Broel

ging met dien Heer op dat schip, er kort 'er na het bestierf
liep ’er mede tot in Tirepopelier. Ool
Ook hebben zy 1629. van den 1
liepen de voornoemde Fregatten tot on Maart tot den 15 September de stac
der de stad ct. Thome, daar zy he Mazulipatam belegerd, dwingende de
buyten schoots Ghoewel jer al tweemaal Hollanders op hunne schepen te vlugten
op hen geschoten was) voor anker zet
Hy wierd door Joannes Libenaar toen
teden. De Heer de Haze ontbood daar vervangen, die na Golconda reysde, om
op’t volk van de Fregatten ’s nacht. over de geweldenaryen der Inlandse Be¬
aan boord, en vertrok na hen behoor neden-Regenten te klagen, hoewel hy

lyk last gegeven te hebben, met eer

vrugteloos wederkeerde

stille trom weer, na Tirepopelier
Ao. 1627. quamen ; Hollandse dog. Ao. r62
alwaar beyde die Heeren aan Land ters op Palleacatte, die de E. Maat-Holland
ze dog.
gingen, en 3 dagen ’er na vertrokker schappy met een bruydschat van 5Oters
hier.
deze Fregatten na Nagapatam, om van Ryksdaalders (een zeldzame zaak toen
daar onder Ceylon te Kruyssen
ten huwelyk aanbood, daar ’er nu overIn Maart quam de Heer van de vloed van is
H 3
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Ao. 1630. reysde Jacob de Wit Gtoe

Gueda, Perah, Atsjien &amp;c: meest alleen

opper-hoofd van Palicol) na Golconda dede opzoeken, en alle die voordeelen
om weder over ’t geweld der Inlandz ook zoo na zich trok tot 1644, opwel
Hoofden te klagen, die, schoon al vy ke tyd de Heer Heussen hem (van de
jaaren vooruyt hunne jaarlykze 2500 Meyden) na Tegenapatam zond , on
gl: genoten hebbende, dezelve egter al we daar, uytde Sensiersche en Tansjouwer
der eyschten. Hy dede een geschenk se Landen de goederen beter koop dan
van 2000 gl: aan de Grooten , waar bevorens in te koopen, gelyk ook eenige

door hy 1631. van Sulthan Abdullah
Kotbsjah een gunstige Firmaan kreeg

tyd aan een geschied is.

by welke hy aan de Overheden en Be

den, Antoni Paviljoen, en Ysbrand van
Swaanswyk, na Golconda, om te ver-

vel-hebbers van Mazulipatam belaste

A°. 1649. gingen de onder-Kooplie-

dat zy de Hollanders in 5 jaaren nie nemen, of men daar geen speceryen zou
moejen, en hen de vooruyt-geschotent konnen vertieren ; dog hunne geheelpenn: jaarlyks, tot afkorting van’t ge tocht was te vergeefs
ne zy anders hebben moesten zouden

RO162N
Onzt
eers
211e

Dien aar
in Gol
conda.

Ao. 1651. ging de Heer Dirk Jans-De Hee
Steur

latengelden ; zedert welken tyd wy daa

zoon Steur, buyten gemeen Raad van,4.

ook wat meer rust hadden

India, van de Heeren, Laurens Pit, Ja-her-

Ao 1634. begonnen wy in Golconda cob Junius, en Ysbrand van Swaans-waards

een vast Dienaar, Congie of Canar

wyk , benevens een grooten treyn van als Ge

genaamd, te plaatzen, die daar afles,

Lieden van Rang, en veel Dienaars ver-bens

geene wy noodig hadden, voor ons in

zeld, na Golconda, om als onze gezan
Sulthân Abdullah Kotbsjali, en zynen

Rogr

A°. 1636. wierden ’er de cerste maa

Veld-Heer Mier Mohhammed Sahi, te

rekattoeneerde dekens op Parcallen ge

Begroeten, en hen met een aanzienlyk

en in vo

drukt, ingekogt, die wel tot 1682. 11

gend

treyn bleven

Ae. 1639. had men weder moeite ove

geschenk van ontrent 51o0ogl: inkoops
(by de Heer Havart naderfol. 109. uyt
gedrukt) te begiftigen

de betaling der jaarlykze 25000gl :; dos

De Koning ontfing dit geschenk met

Wat 'e
1636

221en

vOOT

vallen

men bragt die Inlandze Bestierders door een bewys van zeer groot genoegen, al-

een nieuwe Firmaan van den Koning to
Reden
A°. 1643. zond men een Dienaar van

aanzien met een voornaam geschenk va

16000g1: waerdy na Golconda, om de
verdre geweldenaryen der Hawaladaai

ook byzender dezen Gezant, gelyk hy
n een brief aan zyn Edclheyd, de Hecr

Karel Reynierssoon in’t laatst van 1651

geschreven, en by de Heer Havart medt
te vinden, uytdrukt

Deze Vorst verzogt in dat zelve jaan

te ontgaan. In wat voor goederen dit een bequaam wondhiecler, om hem b
bestaan heeft, lan men in het 2. Dec

van de Heer Havart, fol. 107. zien

voorval vansiekte, of wonden, tedienen ;

gelyk ’er bevorens Jacob Dekkers Ghoe-

Ae. 1645. lag ’er eenen Lingosie wel niet lang) gelegen had
Men zond hem eencnPieter de Lange

een Inlander , weder vast in Golconda

om het noodige voor ons (gelyk zyn Opperwond-heeler, en onder-Koopmar
in dienst der E. Maatschappy, die e

voorzaat Canare 1634. gedaan had) in
te zamelen.

ook met de Heer Steur geweest was, en

A°. 1646, en ook 1652, en 1653 i

die zedert eenigen tyd gebruykt wierd,

de onder-Koopman, Abraham Wildak-

om de zaaken der E. Maatschappy te
verrichten, dat hy tot veel genoegen var

ker hier na toe geweest, om gedruktc
Chitsen op Parkallen, en gekattoeneer
de Dekens in te koopen, en te zien, o
de zaaken door onze bedienden by 't
inkoopen der goederen, wel behandeld

de Mazulipatamse Opper-hoofden, e
van den Nederlandzen Heer Landvooge

dezer Kust, dede, alzoo hy zeer wel by
den Koning ftond. Hy bleef ’er tot 1654,

wierden. En dit over en wedergaan droeg dog wierd toen dood-krank, weshalver
maar de naam van Golcondaze voyagie, de voornoemde Wildakker 'er voor
om dat 'er toen nog geen recht Comp een korten tyd ging; maar de Lange
toir opgericht was

Uyt een zeer net bericht wegens Cey

spoedig hersteld zynde, quam hier we
ier, en bleef 'er tot 1656, in welk jaa

lons staat, van de Heer van der Meyder

hy van daar na Batavia, en verder na ’'i

den 20 September 1660. aan haar Edel
heden op Batavia overgegeven, blyk

Vaderland vertrok

my, dat in opzicht van den Handel van

Choromandel, zekere Inlander, Astapa
Chitti genaamd, zig van 1635. 2 1636. b

Ao. 1653. verkogt men de eerste maa

Peguaanze Robynen in Golconda
Ao. 1657. zond men ’er weer een be

quaam wond-heeler, Dirk Tjerks , na

andre Kooplieden gevoegd, en met zyr toe, die mede zeer wel ten hove stond
broeders den handel op Pegu, Tanasseri,

en wien van Palleacatta 1658. een Kruyden-
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Men handelde toen nog in Diamanten

denkenner, Joannes Benedictus (daar 't,

alzoo hy te veel dronk, niet lang mede die in de maanden van Januari , Februaduurde,) bygezet wierd; en bleef dezen ri, en Maart, het beste koop konden ingekogt werden, gelyk men daar toen ook
Mr. Tjerk tot 1660hier
In dat laatst gemeld jaar zond men den de Bezoar-steen inhandelde

Ao. 1671. had men weer eenige strib-De op

Assistent, Frederik Braim, na Golconda

reyze
met een fraey geschenkje van zeldzaam- beling over de jaarlykze pagt-penning an de
heden, benevens eene na de Mode ge velke de Koning al weer door ees Heer

kleede Hollandze pop, voor de Konin-

gunstig bevel, by de Heer Havart te zien, Smithra

gin, die door den voornoemden Tierk.

wegnam.

Golcon¬

In dit zelve jaar vertrok de Heer Pie-da 1671.

aangeboden wierd

Dat Nagapatam, in dit jaar door d’ ter Smith op een bevel van haar Edelheden, en van den Heer Landvoogd AnHeer Jan van der Laan veroverd is, heb

agapa
tam ver

overd

door Jan ben wy reeds onder dat Comproir gezegt
van d
Laan.

te

toni paviljoen , na Golconda, om den

Zoodanig nu plagt men na Golconda of ouden en nieuwen Koning , en de twee
rooten des Ryks, Sevid Musaffer, eerste
reyzen, of wel zulk een bediende, ge-

lyk de voornoemde wond-heelers, daa bedienaar van staat, en Nikonaamchan ,
ten
hebben, dog na de dood van Mr te begroeten
Comt
Hy vertok den 10 November met een
Tjerks, die 1660. stierf, en daar allereers
oir in
eschenk
dat groot was, en ’t geen met
op ’t Kerk-hof, ons door den Konin;
olcon
a opge
de
ongelden
der reyze niets ter wereld
geschonken, begraven is, vond men goed
ig1
uytwerkte.
Hy
had den Koopman en
hier 1661. een Comptoir op te richten
Ao 1661

In dit zelve jaar zonden de Heeren kenner van Diamanten , Jacob Bruynzeel,
Ryklof van Goens, en Laurens Pit

en den onder-Koopman, Joannes Pavil-

Landvoogden van Ceylon, en Choro

oen, geheym-schryver dezer bezending.

mandel, den opper-Koopman Jaques Cau

en den adsistent , Jan Korte , benevens

ier, opper-hoofd van Mazulipatam, en

een groote stoet van Inlanders, by zich.

den geheymschryver, Henrik van Out- Nadat hy op Mazulipatani gekomen was,
hoorn, aan dezen Koning, om te bewer kreeg hy de Heer Herbert de Jager, een
ken , dat de Portugeezen uyt St. Tho man zeer ervaren in de Oosterse Taalen,
me, of Maliapoer, vertrekken zouden, en den Assistent Frederik Braim, met nog
en dat hy aan ons vergunnen wilde daar een slcep van twee Hollandse oppassers,
ievens 23 Inlandze Soldaaten, 2 Zonne-

een Logie te bouwen. De kosten van het

geschenk, en van hunnereyze derwaards scherm-dragers , 2 Trommelslagers ,
oedroegen 67800 gl; dog de kosten en Hoorn-blazers, 2 Bazuyn-blazers ,
8 Fakkel-dragers, 2
nocite waren (niet tegenstaande de Vorst Fluyt-speelders

En d
Hee
Caulier
na den

t verzoek toestond) te vergeefs. De Heer

Rondel of schild-dragers, en 12 Kazi-

Havart tcekend zeer net aan, waar in hei daars, of oppassers der peerden, by zich

geschenk bestond, en doet ons ook de

Roning

met welke zyn Ed: nuverder van Mazu

te ver

Firmaan of gunst-brief, die ’er opquam

ipatam (gelyk hy eerst van Palleacatta,

geefs

zien ; dog zy wierd niet gehoorzaamd.

10 dagen onder weeg zynde, gedaan had)

Staat de
zaaken

165 )
1671

ier.

en

A° 1666. ging 'er Francois Thivart

na Golconda , den 6 December optrok;

Koopman, en Twecde van Mazulipatam
weer na toe; dog zonder geschenk, en

komende daar eerst den 19 dito

De reden van het vertrek dezes Ge-

alleen om dat Comptoir te bezigtigen, zants was om verscheyde zaaken te verbevindende , dat in die tyd jaarlyk-s daa

deze navolgende Koopmanschappen ver
tierd wierden

16000 pond Nagelen, tegen 4 g1: 18 stuy
vers ’t pond

25 Sokkels, of pakken Foelie, te
1200C

gen 5 gl: 2 ftuyvers ’t pond
pond Nooten Muschaaten tegen

1g1: 18 stuyvers ’t pond

12000 pond Caneel , tegen 2 gl : t
pond

40 Baharas Japans staaf-koper, iede
Bhaar van 50o ponden.

oeken, namentlyk

Tolvryheyd over al, gelyk de Engel¬
schen over al op de Kust hebben, vermits men nog 5oooo gl : buyten de

schenkagie, daar voor geven moest.
De pagting van 't Dorp Palicol voor

altyd tegen 8ooo gl. ’s jaars op zyn
hoogst

De vergoeding van eenige lasten Ryst,
ons tot Bimilipatam ontnomen, en ont-

slaging van Tol aldaar
Verlof om onze goederen op onze ey-

gen handschriften en paspoorten te mogen vervoeren.

Op de andre waaren, als Lood, Tin,

Peper Lakenen, Camser Vermilioen,

Van alle welke zaaken deze Heer niets

Quikzilver, &amp;c. en was zoo geen vaste neeft konnen te weeg brengen, om dat

staat te maken, alzoo die pryzen daalden en de oude Koning den 2 Mey 1672. quam
reczen.

te
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te overlyden, en de jonge Koning Sul-

Men bevond vervolgens, dat dese toe-

than Abocil Hassan, in zyn plaats te vol- leg van de Heer de la Haye , om in Ingen; en wel meest, om dat Seyid Mu- dien te komen , en daar iets van belang
saffer den Heer gezant zeer haatte, en uyt te voeren, waar was , gelyk hy ook

over al den Voet dwars zette, gelyk men de Baey van Trinquenemale op Ceylon,
dat in ’t breede by de Heer Havart zien kan. eer wy nog klaar waren, bezet had , dog

Hy verscheen den 21 Fcbruari , we de Heer van Goens taste hem daar met
voor den ouden Koning, Sulthan, Ab- 16 Schepen (ichoon hy zich daar ver- Door de

dullah Kotbsjah, en gaf ’t geschenk sterkt had) zeer dapperaan, nam dFran-Heer vat
over; maar hy mogt Gdoor Sevid Mu- che Schepen, te weten, de St. Jan, de voens
op de

Fenix , de Europe, en den Indiaan ,vlugg
niet komen, hoewel die de Opperhoof- jaagde de andre na Suratte op de vlugt, dreeven.
saffers bestel) voor den nieuwen Koning

den van Golconda, de Heeren Hartsing

en nam de vesting van Trinquenemale in,

en Nyendaal den 25 Juli voor zig ver- waar in wy 112 stukken geschut, 250

schynen liet; dog de Heer Smith ver- gevangens , en 150 Inlanders bequa
trok den6 October, over Carnarica weer

na Palleakatta, daar hy den 6 November

men.

Sy vlugten ten deelen ook na de StadSt. Tne

(zynde 6 dagendoor de sterke regen op St. Thome, of Mailapoer, eygentlyk Mai- me ver
overd.

gehouden) eerst aan quam, trekkende zig lapoer genaamt, dat isPaauwenStad, alsoo
’t missukken van al zyne wel aangewendt Mail een Paauw (die hier veel in ’t geaanssagen ten hove ten besten der E. bergte vallen ) beteekend, welks Stad op de

Maatschappy zoodanig aan, dat hy niet
lang daar na quam te sterven
De Hee

Haar Edelheden te dezer tyd , dooi hen op de hielen volgende , nam ofverden Heer van Goens kennis gekregen nielde 13 van die 14 Schepen , en St

de la Ha-

ve Fran
sche, on-

der Konii g,

1672. ir

Indien.

kust vanChoromandel zy deMooren af na-

men , dog de dappere Heer van Goens

hebbende , dat niet alleen de onder Thome wierd den 6 September 1679.
door den Heer Landvoogd Antoni Pavil-

Koning van Goa groote toebereidzelen

ten oorlog maakte; imaar dat ook de joen by verdrag , na dat Monst. la Have
deer de la Haye, onder Koning van Ma die eenige tyd tegen ons, en tegen den
dagaskar of van Fransch Oost-Indien, Koning van Golonda , verdedigd had

met een vloot van 13 14 schepen na In. ingenomen, en zy wierden genoodsaakt
dien quam , om ons, of wel den Keyzei met onze Schepen, en een overgebleven
van Ceylon, te beoorlogen, hoewel mer

van de hunne , alzoo sy ’er geen meer

oordeelde, dat de toeleg van zyn Ed. er hadden, van daar na Vrankryk , of elvan den Heer Bestierder Francois Caron ders, te vertrekken, terwyl de Stad door
eygentlyk op Coetsjjen, en de kust van last des Konings geslegt wierd.
Hoe de Heer Cornelis van Quaalberg
Malabar was , vonden goed den voor
de Engenoemden Heer van Goens, als Opperveld 1673. in Augustus de Engelzen voor St. jen voor
Heer en Zeevoogd te water en te land over Thome ook sloeg, verhalen wy onder de die stad
veylon, Malabar, en de kust, toen aan zaaken

der Engelsen elders breeder.

geslagen.

te stellen

TWEEDE HOOFD-STUK.
De Koning van Golconda 1676. op Mazulipatam. Hoe hy onthaald, en wat door
hem aan ons geschonken is. Syn giften en die der Vorstinnen aan de Hollandse Juffers, 1678.
komt hy weer bier. Syn gewaad, en pracht beschreven. Teruyl hy onse Kerk-diensi
sag. Verdre gevallen met dien Vorst. Siva i komt bier. Moejelykheden 1678. en 1679.
1685. vlugt des Konings. De dood van Madoena, en Akkana. Schade met Chodenda.

De Heer Pit 1689. als gezant aan den Koning gesonden. Dog vrugieloos. De Opperhoofden Janssoon, en Karstenssoon opgesonden. Mazulipatam door de onse ingenomen.
En den Koning tot een goed verdrag gedwongen. Verval van ’s Konings zaaken , die

weer een Bramine tot Ryksbestierder aansteld. Hy werd trouwloos van syn geheym
schryver verraaden. 1687. de Mogol met een leger voor Golconda. En wera

meester van t Kasteel, en van de Koning. Zyn verdre elende. En wat wy daar by
leden. 1687. De Heer van Rhede hier als algemeen Commissaris zyne hoedanighe-

den. Verdre handel met Janssoon, en Carstenssoon. 1690. 't Hoofd Comptoir opNagapatam geplaatst den 1ste Fiscaal , independent hier. De Heer pit verjaagd 6 FranSchepen. De kust-zaaken verslegten. Waarom die geen Landvoogden hebben konnen
berstellen. Een Moorse Vrouw baard 1691. iwintig zoonkens. Besluyt der kust-zaaken. Munten, maaten, en gewichten.
Koning
van Gol¬

cernde

Ao. 1679. vrerscheen Sulthan Aboeil l van Golconda, voor de eerste maal met 1676. o
Mazuli-

Hassan, de laatste Koningl een zeer groot Hofstoet, en zwier vanpatam
vrou-
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vrouwen op Mazulipatam, werdende door

de Heeren Caulier en Hart sing Koninklyl
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Hy zat zeer pragtig op zynen throon

Giften
der Vor-

liet alle bejaarde en getroude Juffers sinnen

ontfangen, de onkosten der geschenken, voorby-gaan, haar vriendelyk groetende, aan de
log de jonge en kleene meysjens riep hy Hollanddie toen aan den Koning, en Koningin
ze Jufsy
zich, zettede die op zyn schoot, eers
nen, mitsgaders aan de Heer Madoena
cerste bedienaar van staat, en de verdr kuste hen, en liet ze weder gaan
Na dat de Juffers nu by de Vorstinnen
groten gedaan zyn, beliepen elf honderd
gekomen
waren, wierd haar alle eer en
en zes-en-zestig pagoden (a 5gl. gstuyy
vermaak
aangedaan;
en op ’t laatst wierder) of66000gI. De Heer Havart wyst i.

den zy Koninklyk onthaald, en voor
’t byzonder zeer net aan , wat aan ide
der zelve geschonken, wat vermaak, en naar vertrek Vorsselyk met allerley fraeje

en kostelyke geschenken begiftigd
Daar na namen zy beleerd afscheyd,

eere dien Vorst toen gedaan , en wa

voordeel en gunst door den zelven toi
vergelding toen aan ons bewezen is.
Hoe h
ont
22ld, er

ertrokken weer door het zelve vertrek,

even als bevorens, voor by den Koning,

Schold hy ons de jaarlykse pagt van en wierden met een groot getal flam25000 g eens voor al quyt ; gelyk peauwen, onder een zeer groot gejuych
voorn. Hr. dit uyt, de lirmaan der omstanders buyten , zeer statelyk na

vat doo

hem aan
ons geschonker

onze Logie geleyc
Hy schonk ook aan de Matroozen var

ofgunst-brief, zelf toond. Enhier van

hebben wy agt jaaren de vrugten to
1687. gehad , wanneer hy door der

t schip Wimmenom, om dat zy hen

veel yermaak toegebragt hadden , 200
ducaaten, zynde byzonder wel voldaan

grooten Mogol overwonnen is.
2 Schonk hy ons de tol van Sadraspatam

bedragende 4ooo gl: jaarlyks

over de eere en ’t onthaal, dat onze op-

Ontsloeg hy ons van de pagt van Pa

per-hoofden hem aangedaan hadden.

10. 1678

Ten bewyze van dien quam hy 2: jaa

licol, die jaarlyks 5ooo gl: belicp

komt hy

Gelyk ook van die van Bimilipatam daar na weer met een grooten stoet op veer
Mazulipatam , dog alleen maar om zynhier.
aarlyks 5oo gl: bedragende

Stond zyn Majesteyt toe, dat wy aar

vermaak op de Zee te nemen, en met

de ossen-dryvers, die de Koopman- een berigt voor af aan ons en de Engele , dat hy nu geen geschenken ontfan-

chappen na Golconda opvoeren
voortaan maar half zooveel, als bevo

jen, nog geven zoude.

Daar op verscheen hy den 25 Decem-

rens , betaalen zouden ; Alle welk

gunsten wy al mede agt jaaren geno
ten hebben

ber 1678. fmorgens ten thien uuren met
de 2 zoonen van Sjahrazoe, een van zyt
grootste gunstelingen, dic hem voorzeg

Hy stond ook aan de Wasschers ver

scheyde vryheden toe, om voortaan van
de kneveleryen der Hawaldaars en andre

grooten bevryd te zyn.

had, dat hy nog Koning werden zou,
ndien hy, tot de Kroon geraakt zynde,
als tot zynen Paus, of eersten Biegt-vader.
erhief, gevende hem Vorstelyk inko¬

Hy schonk aan de Heeren Caulier, er

Hartsing, en de Raads-perzoonen aldaar

goude of zilvre eeren-klederen, en heer

lyk getuygde peerden, na ieders ran.
medebragt

De Hollandze Juffers, ’t zy getroude

men , en huwelykende ook beyde zyn

logters aan des zelfs twee voornoemde
zoonen uyt

sy ging in onze Kerk alhier, alwaar

y op een throon van goud laken en flu-

weel een pyp tabak, op zyn Persiaans

of ongetroude, wierden alle zeer heerlyk uyt een Gorregor, of uyt een glas op
door de Koninginne begiftigd, in zoo een goude schotel staande, rookte
De Vorst was geheel en al in ’t goud
verre, dat de minste van haar de waardys
van 30 ducaaten kreeg

laken tot aan zyne voeten toe gekleed,

De Koninginnen waren begeerig de hebbende een dubbele rey paarlen langs
Hollandze Juffers te zien, en lieten door len boord van Zynakleed, dog over al
tusschen de zelve een groote menigte van
den Koning aan de opper-hoofden ver
Diamanten,
Robynen, Smaragden Turzoeken, dat zy hen wilden komen bezoe-

ken. In ’t eerst sloegen de opper-hoofden

dit zeer zedig af; maar, by nader aan-

koyzen Safieren &amp;c: geplaatst.
Boven op zyn Tulband (dogwat na

agteren) was een Vederbos van 18 volhaar niet alleen geen het allerminste leed, naakte Peerpaarlen , van welke de
maar in tegendeel alle bedenkelyke eere grootste van 6o Caraet, en de minste
houden, en op de Koninklyke belofte da

en vriendschap geschieden zou, wierd

net van haar aangenomen, en zy ginger
alle, na dat zy zich zeer deftig opge
schikt hadden, na de verblyf-plaats van
dien Vorst.

V. DEEL.

an 15 dito waren

Rondom zyn Tulbant lagen nog twee Zyngewaad en

Reyen met groote op zyn Moors gesle-onp

ene Diamanten ; dog pas boven zyn beschre

voorhoofd zag men ’er een wel van zooven
of
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of 250 Caraat, en verder aan weder-zy- zaaken van onzen Godsdienst, en ooh
den ongemeene schoone Robynen, Smia over de thien geboden, alwaar hy, hoorende het 7. gebod lezen, grimlachende
Aan zyn duymen en vingers had hy zey

ragden, en Safieren schitteren

na de Oosterze wyze, een groote me

Dat het zeer slegt was, dat een man

nigte van uytmuntende schoone ringei
met zeer groote Diamanten ; dog alle

zich by ons met eene vrouw behelpen

plat geslepen, en tafelsteenen
Op ieder arm-band had hy een onge

moest

a dat hy toen ook alle onze vertrek-

meenen grootenen onwaardeerlyken Dia

ken doorzien, en zyn volkomen genoegen bekomen had , vertrok die Vors

mant, vertoonende zich als een hal

veer met zeer veel betuyging van wel-

hoender-ey. Zynde boven al mede vlal

geslepen , met een menigte van andrjuweclen omzet , dog beyde te zamer
wel b: na 600 Caraaten zwaar; waar b

jevallen, dat hy ook op dezen tyd hiei
sehad had

Eenige jaaren daar na viel ’er niets van
elang voor- want hoewel de Hawala

dan nog cen uytnemende groote steen o

laar 1674. nog eens veel spook en moeite
zyn Gordel even eens als die op zyn over de 250oogl: jaarlyks gemaakt had
Tulbant, stond, en al mede zoo mei verviel dit alles , na dat die Vorst

andere gesteenten omzet, gezien wierd

dit 1576 ons quytgescholden, en her

behalven die men nog op zynen Sabel daar by eens voor al die pas afgesneden

zag; zoo dat hy aan zyn lyfeen onwaar

deerlyken Koninklyken schat bezat, dis
hem zoo vol glans en in zullen tintelen

had

In dit zelve jaar 1676, quam ook de Sirac
roover Siva Gi in Golconda, en sprak daar kom

de flikkering daar zitten dede, dat het by met den Koning en vertrok nadat groot

101

na onmogelyk was om hem aan t geschenken genoten hac
schouwen

A° 1670. 11 October en 1650. leed

De draag-baar , waar in hy der waard de E. Maatschappy zeer groote schade Schade,
gebrag: was, was van zuyver goud, en by een verschrikkelyke Watervloed op en moede Bamboes daar mede overtrokken, dit de Kust, en voor al op Mazulipatam jelykhe
der

te zamen wel 4oo pond woegen
voorgevallen, gelyk dit de Heer Havart 168. en
De vier handpaarden , die voor de op dit jaarfol 16 in zyn 1. decl, en fol 19 1679.
poort derLogie stonden ; waren ieder van 6 zeer omstandig aanhaald, toonende

een heerlyk goud tuyg zeer rykelyk voor ook fol. 42 in ’t 1, deel, wat geweld ’i
volk van Ikosie Ragie de onzen in dit
zien
Tery
Hy hoorde onzen krank-bezoeker een zelve jaar op Porto Novo aangedaan
Predicatie uyt Buleus Huys-postil voor

1

leczen, dat hem door de Heer Havart

deni

’t Pcisiaans vertaald, en van dien Vors

22

imet veel genoegen aangehoord wie-d
Toen hy ’t woord Amen na : ge

bed hoorde zeggen , riep hy oO
Amien.

heeft

Ao. 1678. vond men goed hier alles,
wat men maar kon, te besnoejen

Ao 1685. den 25 October nam de Ao 168.

Koning met zyn gansch vrouwen-’im-nligt de
ning5
mer nevens de 2 Bramines Madoena en

Akkana, de vlugt uyt zyn Palcys, alzoo

Hy verzogt daar na onzen Bybel te y de schatting van agthien honderd duyzien, die hem door den krankbezoeker, zend Pagooden, die hy jaarlyls aan suJoannes Koekebakker, gebiagt wierd rang-zeeb opbrengen moest, in eenigen
Hy rees daar voor op van zyn Throon- tyd niet betaald hebbende, des Mogol

boog zig laag, en groetede den Bybe Leger nu zyn stad begon te naderen
Het is zeker, dat hy in ’t eerst maar De dood
met de zelve cerbied, gelyk hy gewoon
was voor den Coraan te doen; vragende half zoo vecl, en naderhand de helft meer van Ma

verder na de schriften en Propheten, daar
in vervat. Hy vraagde ook, of 'er de
wet van Nabi Isa, of van den Propheet
Jesus, in was. Men zeyde hem van ja
waar op hy, by ’t wegbrengen van der
3ybel dien op de zelve wyze groetede,
gelyk toen die gekomen was
Hy verzegt ook, dat hy ons een

ere
evalen

mer dic
ordt.

mogt zien ceten; waar op ten eersten d

becalen moest, om dat siy tegen den coenan er
Alkana

dogol de wapenen opgevat hac

Hy

had ook 1684. (gelyk wy in ’t leven var
Eurang-Zeeb breder toonen) wel cen dia

mant tot afkorting en betaaling van zyne
schulden gezonden; dog Eurang-Zeeb

zey, dat hy geld moest hebben, dit en
nu niet by kas zynde, quam dit leger om
hem tot de betaling te dwingen

Dit gaf ook oorzaak, dat het volk
tafel gedekt, en van ons in zyn bywe
zen gegeten; gelvk ook zyneen der Ko- den vyand nu al voor de stad ziende, er
ninginnen gezondheyd niet, dan staandt al de schuld hier of aan Madoena en Ak-

dat hem zeer wel bevicl) gedronken tana gevende, niet alleen alle Bramines
sie zy maar vonden, maar ook beyde dis

aderhand sprak hy over verscheyde Broeders (sonder dat de Koning hen bescher-
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schermen kon) jammerlyk in die zelve

het dan voor ons onmogelyk was daar

maand vermoord, en moeder naakt lang langer te konnen handelen
Lyndelyk zey de Vorst,
traat gesleept heeft , krygende beyde

C

senda.

vrigte

da buyten na zynen Tempel gaan, zichloo;

haren loon over de geweldenaryen aan
schade

Dog

wil Clcden-

ons in de zaak van Chodenda gepleegd daar met bloemen bestroven, en alzoo
de ’ oning wierd van zyn Veld-Hdeer die den ecd doen, dat zyn schuld aan de F
met zyn leger van 3oooo man tot der Maatschappy regtveerdig is, zoo zal ilden vyand , die maar 15000 man sterl

zync schuld betaale,

De Gezant zeyde, dat het de E. Maat.

was, als een trouwloose schclm over licp,

schappy niet gelegen quam hare agting,

verlaten Ondertusschen wierd ’er cen ver

drag tusschen den Konirg en de veld-Hee

en zulken grooten schu’d aan zulisen cec

var den Mogol gesloten, en Sjah Aalem in de waagschaal te stellen, hoewel hy
des -ogols zoon, en Bhadurchan, zyn aan Chodenda zyne vryheyd liet, om te
Veld-hieer , de handen gevuld zynde, sweeren, of niet te sweeren, zoo als hy
rolken weer af van de stad

dat goed vond

Chodenda daarentegen zey , dat nei
Kort te voren in ’t zelve jaar 1685.
kregen wy weer nieuwe moejelykheden, tegen de gewoonte van zyn geslagt was
door dien de Heeren Rylsbestierders, en it te sweeren; dog dat egter zyn schulseugdelyk was

brocders , Madoena en Akkana, onze

En daar bleef de gehecle zaak, zonder

Makelaar, den Benjaan Chodenda ge

dwongen hadden een groote menigte van dat 'er iets verder door den is oning opgekorer in de munt te leveren, zonder daan wierd, steken ; waar by oolk da

hem daar ooit cenige betaaling voor ge- Gezantschap vrugteioos aciep schoon
daan 1c hebben

Hier door was die manbuyten staat ge

het de E. Maatschappy over de 20ooo g
gelost had

raaler, om een schuid van thien tonnen

Men hield onderrufichen de Opper- De Op-

vouds, die de E. Maatschappy van hem hoofden van die t7d tot Golconda, Michel rethoof
hebben moest, en die de Opperhoofder Janssoon, en Theunis Carstenssoon ondel
nssoo

Batavia niet geheel enschaldig, ontrent en carna aan hem (alzoo men hem eenige tyd dit verlies by Chodenda's banquerot , tenzoon

zoo al ’t eene jaar voor en ’t andre jaa

pougen cn voor af geld geven moest) ten

De Hee

Pi160
als Ge
211

len Ro¬
in ge
zonden.

veshalven haar Edelheden aan den Heer opgezonden

agteren geraakt waren, aan ons te kon

Gezant hadden doen belasten, om her

nen voldoen.

na Palleacatta op te zenden, gelyk ook

Men vond dierhalven goed den Heer

geschiede

Na dat de Heer Pit nu te rug geko
Laurens Pit , de Jonge, Opper-hooft
men
was, schreef hy aan de Opper
an Mazulipatam , 1686. in Fcbruar
van Palleacatta na Golconda, en nevens hoofden der vier binnen-Comptoiren.

zyn E. den Koopman Cornelis van den (latende ’t Opper-hoord van Bimilipatam
Bogaarde, Gerard Benoorden, beneven daar, om dat het schip den Bril derwaard.
den onder-Koopman Joannes Lampe, als

gezonden was) dat zy de pakhuyzen ver-

geheymschryver,mitsgaders cen Sergeant

zegelen, een Assistent daar laten, en op

14 Soldaaten, en een groot gevolg van In

Mazulipatam by hem komen zouden,
gelyk zy dit stipt naquamen

anders als Gesant aun Sulthan Aboci

Daar op ontbood men ook eenige Sol- MazuliHassan Kotbsjah af te vaardigen , om
te zien, of men die zaalen van Choden aaten van Ceylon, die in Juli op Mazu- II
sipatam quamen, makende ontrent 4o0door de
da herstellen kon

Deze Heer kreeg wel gehoor by den Hollanders en 60 Cingaleezen uyt.
Koning, en klaagde over de geweldenaVoorts belaste hy, dat alle Hollanders,
ry van Alkana aan Chodenda gepleegd

onzen in-

eno

men.

die buyten de Logie woonden, zich bin-

en de Vorst zey,dat hy zekcre lieden stellen nen de zelve begeven zouden, plaatste
le Soldaaten behoorlyk voor de zelve,
zou, om daar na te vernemen, en dit
as hen eenige krygs-artikelen voor, dis
met hem nader handelen zouden; be
lastende aan hem en zyn gevolg eeren zy bezwoeren , ging toen met een dee
kleederen te geven

volks na de eene poortder stad; zond de

Dog de gevolmagtigden des Konings zey- Heer Corbezier na de andre, en dreef
den niet te konnen gelooven, dat de Hee-

ren Madoena en Akkana zulkke gewelde
naryen zouden gepleegd hebben, en da

er alle de Mooren en Jentiven, met of
tegen hunnen wil, uyt

Daar na eyschte hy ’s konings Tol-huy-

Chodenda, nu zy dood waren, alles zeg- op; waar op zy 2 uuren tyd verzogten
gen kon, wat hy wilde.

velke te vergeefs verloopen zynde, zon

De Heer Pit op den 20 April daar over der dat 'er antwoord quam, liet hy da

nader met den Koning sprekende, zeyde aantasten, waar op de Mooren, het uy-

rond uyt, dat, als het den Vorst behaagde terste niet durvende afwagten, verzogten

zyne dienaaren zoo te verschoonen, da

er in vrede uyt te mogen gaan, dat hen
toegestaan wierd.

Na
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Na dat nu alles, wat men in de stad noemde

broeders, weder eenen Brami

vond, opgenomen , en aan de Mooren ne, Picspatwenkati, tor eersten besticr
en Jentiven belast was , dat zy met he der aangesteld, onder welken de zaaken
hunne of uyt de stad, of, zoo zy wilden

2l mede niet wel gingen

Den 6 Mey begiftigde hy den Bramet i2 bolwerken, en met een gracht, mine Wissanna, broeder, en Magdomen had verder geen moeite, dan dat de sic oudsten zoon van Madoena, over
Mooren de onzen beletteden water t. welken hy als gevader gestaan had
'er inblyven konden, sterktc hy de stad

haalen, dat hy hen den i4 Augustus vei

niet alleen ieder met ftuks eeren-klcc

leerde , doende op hen een uytval, waa deren ; maar gaf aan den Eersten ook

by 30 a 40 man van hen ’t leven liet, na alle de weerdigheden, die zyn broeder
welk voorval zy de onzen niets meer wey-

gerder
In tegendeel boden zy verscheyde maa

len zeer goede voorwaarden van vrede

Madoena bekleed had, willende, dat eer
vegelyk hem als eersten Dienaar van staat
erkennen, en eeren zoude.

Deze verzamelde in de maanden Ju-

aan, tot dat men eyndelyk in Novembe

ni, Juli, en zoo verder tot ’t cynde van

den Koning d’vong om aldus tot reden te

dit jaar, wel vyf Milioenen gl: die hi
na Eurang-zeeb zond, in hope van daar

moeten komen
De Vorst had bevorens al afftand ge

daan van Palleacatta, Sikrekocri We

naar, Penaar, en meer omleggende dor
pen, om de Zuyd van Choromandel gele

door de rust van zyn Koning en van ’i
Ryk te bewerken.

Deze zomme wierd wel aangenomen; Hy
wierd
dog zy en voldeed niet, behalven dat

t1OUlOOS

gen, mits dat de E. Maatschappy hen

er ook schelmen in zyn Ryk waren, die van zy

jaarlyks tot een erkentenis 300oducaater

met den grooten Mogol, zyn vyand , Geheim

zou geven, dog zoo ras de Bramines ’er

aanspanden, waar van zyn geheymschryschryver,

de snuf af in de neus kregen, dwonger
zy hem alles weer om verre te werpen

verraden.

ver ’er ecn wa-

Deze las cen brief , van welkers in

waar op de Gezant toen zeer onverge houd de Koning zeer wel onderricht

noegd vertrokken, en tot dit innemer was, voor den Voist, en sloeg alle de
van Mazulipatam gekomen wa-

De K0

konden, behendig in ’t lezen over
De Vorst, die dit wel hoorde, beVorst in 5 jaaren honderd twintig duy

ning to

een goec
verdrag

gedwon

gen.

quade plaatzen, die den Vorst ontruster

De voorwaarden nu waren, dat d

zend ducaaten voor de schade, by de E laste hem dien nog eens te lezen , en
Maatschappy geleden, uyt de inkomstei dog niets over te slaan, dog hy ging webetaalen , en dat wy dan aanstonds de

der den zelven gang als bevorens, waa

stad weer vry, en aan hem laten zou

op de Koning, zeer moejelyk werden-

den.

de, hem den briefuyt de hand rukte, en

Dit zoo besloten en afgesproken zyn
de, wierd de stad weer aan de Moorer

ze zelf voor de grooten lac

Aangezien nu de schatting , die d’
Koning aan Eurang-zeeb Keyzer van

slaan

Daar op verweet hy dezen geheymovergegeven, en alies was aanstond. schryver zyneschelmery, en verraad, en
weder in rust.
liet hem aanstonds in zyn bywezen dood

Verv:
van )

Koning
zaaken.

geschenken by een te krygen, als 'er Konings Ryk en throon wilde zyn, en
gedurig vereyscht werden, om eeni

nu niet genegen was zig met de jaarlykze

uytstel te bekomen zag men d

schatting te vrede te houden
De Vorst sloeg hem wel eenige maa
en af, genegen zynde het uyterste daa

zaaken van dien Vorst, ook hoe lang

hoe meer , en met zeer wyde schre
den na haar eynde haasten, niet tegen
de ’er in 4 a 5 dagen in de maand var
April des jaars 1686. reeds viermaal hon

derd duyzend ducaaten na Eurang-zeel
afgezonden waren
Die wee

Kort daar na verscheen des Grooten Ao168

Hindoestan, diens Vasal hy was, beta Mogols Leger, na dat hy pas te voren komt de
Mogo
len moest, nu nog eens zoo zwaar, al den koning van Visiapoer (van welken net een
bevorens, en hy onmogelyk langer 11 vy in Eurang-Zeebs leven breeder spre-Legestaat was, om zoo veel gereed geld ken) overwonnen en zyn Ryk veroverd voo
jan zes en dartig honderd duyzend Pa had, den 2 Februari 1687. voor Golcon-ool¬
conda
gooden jaarlyks, behalven nog zoo vee da, verklarende, dat hy meester van ’t

De Koning, nog onverzettelyk aa

by op te zetten; maar hy wierd in de
maand Augustus trouwloos van de zyner

verlaten, die zeor wel van Eurang-Zeek
ontfangen, en met hooge Ecrampten be¬
giftigd wierder
Onder deze schelmen was ook Hossein

En wer

een bra-de Bramines (schoon zy hem door hun

Bek, zyn Veld-Heer, die, na dat hy Meese

mine te

eerst een loozen oproer verwekt had, van 't

Ryshe¬

quaad bestier in alle deze moejelykhe

stierder den ingewikkeld hadden) gehegt bly oorzaak was, dat de vyand de zo Octo-Kastee

aansteld. vende, had, na de dood der twee voor

tober Meester van de Vesting wierc
Daan
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en elders, als begon te herleven, en weer

Daar op drong de vyand in ’t Koninklyk r’aleys, alwaar zy den Vorst,
nog onkundig van ’t verraad, dat mer

toe te nemen.

Ondertusschen waren de opgezondene

En van hem gebrouwen had, en gzeen gedagtei

Mazulipatamze Opper-hoofden Janssoon

hebbende , dat de vyand hiem zoo na , en Carstenssoen den 15en 17 Mey. 1686
en hy al in zyne handein tvas , zeer ver- op Pallcacatta gekomen, daar zy ieder verde
slagen over zyn ongeval vonden zitten, byzonder bewaard wierden, terwyl deren Han

den Ko
ng.

dien zy van alle zyne onnoemelykc schat- Heer Jacob Jorissoon Pits , bevorens del met
lanssoo
en aan juweelen beroofden , die dus nunner beyder vriend, dog, uyt vreczcent4ee¬
voor de Heer van Recde, nu hunner bey-tenssoor.
Eurang-Zeeb ten deel vielen
Sy bragten daar op dien Vorst na buy- der vyand, alles wat zy hadden, nog

ten , zetteden hem in een slegr wit liet afnemen, verbiedende, dat niemand
by hen zou komen

tenije, voerden hem daags 'er aan ter
spot van allen op een Olifant rond

In April 1687. wierden aan Janssoon
eenige vragen door den Fiscaal van Pal-

doende hem alle zoorten van hoon en
(maad aan

leacatta opgegeven, om ’er schriftelyl

Na verloop van vier dagen wierd hy, (gelyk hy dede) op te antwoorden, in
vilde hy in’t leven blyven, gedwongei vellen staat men hen zoo gevangen zit

dre

uyt zyn tent tot voor de voeten van i-u- ten liet, zonder hunne zaak af te doen,

ellendc.

ot dat zy 1689. in Juni (na 3 jaaren en
een
maand daar gezeten te hebbben) met
ceten, en zyn leven van hem af te bid
den, dat hem wel toegestaan, maar zoo- het schip de Faam wel verzekerd na Baavia gevoerd , in September daar gekoda-ig gelaten wierd, dat men hem aan
stonds op zekere Vesting gevangen zet- men; en ieder op een byzondre punt van
rang-Zeeb te komen kruypen , stof te

t Kasteel in bewaring gesteld zyn, zon-

te en hem daar een arank, poest ge

naamd , en waar op slaap-bollen geze

der aangesproken, beschuldigd, of ver-

zyn , drinken dede, waaraan hy in korter

hoord te werden , alzoo de Heeren van

tyd uyt:eeren, en zekerlyk (gelyk zulk-

de hooge Regeering met dien grooter
Commissaris sdie hen opzond) niet wil-

En wat

grooten, dus gevangen, overkomt) stervei
110e st

vydaa

by le

den te doen hebben.

Hoe de Heer van Reede goed vond,

Men kan wel denken, dat zoo groo-

169c
te rampen dezen Koning en zyn ryl een nieuwe Vesting op Nagapatam on-Ao
't Hoofd

den.

niet troffen, of zy gaven al mede trent dezen tyd aan te leggen, en on-Comp
schoon wy bondgenoten van den groo

trent 1690. aldaar 't Hoofd-Comptoir toir op

ten Mogol waren, eenige stremming er van Palleacatta over te brengen hebben Nagapa

ongemakken in den handel, behalver
dat ook onze Hoofden en Logie or

wy bevorens onder die twee Comptoi-tam ge
ren al aangehaald. Dat hier 1688. de Psaadt

Nagelwanze elendig van de Mogolsche Heer Ploos, van Amstel als de eerste
Soldaaten mishandeld en beroofd wierden. Gelyk de Heer Havart omstandig
toond

Hier by quam ook een zware brant

onafhankelyke Fiscaal quam, is ook on-

der ’t Comproir Palleacatta reeds al aangemerkt

In dit zelve jaar 1690. heeft ook de De 1.
Fisca2

in Mazulipatam , die daar in dit zelve Heer Laurens Pit tegen zes Fransche Indepen.
aar den 17. Mey groote schade toe- schepen onder Monsr. Du Quesne den dent hier
bragt, mede daar breeder fol. 221. in 10 Juli op de Kust van Choromandel 1688
Ao168
de Hec
van Re
de hier

als Al
meyi

com¬
missaris.

1. Deel te zien.

verschenen (na dat zy van ons ontrent De Hee

In dit zelve jaar quam ook de Hec

Zeylon de scheepkens Moncfoort en Laurens
Meydrecht genomen hadden) zeer dap-Pit ver

denrik Adriaan van Recde tot Drake

aagd é

per geslagen, en die zoo gehavend, Fransche
dat
zy hunne ankers (gelyk wy bree-schepen.
Rust als Algemeyn Gevolmagtigde va
de Heeren Zeventienen, om de verval der toonen, daar wy van de zaaken der
ene zaaken in den Handel alhier, zoo Fransche Natie in ’t byzonder spreeken,

teyd, Heere van Meydrecht, hier op de

als hy dat best keuren zou, te hei

hebben moeten kappen

s

Hy had by zich den Heer JoanneBaccherus, opper-Koopman, en Twec

Na dezen tyd begonnen de zaaken De Kuft

van de Kust, bevorens wegens haren zaaken,
versleg

bloey zoo geroemd, hoe langs hoeten,

en

den in deze bezending, Bevelhebber te meer te vervallen, waar toe de oproe- waarom,
vater en te Land, naderhand van zy1
Ed; tot Commissaris van Noorder Cho

romandel, en Gezant aan Eurang-Zeel
aangesteld, om de vervallene zaaken aan
Zyne
hoesa¬
nigne
den

lat Hof te herstellen, gelyk hy ook zoo

danige voordeelen Ey dien Vorst bedon

gen heeft, dat de Handel op Golconda,

ren, gedurige bewegingen en aanslagen
van de zoonen van Eurang-Zeeb te

gen hem, en cyndelyk zyn dood (gelyk wy omstandig in de levens der

troote Mogols zien konnen) niet weynig toegebragt hebben

Ja het is zeker, dat die zaaken 1709
3

200
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zoo slecht stonden , dat de scheepsva- geen wy wel weten, hier ter neder te
rende vrienden, op Baravia komende

stellen, alzoo wy niet anders geneger

hune goederen met 20 ten honderd ver-

zyn te verhaalen, dan ’t 3een ieder een gequyt

ies ieder een aarboden

weten mag, en daar wy niemand me-der leuf

zaakeen
en heeft daar na den tyd , va- de benadeelen
Die geen de Heer Lautens Pit wel Brave LancWy keuren best liet mot de Kuft
Land
voogden, als de liceres Komans, Ste¬ zaaken hier by te l na to
voogde

hebben
konnen

herstel

en.

land, Bernard, en Visscher (nu door d;

ie van des Csier over te

Heer Iweilreenen alzo liy op ontboden g22n
wierd, gevangen) gehad; maar die zy1
met al hunnen yver en verstand niet

Munten, Maaten, en Gewigten

nten

in staat gewecst, om vecle wan-ordens
in hunnen tyd voorgevallen, te verbeteren of weg te nemen
2° 1691. den 17. November schre

ven de Golcondasche Opper-hoofden
de Heer Joannes van Steeland Koop-

man,en de onder-Koopman, Joachim Co
lyns, aan den Gezaghebber van Noor-

der Choromandel, de E. Heer Eruy
ning Wildeland, en den Raad tot Ma-

Maatn
en Ge¬

Pagood doet 6 gulden.
Dito doet 16 3rooté, of 24 llce

wigten

ne Fanu-

Groote Fanum doc: 7 ': , een kleenc
f stuyvers

Ropy doet 24 Laeyns, a f ftuyvers ieder

40 Kopere kassen doen 1 Fanum

Bitsgans doet 12 ftuyvers

zulipatain , dat zekere arme Moorze

Bahaar, of een Candil , doet 480

Moorze

vrouw aldaar pas 6 dagen geleden, kor

vrouu

pond ; dog van ilinerael, sao.

na den anderen van 20 levendig e

Eer

baard

1691, 2
zoonkens

zoontjes, ieder een gemeene hand lang

bevallen was ; dog dat de zelve een
weynig daar na alle overleden zyn ;
welk zeldzaam geval wy egter weerdig
gekeurd hebben hier mede aan te haalen.
Meer zaaken van belang zouden wy
wel weten te berde te brengen , die
hier nu en dan voorgevallen zyn; maar

konnen niet geraden vinden, alles

't

SOnd.

Cantulam doet 240 pond
Man doer 68 pond of a° Ceer
en op Nagelwanze, Tegenapatam,

Sadraspatam, Nagapatam, Palicol,
en Daatzerom 24 pond
Ceer doet 12 pond
20 Maaten doen 1 Candil

1 Parra doet 41 pond

1 Patsjeri is stuks of een paar
2 Cobidos doen 3 ellen

N
n
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Van den GODSDIENST der KUST
Van

CHCRCMAITDEE.

DERDE BOEK.
EERSTE HOOFD-STUK.
roe veelerley Godsdiensten hier zyn. Van de Heydensche Godsdienst albier
IWaar over Rogerius en Baldeus zeer wel geschreven hebben. Dog daar aan ontbreekt de kennis van ’t Sanscrits, en van den Vedam. Men behoorde de Predikanten
tyd gegeven , om de taalen der Inlanders , te leeren. Voor al Sanskrits , en den Ve¬
dam te vertaalen. De Deelen, en naamen des Vedams. Wat zaaken men voor af kennen
moet. De vyf geslachten der menschen. Het geslacht der Bramines. Siraf van een, die
een Bramine dood. Na wien zy zoo genaamd werden. Hunne zesderley Secten. De
Weistnouwa’s. En hunne Tweederley zoorten. De Scivia’s. De Smaertas. De Schar-

waeka’s. De l'asenda’s. De Tschectea’s, andre zoorten van Bramines. De Wanprasta’s
De Perma Ampasa’s , Jogi's. De Avedoeta’s , voorrechten der Bramines. Het
Ampt der zelve. Plicht der Koningen ontrent hen. Wat de Bramines doen mogen. Hoe
lang hunne kinderen onreyn zyn. Wanneer , bunne ooren doorboord werden, het ken-koorde-

ken der Bramines, op wat tyd zy dit aandoen. Het werd ook wel van andre gearagen.
De Bramines, leermeesters van de kinderen , hebben meest geen kennis van de ster-kunde.
Wanneer zy hunne kinderen uythuwelyken. Zy mogen aan geen andre dan aan Bramine-

trouwen Straf over bloedschande , en hoe zy den overspeeler straffen, en weer voor eerlyk doen
verklaren. Zyn sterke dag verkiezers. Hun nieuw jaar, naamen der maanden, en dagen. Naamen der Jentiefze jaaren, tyd-rekening. 't Hooft van hunne brieven. Wat een

Bramine den ganschen dag verricht. Wat de minst yverige niet mogen nalaten. Wat
spyze een Bramine nooit eet , als oook de Weinsja-s. Geschillen hier over
tusschen de Settreas , en Bramines. Hunne spyze en drank. De vyf groote zonden. Zeer weyniz dronkaarts, onder hen. Hunne Vasten. Wat zy doen als

een Bramine zyn dood nadert. Door wat middel hy ten hemel vaart. Hoe by de vrouw
vraagt, of zy met hem sterven zal. Oudheyd van deze gewoonte. Wat daar op volgt,
200 2y ’t niet doet. Hoe, t met de ziel na de dood gaat. Hoe zy den

overledenen behandelen. Over welke , en boedanig zy rouw dragen. Wie na ’s
mans dood den boedel aanvaart, wat verder ten besten van den overledenen gedaan
werd.

7 M met ordre van de zaaken, betreffende den Gods-dienst ter dezer

Kust, te sprecken, moeten wy
voor af zeggen, dat hier van ouds her
oc

drie verscheyde zoorten van Gods-dienst

erle bekend geweest zyn, te weten :
Goat¬

enen

De Heydensche, de Mohhammedaan

nier zyn. sche, en de Christelyke.

De Heydensche is de oudste in tyd,

deze Kust, en ook naderhand 5 jaaren
cor Batavia geweest zyn, byzonder werk
gemaakt heeft, om den Gods dienst der
deydenen alhier, by zyne gemeenzaamen omgang met den Bramine Padma-

naba, en meer andre, zeer naeuwkeurig

na te speuren, en die in zyne opene deure tot het verborgen Heydendom aan de
wereld mede te deelen.

Ook zal zulk eenen niet onbekendwa,
en daarom de eerste by ons in rang, en
zyn,
dat D. Philippus Baldeus, wel eer over Ro
van de welke wy derhalven ook eerst
zullen spreken.

n
eyden¬

Van den GODS-DIENST der HEYDENEN allier.

sche
Godt

dienst

hien

Prcdikant op Ceylon, in zyne beschry- jerius en
Baldeus
ving van de Afgodery der Heydenerzeer wel
ons veel licht ontrent dit stuk reeds ge-

Die maar een weynig belezen is, zal door D. Rogerius maar met den vingewel gezien hebben, dat D. Abrahamu-

Rogerius, wel eer 10jaaren Predikant op

geschre-

geven, en ook veele geheymen en ver ven heb
borgentheden van hunnen Gods-dienst ben.

aangeraakt, merkelyk opgehelderd, uytvoeriger voorgesteld, en zeer nette af
tee-

72

BESCHRYVING der KUST

teckeningen , die een groot licht daar Godsdienst der Heydenen, die hy in zyn
aan toebrengen, aan de liefhebbeis en Landvoogdy vond , eerst naspeuren ,
naspeurders van dezen Gods-dienst der of door een nuttige vertaling van hunne
Wet-boeken , in den grond eerst beHeydenen te zien gegeven heeft
Uyt beyde deze werken zien wy wel chouwen, de zelve aan de geleerde we-

Oog dat

recle dingen, hunnen Gods-bienst betref- eld mede deelen, en ze dan ook onende; maar egter niet alles, dat wy daar vedersprekelyk wederleggen en zeer

daar aan
nt.

reckt

an wel behoorden te weten, van ’t welke gemakkelyk metter tyd uytroeyen kon
lk weet wel, dat men nu en dan aan

de cenige reden is, dat deze twee Hec-

en geen van beyde de Sanscritze taal, (by deze en geene Predikanten eenigen tyd
Rogerius Samscortams en van andere gegeven heeft, om of Portugees, of

De ken-

Maleyts te leeren , maar behalven dat

Girandam of Kerendum genaamd) waar

nis van ’t

in de Vedam of 't H. Wetbock dezer

nen hen niet tyds genoeg gaf, om zulks
Heydenen beschreven is verstaan, en zoo grondig, als ’t behoorde, te doen,
al dus geen gelegenheyd gehad heb- wierden de zelve in zulken tyd altyd nog

Sanscrits
en va1

en Ve
dam.

ben, cm den Vedam of zelfs te lezen

met andere diensten, die hen beletteden

of wel den zelven te vertaalen, en aldu-

bezig gehouden. Hes is ook waar, dat

het wezentlyke van dezen Gods-dienst alle Predikanten juyst daar toe niet ge-

in zynen grond voor het ooge der wereld negen, en ’er dik wils ook niet bequaam
open te leggen.

oe zyn.

Het zou egter van een algemeyne vrugt

Ik zegge dit niet, om een van beyde

deze by uyrstek neerstige mannen cenig- wezen, als dit, voor al onder de Predizins van nalatigheyd te beschuldigen , al- kanten op de Buyten-Comproiren, en in
zoo ik zeer veel reden heb van hunnen y- de byzondere Landvoogdyen, zoo in ’t
ver te pryzen,en by ervarenheyd weet, dat werk gesteld, en hen een geruymen tyd
een Predikant in Indien , in wat voor

gegeven wierd, zoo om de byzondere taa-

een Landvoogdy hy ook geplaatst zy,

en der Inlanders eerst wel aan te letten,
als om ’t een of ’t ander Wet-Bock van

met prediken, Catechizeeren en andre
zoorten van onderwys by den zwakker hen te vertaalen.
Inlander zooveel werk vind (te meer
Vooral zou dit een algemeen nut tei

Men be-alzoo ’t getal der predikanten over al dezer kust geven , Indien zelf nu nog

hoord de na evenmatigheyd van de dorpen , dit cenige Predikanten aldaar alleen gehou¬
Preditanten

yd

zy waarnemen moeten, veel te weynig den wierden, om de Sankritse taal, Vooral

is) dat het hem onmogelyk is tyd uyt te

de Hoofd-en Moeder-Taal van de meeste het Sans

vinden , om eenige andre vreemde taalen Dosterse taalen, aan te leeren, en om srlfs.

aan te leeren, of eenige fracye werker sien Vedan,, of dat Wet-Bock der Heyder Oosterlingen over te zetten.

denen, (dat niet alleen de Heydenen or

Het was derhalven te wenschen, dat deze kust, maar ook op Ceylon, Malaof de Heeren Zeventienden, of wel de bar, in Bengale, Suratte, en meer aan-

te geven
om de
241e1

des In
anders
te leeren.

Bestierders van Indiën, en der byzonde

renzende Ryken, of geheel, of ten

re Landvoogdyen, aan de eerst aldaar ko

decle volgen) eens net te vertolken; en

mende Predikanten niet, anders te

daar by dan aan zulke Predikantenverder

doen gaven, dan om de taalen, die ider gelegenheyd te geven, de Heydenen al-Om der
in zyne Landvoogdy vond, eerst wel nier, en elders, te kragtiger uyt hunne Vedan
te veraan te leeren , om daar door gelegenheye eygen gronden te overtuygen , en on
e krygen van de geheymste verborgent ook daar uyt veel verborgenheden en anheden zelfs van na by na te speuren, en dus derc zaaken, van welke wy nu onkundig

aalen.

hen te kragtiger uyt hunne eygen gronden zyn, te ontdekken
niet alleen te overtuygen, maar om aldus ook hunne Afgodery en verkeerde

Indien de Heer Hyde, Hoogleeraar
er Oosterse Taalen in de Hooge School

Sodsdienst in den grond uyt te roeyen, ot Oxfort , wat langer geleefd had,
dat nu, van wegen deze onkunde, wat was 'er Hopegeweest, om wel haast meer
moeite inen ook daar doet, ommogelyk kennis van dezen Vedam te krygen, algeschieden kan, om dat den Inlander al

zoo men hem die toegezegt had, en dit

ies voor ons, zoo veel mogelyk is, ver- zou ons den regten weg geopend, en niet
bergd, en om dat ’er aldus altyd nog ver- lleen een opene deure tot de verborgent-

borge quade gronden, die ons onbekend neden der Heydenen gegeven, maar ons
ot binnen in den Tempel der Aloude Inzyn, overblyven.
Om dit nu te boven te komen, was dianen en der Heydenen van ’t Oosten

er geen beter middel; als om aan zulke
Predikanten eerst een zekeren bepaalden
tyd te geven, om die taalen wel te leeren, en dan zouden zy in korten tydzeer

geleyd, en dus ons een grondige kennii

an de verborgenste wysheyd en menig-

vuldige plechtigheden gegeven, en door
welke groote ontdekkingen wy ook ze-

veel konnen vorderen, als een ygelyk d’ kerlyk veel licht en opheldering ontrent
de
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Alle de Heydenen ter dezer Kust stem-

de zeden, gewoontens en plegtlykhe-

den , hare betrekking tot Gods woord men eenparig toe, dat God geen menhebbende, bekomen zouden hebben, da

wy nu nog, tot ons leedwezen, moe-

De Delen ,e
aainC

des Ve

da1-5.

chen zoo zeer bemind, dan de Bramines, die ’t allerdiepst in zyne gunst staan

weshalven zy ook de rang aan hun stam
ten derven
Dit Wet-Boek der Heydenen nu, den en geslagt boven alle andren geven
Ook verbied hun Wet-boek , om StraffVedam genaamd , had in de alleroudste
dit een Bramine, over wat misdaad het van een
tyden vier deelen ; dog een der zelve is
die ce-

veggeraakt, en dat wel tot groot nadec ook zou mogen wezen, te dooden, en, Bramine
der Bramines, die, zoo zy het nog be- dit te doen is een van de vyf zonden, dood.
die zy vast stellen , dat onvergeeflyk
zaten , in meer aanzien , en van meei
macht, dan de vermogensten Koningen al

zyn.

Die nogtans zoo ongelukkig wezen

daar, zouden zyn.

Dcze vier deelen werdden genaamc mogt, om een der zelve te dooden (te

Roggo Vedam , Sadura- of Issoure-Ve weten in haastigheyd, of in toorn; want

dam, Sama Vedam, en Tarawana- of zoo ’t in den oorlog geschied, geld

die wet niet) moet volgens de wet.
sabaaren de naamen van lcca, Icciyxa, daar af in den Vedam te vinden ,

Adderawana-Vedam, aan welke de Ma

Saman, en Adderavan, geven

I wil gelooven, dat D. AbrahamuRogerius, en D. Baldeus, ons geen zaa
leen nederstellen, als die uyt den Vedan

twaalf jaren in Pelgrimagie, en met het

bekkeneel van de gedoode Bramine in zyn

hand aalmoessen gaan bedelen , en ’1
gebedelde uyt dit belkeneel eeten er

getrokken zyn; maar oordeele egter, srinken, naverloop van al het welke hy
dat wy ecn volimaakter, netter, en om ook zeer veel aalmoessen geven, en eyn-

standiger kennis van alles zouden hebben, indien wy dat gansch werk zelfcens vertaald zagen

selyk nog een Tempel ter eeren van
Eswara bouwen moet; met welk laatste
alleen zulk een volstaan kan, die een Bra-

Om nu wat nader kennis van dit alles, mine in den oorlog quam, te dooden;
zoo verre ons, of uyt die werken, of uys dog die eerste straf heeft hnn opperste

hiet gebrekkelyk berige der Inlanders, od Eswara zelf, na dat hy twee Raetbckend is, te geven, moet men voor af sjatsja’s, zoonen van Bramines, gedood
weten, en iennen

had, moeten ondergaan.

I. De byzondere zoorten van menschen
e1

1
VOOI 2
ln
1101.

NI

Deze Bramines nu, zoo na hunnen

zy 201

en geslachten onder hen , die dezen God Bramma (van den welken zy hunnegenaairi
Godsdienst omhelzen

I1. De buzondere Deelen van hunnen

afkomst gelyk ook alle de andre ge-werden

slagien; imaar zy uyt zyn hoofd, relle-

Godsdienst, of de zaaken, die zy ge nen) genaamd, zyn het ontrenc de zaa
ten van hunnen Gods-dienst niet eens
1001C17
A. Wat nu de byzondre geslagten er

maar men vind onder hen zes byzondr-

zoorten dezer menschen betreft, die de

Secten, en geslagten , die in gevoelen

zen Gods-dienst omhelzen , daar zyn ’en

verschillen

na de gedagten van zommige maar vier

Deze werden genaamd;

maar na ons oordeel vyf in getal. Deze zyn
De Weistnoewa.
DeLy
geslag
derinen

che-

a De Bramines

3 De Settreas.

9 De Weynjas, of Weynsjas.

De Schaerwaeka.

8De Soedra-

De Pasenda

: De Perrias (van de Hoogduytzen en

De Tschectea

Deenen Barhars genaamd.)

En deze volgen malkanderen in Hoog
Het ge

heyd, Adel, en rang , ook even eens
1. De eerste in Rang, en de Aansie

slacht der nelykste onder deze volkeren , zyn de
Srami
106.

De Seivia

De Smaerta

Hunne
zesderle

Secten.

Dit zyn hunne Hoofd-Secten: want
inders zyn zy wel in 81 8z gezindhe-

den verdeeld, van welke de Vertaas de

hoogste en voornaamste zyn
Wat de eerste onder hen, of de De
Weist

Bramines, die een en de zelve met de Weistnoewa’s, betreft, deze werden zoo,toe wa's

Brachmannen der Ouden, en de Priesters

dezer Heydenen zyn

genaamd, om dat zy Wistnoe, of Ram
voor den Oppersten God, die syns ge-

Hunne gemeenste hedendaags-best be- lyk niet heeft, houden. Daar zyn ’e
kende naam is die van Bramines, hoewe van ’t geslacht Soudra , die met hen

de rechte die van Brammans, Bramans
of van Brammanes, na hunne God Bram
ma, schynd te zyn; van den welken zom

mige hun afkomst rektenen

V. DEEL.

jan een geslacht Daetseri , dat is

lienstbare genaamd zyn. Deze Lieder
maken zy wys, dat het hen een groot
eer, en Gode zeer aangenaam is, dat
K

zy
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voclen met deze Bramines zyn werden

zy de Bramines ten dienst zyn, belo-

jjangam genaamd

vende aan die gene, die voor een Bramine ’t leven laten , na hun dood eer

plaats in de Dewendre , of plaats de

Deze teckenen zich zelven met drie

streepen van de assche, van Koedrck geprand, voor het hoofd , welke Koedrek

relukzaligen. De Bramines werden me

y voor zeer Heylig houden

de wel Daetsja en Dasa, of dienstbaar,

Daar zyn ’er onder hen ook, die ze-

maar alleen aan God, genaamd

teren steenen Afgod, Lingam genaamd,

Onder deze vind men weer twee byzondre zoorten, te weten, de T’ad wadi

en op zyn vuylste het membrum Virile

Weistnoewa, die grondig over God, en of weldat in membromuliebri, verbeelde Goddelyke zaaken, weten te spreken sende, of om hunnen hals, of ook wel in
of, de Roma noewa of Ramaroeja nun hoofd-hair, gelyk ook zommige
Veistnoewa; die zoo na hunnen stichter kinderen van hen dit ook wel met wasch
genaamd zyn.

bekleed en met een koordeken aan hunnen

De Tadwadi hebben gemeenelyk een arm dragen; al 't welke zy houden een
vit streepje voor hun voorhoofd , aan klare en volstrekte belydenis van hunne

beyde de slapen des hoofds, en op de
chouders, gelyk mede een teeken, als

hope op Eswara te zyn.

Twee¬

borsten; waar door zy van de andre on-

nes, van visch en vleesch.

derley

serscheyden zyn, zeggende, dat dit he

De Soedra’s, die deze Lingam dragen
Enhunne een dubbeltie in 't rond op beyde hunnc onthouden zig ook, even als de Brami-

zoorten

De derde Secte werd Smaerta genaamd. De

rechte merk van Wistnoe, en hen een Deze ssellen vast, dat er geen onder- Smaer-

bescherm-middel tegen den Duyvel, en cheyd tusschen Wistnoe en Eswara is; la tegen Jamma, den Helschen Rechter

maar dat zy, niet tegenstaande zy een

is , dewelke , dit teeken ziende, hen en de zelve zyn, egter onder onderscheyde
niet zullen moejen. Ook beloven zy aan gedaanten en becltenissen gediend werden;
hunnen God geen anderen te zullen erken-

nen, of dienen, vereyschende te gelyk
dat men dat ook met ernst betracht, o

dat zy anders zware straffen te wagter
hebben.

De Romanoeja Wistnoewa dragen or
nun voorhoofd een wit teeken van zeke

re stof als kryt, welk teeken de gedaante
van een Griekze Ypsiloen heeft, hoewe

ook veragten zy die gene, die den eenen
od boven den anderen verheffen

Deze nogtans hebben onder ’t gemeene volk wel de minste agting en aanhang,

m dat het onderscheyden van deze diepzinnige en wel meest voor hen verbor-

gene stoffe boven hun verstand gaat
De vierde Secte noemen zy Schar-

De

vackka. Deze stellen vast, dat 'er na dit Schar

zy, daar de armen zich aan ’t schouder- leven een eynde van alles is, en dat 'er waess

blad bewegen, zich een ander teeken in geen ander leven, geen opstanding, geen
’t vleesch inbranden, welk teeken alleen oordeel, geen straf, nog belooning staat

zy meynen te konnen volstaan, zonde

e volgen. Zoo dat dit menschen zyn,

zich zelven ergens anders te teckenen.

die niet veel van de Sadduceen, Epicu-

Zy mogen hun hoofd met geenen doel een , en ongodisten verschillen , wildckken , dragen maar een korte vlok ende, dat men hun bewys van zulken
hayrs op de kruyn (uytgenomen hun telling, dat 'er een ander leven hier na
Opper-hoofd die in Cansjewarom woond volgen zal, geve, of dat men hun cenig
en zy agten zich zelven ook beter als de oorbeeld daar van aanwyze

andre, om dat zy zich met geen koop-

Egter dragen zich velen onder deze menhandel bemoejen , in geen hoerhuyzen schen nog al vry wel in hunne gemeene

gaan, en, zoo zy ’t doen, daar over be
straft werden

vyze van leven, niet op hopevan eenige
belooning hier namaals teerlangen, maar

Deze berusten by de enkele belofte, enkelyk en alleen, om van de menschen

die zy eens gedaan hebben van God mei
een oprecht hert te zullen dienen, vast-

laar over geroemd te werden

De vyfde Secte is Pasenda genaamd. De Pa-

sellende, dat God, schoon zy dit niet

Seze verwerpen de gansche Vedam , sendra’s,
nakomen, en zich in hun leven anders zeggende, dat alles, wat daar in voor-

gedragen, zich hunner ontfermen, en commt, niet waar, en maar verzierd is,
hen al hun zonden vergeven , en dat hy, weshalven zy maar na hun goeddunken

hen eens in gunst aangenomen hebbende,

leven, verschillende daar in niet veel van

hen ook noit verlaten zal
De Seivias.

se vorige, dat zy mede geen leven na dit
De Tweede Secte der Bramines werd nier namaals verwagten

Zy leven als de beesten, makende geen
Seivia, of ook wel Aradh-lha genaamd.
Deze stellen Eswara tot hunnenOppersten onderscheyd ter werald ’er tusschen, of
Sod , onder welke alle andre Goden, zy by hun moeder, dan of zy by hun
en zelf Wistnou mede, bukken moeten suster, en, zoo over en weder ook, by

Die van ’t geslacht Soudra van een ge- hun vader, en broeder slapen. Ook be¬
krcunen
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kreunen zy ’er zich zeer weynig aan,

of

7

zen ; alwaar zy, des genegen zynde, hur

de menschen wel, of qualyk, van her

geheel leven door zouden mogen verbli-

spreken. Men heeft ook wel gevallen ven; daar zy anders op onheylige plaatgezien , dat dezc om hun godloos leven zen niet meer , dan eene nacht, zich
mogen ophouden.
an andre Secten dood geslagen zyn
Deze lieden moeten zig ook beneersti
De laatste Secte werd Tschectea ge
D¬
richec naamd Deze zeggen, dat eenen T’isechecti gen , om de begeerlykheyd , toorn
gierigheyd, hoogmoed, de liefde tot de
de opperste God is, en dat Wistnou
cu’s.

Eswara, en Bramma hunnen oorspronk wereldze zaaken, en de wraakgierigheyd
van hem hebben. En schoon zy vaft e overwinnen , en daar in hun gansch

stellen, dat deze hunne God de wereld, leven bezig zyn, om zoo veel ernstigei

op de Goddelyke zaaken te konnen denverwerpen zy egter al mede, gelyk als ten
Zoo deze van ’t geslacht der Bramines
de vorige, den inhoud van den Vedam,
zyn,
werden zy San-Jasis; dog 200 zy
en wislen zich geenzins daar aan onder
werpen, om welke reden zy, benevens van ’t geslacht der Settreas, ofder Weyndet wec vorige Secten, van de andre Hey- sja’s zyn , Perma-Ampsa’s, dog zoo 21
met alles , wat 'er in is , onderhoud,

denen voor Ketters gehouden; en geag
werden niet weerdig te zyn , dat mer

van’t geslacht der Soedra’s zyn, Jogi's;do-

hen volge; om welke reden ook hunner

ters genaamd , om dat zy zich menig

deze laatste werden ook wel afschepoes

Da Per
ma-mp¬

maal in de asch wentelen, levende veel sa's, en
Onder deze verscheydene Bramines nu vryer, als de rechte San-Jasirs. Zy loo-logis

aanhang niet groot is
dr¬

zyn er, die zig door hunne manier van pen ook of geheel, of ten naasten by ,
an Bra-leven van de andre geheel en al afzonde- moeder naakt, hoewel zommige nog zoo
en Wartel, of Gordel om hun schamelmine ’s. ren , en die derhalven Jagi’s genaam-

-oorten

werden.

heyd te dekken, aanhebben. En dat

Daar zyn ’er ook onder de Soudra’s, zyn die Gymnosophisten, of naakt-loodie diergelyken wyze van leven aanne- ende Heyligen, van welke ons de Oumen; maar die werden dan Jogi's, en den zoo veel hebben weten te verhaalen,

en van welkc Strabo, en Herodoot, 15, 1.

van d’onze Assche-poesters genaamd

Deze afgezonderde in leven nu zyn , en meer andre melden.

De derde zoort, of de Avadoeta’s, ver-

f Wanaprasta’s, of San-Jasi’s, of Avadoeta’s

laten uyt Heyligheyd niet alleen hare

De Wanaprasta’s begeven zig mef
De W.
pra¬

12'5

rouwen en kinderen , maar willen in

hunne Vrouwen en kinderen na ’t bosch, veel zaaken de San-Jasis in Heyligheyd
alwaar zy van ’t gewasch des velds, en nog overtreffen
Zy willen zelf ook geen aarde vaten, De Ava
van de boom-vrugten leven, zonder zig
tot eenigen arbeyd te begeven, ja zy geen Bamboes in de hand, nog eenige doeta’s.
zy zullen zomtyds vreezen een wortel kleeren aan ’t lyf hebben, dekkende hun-

ken uyt de aarde te trek ken, uyt vrceze ne schamelheyd maar meteen kleen lapje
van zich te bezondigen, en van dat hie- lywaad; of wel met een Gordel van een
door deze of gene ziel uyt cenig lichaa Luypaards-vel, of dragen ook wel een
verhuyzen mogt. Deze werden voorzeei lap er af van de linker schouder over den
Heylig gehouden.
De San
5

arm henen, zonder verderiets aan te heb-

De San-Jasi’s zyn menschen , die de ben. Zommige van hen gaan moederwereld, en alle vreugde der zelve ver- naakt , bestryken hun lichaam met as
zaakende, zig aan cen zeer naeuw-be

zette en ingetogen maniere van leven
meer dan de vorige, overgeven

Deze mogen niet trouwen, geen Pi-

sche, bedelen, als zy honger hebben,
een aalmoes zonder spieken , en alleen

door ’t uytsteken van de hand, waar oy

zy die aanstonds ook krygen, alzoomen

nang, en maar eens daags spyze eeten , verzekerd is, dat zy die niet, dan in een
yd van hooge nood, verzoeken.
mogende daar toe ook geen kopere bel
tens, volgens de gemeene wyze der Hey-

Zommige van hen willen ’er niet eens

denen aldaar, en alleen aarde vaten gebruyken, waarbenevens zy ook genood

zoo veel moeite om doen, om in een

zaakt zyn van Aalmoessen te leven.

huys te gaan , en die zoo te bedelen

maar zy zetten zich hier of daar by een
Rievier, die de Inlanders voor Heylig

Het kleed, dat zy dragen, is in rood
aarde geverwd. Zy dragen een lange houden , neder, en wagten daar, tot

Bamboes in de hand, mogen geen geld, dat de een of de andre barmhertige hen
goud, nog zilver, aanraken, nog eenigs saar van spyze verzorgd, dat ook zeer
vaste woonplaats hebben, of altoos ner-

wel waargenomen werd, alzoo zy vaft

gens twee nagtenblyven, dan alleen twe

stellen door zulke bewyzen van ontfer-

maanden in ’t jaar is hen dat toegelaten

ming de gunst hunner Goden onweder-

waar toe zy dan een Heylige plaats verkie sprekelyk te verdienen
K 2

De¬
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Deze Avadoeta’s werden onder de wel zelf lezen, na dat zy dat van de BraHeydenen als de volmaaktste Heyligen mine’s geleerd hebben; maar mogen daar
af geen kennis aan die twee andrege-

aangezien, en zeer hoog van hen ge-

acht, en voor al die, de welke geheel slachten geven of hen iets daar af leenaakt gaan, hoewel ’t gevoelen van ren, alzoo de Weinhja’s zelf de woorden
alle Heydenen, daar in niet overeen van den Vedam nien mogen spreken ,
stemd : want veel van hen zien dit , 1og hooren spreken, en als zy al eenineve, ons voor een daad van de uyter- ge gebeden leeren , mogen zy, die
ste onbeschaamheyd , en die in ’t ge- met de woorden des Vedams niet uytmeyn zeer ergerlyk is, aan , dat mer preken, maar moeten alleen de woorden
1o daar en boven Heyligheyd an de Jastra, ofuytlegging van den zelstellen wil ; in zoo moeder-naakt te ve, daar toe gebruykenEn de Soedra’s, of ’t slegt Jan Hagel,
gaan, even eens als of men zig zondei
dit te doen, en gekleed zynde, niet mogen de woorden van den Vedam niet
tot een Heylig leven , en tot Hey- alleen niet spiecken, nog hooren spree-

lige gedagten begeven kon. En het is ken, maar hen is ’t ook niet geoorlofc
ook daarom, dat zy onder de Heydc- zelf maar de Jastra te gebruyken, of die
nen zeer weynig navolgers vinden, om te leeren. Waarschynelyk, om dat den
dat zy door de eerbaarheyd en schaam- inhoud des zelfs zoovuyl is, dat het zich

te, waar mede dit geheel en al stryd, zelven schaamd die in ’t licht te doeweerhouden werden.

1
1

der Bra

mine's.

komen, of bekend te doen werden aan

De Bramines hebben, volgens de mienschen, die niet konden zwygen, en
bepaling, daar af in den Vedam voor- de schandelyke geheymen des zelfs niet
komende, vyf voorrechten, die hen bo- zoo voorzigtig,als 't wel vercyscht wierd,
en andren vergund zyn.

1. Dat zy ’t Feest Jagam mogen hou¬

gewoon zyn bedelet te houden

5. Zy mogen niet alleen aan andren aal-

den ; dog aangezien zy niets mogen moessen

geven, maar die ook van andre

dooden, dat leven ontfangen heeft, om erzoeken, en ’er om bidden , daar an-

geen ziel uyt haar lichaam te dryven, dre geslagten die mede wel geven, maar
en derhalven ook geen bloed , in op geenzins die van andre verzoeken of
zigt van ’t beest, dat daar geofferd daarom bidden mogen, zoo dat de Bramoet werden , vergieten mogen, zo- mines alleen het voorrecht hebben, om
grypen zy dat maar by de nek, hou- e mogen bedelen, en daar eere in stel-

den de krop toe, verstikken het, en kappen het, dood zynde, in stukken, ver-

len.

Ook is het zeker, dat, hoe sterk zy

brandende dan ’t zelve en doende daar ’t geven van aalmoessen andre aanbevee-

over cenige gebeden ; waar op dan de len, en hoe veel zy daar van ook schry-

Bramines, daar tegenwoordig , eenige ven, dat het God zeeraangenaamis, zy
declen van ’t hert nemen; en eten ; egter dit zelf zeer zelden doen, en, als
doende dit alleen op dit Feest, daar zy zy ’cr al toe zouden mogen komen.

anders noit cenig vleesch eten mogen mag de eene Bramine dat eens aan de anDe voorzigtigste en Heyligste egter on- dre doen ; maar andre geslagten, en, voor

der hen zullen dit Feest myden , op

al , voor dat van de Socdra’s , hebben

dat zy niet genoodzaakt mogten wer- zy niets , dan ’t roepen van Po, Po,
den vleesch te eeten.

(dat is, weg , weg)over, om dat zy door
2. Zoo mogen zy ook de wyze, hoe- de zelve vrcezen besmet, en verontrey-

danig men de Jagam vieren moet, aan
andre leeren ; dog schoon de Settreas,

nigd te werden

Hun dier en ernstig aanbeveelen der

of Edele, deze wyze van de Bramines zelve ziet derhalven meest daar op, dat
geleerd hebbende, dit Feest vieren mo andre veel aalmoessen aan hen mogten
ren, mogen zy dog de wyze van geven, alzoo dat een werk is, dat zeer

dien aan geen andre geslagten , ja veel by God verdiend , waarom an¬
zelf ook aan niemand van haar eygen dre ook veel aan hen weggeven, en zich
geslagt leeren. Ook mogen de Weynsjaszelven dus arm makten.
die Jagam niet doen, nog leeren van an-

Het Ampt van deze Bramines is, om Het

dre, dat aan de Soudra’s nog veel min- andre te leeren leezen, schryven, en cyf-Ampt
der geoorlost is.

3. Zoo mogen zy den Vedam, of hun

de1

feren, maar voor al om hen de grondenzelve
van den Gods-dienst der Heydenen te lee-

Wet-Bock, leezen.
en verstaan. Dit moeten zy voor niet,
4. Zy mogen ook den Vedam aan an- en buyten eenig loon doen, ten wa-

dre van hun geslacht, en ook aan de Set re, dan dat zy zecr arm waren, en

trea’s ; dog niet aan die van de geslach- dan mogen zy van hunne leerlingen
ten der Weynsja’s, of der Soudra's, lee vel iet trckken, om bun kost en klecdeten. Ook moeten de Settrea’s den Vedan

ren ’er af te bezorgen ; dog verder niet.
Aan
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Aan de andre zyde , is het de plicht ooren doorboord moeten hebben, eer zy

De pligt

der Ko- der Koningen zoodanig voor hen , er het koordeken of bandeken, dat zy om
inger

t

hunnen noodruft te zorgen, dat zy niet

den hals dragen , aandoen

Dit doorbooren der ooren nu geschied

van nooden hebben , om loon van hur

.

niet, om daar in Juweelen (gelyk de ge

leeren te trckken , en dat zy ’er hunni

rouwen en kinderen ook behoorlyk van meene gewoonte is) te dragen , maar
diend alleen, om daar by een zeer plegonderhouden konnen
On dat nu hun getal zoo uytnemend elyke belofte van dienst en onderdanig-

groot is, in zoo verre dat zy wel met

heyd aan Wistnoe en Eswara te doen

zich zelven daar by verbindende , van
doorgaan , is het de Koningen on- hem noit te zullen verlaten , en noit
mogelyk , om hen alle zoo rykelyk als een andre Gods-dienst te zullen aanne-

drie vierde deelen van ’s lands inkomen

’t wel noodig is te verzorgen, en dit i.

mien , waar na men dit kind met di

ook de reden, dat veele der zelve nier Joorbooren zyner ooren ook vcel heyl en
alleen arm, maar ook genoodzaakt zyn, geluk wenschte.

Schoon men de kinderen der Brami- Het

om iet anders by der hand te nemen, en
zich, ’t zy met den koop-handel, ’t z.

nes in opzicht van hunne afkomst voor

met het oeffenen van de konst der artse

Bramines houd , werden zy echter Brami-

ten de

at de
Bine

nogen.

nye, of wel met iet anders, daar gele

daar voor niet gehouden , voor dat zy ne-

afkomt, bezich te houden- maar het is

zeker koordeken, Dsandhem by hen ge-

hen niet geooloft, om ’t land te bou- naamd , om den hals dragen.
Het werd van zeyl-garen gemaakt,

wen, te weven, te schilderen, of eenige

slaaf-agtige dienst aan iemand, als was '

en bestaat uyt drie strengeltjens, zynde

ook aan een Koning , tedoen, alzoo hy

ieder der zelve van neven fyne draadjens,

dan ten eersten van de andre Bramine

verstooten zou werden; doch tot het ampt

van schryvers , Gezanten, Raadslie-

door een Bramine zelf, zonder wiel, of

eenig ander werktuyg, en mer de hand
getwernd

Dit loordeken nu hangt hen op de

den en wat dies meer is, mogen 2y

zich wel laten gebruyken , alzoo dit
alles niet beneden hunne , weerdig
heyd is

inker schouder, gaat dwars over hur
lichaam, en daald na de rechter zyde weder, alwaar het onder de rechter arm tot

Niemand werd voor een Bramine ge-

houden , dan die van een Bramine voort
gekomen is.

unne kinderen, eerst geboren zynde

phet gewrigt komt te hangen
Hunne kinderen beginne dit al met hun

aren te dragen, en mogen hier mede.

zoo de ouders dit goed vinden, wel to

10 jaaren , dog langer niet, ten ware by
dat huys, waar in ’t geboren wierd, zoo levens-gevaar, wagten.

zyn 10 dagen onreyn, en alzoo ook zelf

lang onreyn is ; zoo magook cen kind van

2n
1

1

r

Dat zy ’t juyst altyd niet met de vyf

geen ander, dan die gewoon is 'er dage

jaardoen , daar van is hunne armoede veel-

lyks over te gaan behandeld werden

tyds wel de grootste oorzaak, alzoo ’es

relyk ’er in die tyd ook geen van de vrien
den, of andre, ontrent het huys zullei

deken vereyscht werden

ondosten tot het aannemen van dit koor-

Daar moet een plegtelyk vyer, Ho-

nreyn

komen. Nadat nu de dagen dezer onreyn

yn.

heyd voorby zyn , werd het huys

nam genaamd, van 't Heylig hout Ra-

en al 't Lywaad, dat de vrouw gebruyk

wasitiou, vier dagen lang gebrand, daa

heeft, op de thiende dag gereynigd, en

noet Padi, Boter, Zingeli, Tarw, ge-

gewasichen; en alle de aarde potten; in

kook te ryst en wierook in dat vyer ge-

dit huys dan nog zynde, werden wes

worpen, en ’t gezelschap der Bramines

geworpen, en alle de kopere vaten wer

den schoon gemaakt, op de twaalfde dag

die deze plegtelykheyd by woonen, moer
cdurende deze vier dagen door ’s kinds

maken zy een vyer; waar in zy wierook

uders onthaald werden, dat ieders ge

werpen, over ’t welk, alzoo zy dit Hey- legenheyd en staat juyst zoo niet dragen

lig agten, zy eenige gebeden lezen; en
ais dit vycr uytgaat, dan geven zy ’t kind
een naam , zoo als zy gemeenelyk gewoor
zyn, gelyk die van Warreda, Marlepa,Tir-

kan

Men spant by die gelegenheyd een tent

gehemelte , waar onder een verhever
grond gemaakt, en waar op dit plegte-

renata Ragoa en diergelyke mee

lyk vyer gestookt werd, waar in ieder
Na dat het kind nu zyn naam ontfange- Bramine wat ryst, of iet anders van de

heeft zyn zy gemeenelyk (hoewe gemelde dingen werpt, sprekende daar
juyst altyd dan niet) ook gewoon des over, terwyl dat vyer zoo brand, eenige
C zelfs ooren te doorbooren. Vele doen di
hin oo¬

ren door
01¬

21.

en-

koorde.

korte gebeden uyt

ook wel lang na ’t geven van de naam ;

Na ’t aannemen nu van zulkken koor-

maar de Bramines en wagten daar nie
langer mede, om dat hunne kinderen de

deken , noemd men zulke kinderen

Bramasari’s , een naam, die zy voeK 3

ren,
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steringen hebben, vast-stellende, dat die

ren zoo lang zy ongehuwd zyn.

dan van twee Raatsjatsja's, die als slan-

Aan zulke nu verbied den Vedam , da

gen zich vertoonen, en imet welke zy

zy gedurende dezen tyd, geen Pinang

oordeelen dat de zelve dan in eenenzwa-

eeten, (alzoo zy vast stellen, dat die de

ren stryd zyn, ingessokt werden.

lust tot byslapen verwekt) nog geen vrou

wen bekennen mogen, en zy gebied her
maar eens daags, en niet, als gebedeld

Eenige van hen nogtans weten deze
verduysteringen nu ook net uyt te re
kenen

spyse, te eeten-

Wan-

Zy dragen al zeer vroeg zorg ; on
neer zy
meer spyse,op dat hunne zinnen te sterker hunne zoonen en dogters uyt te huwely- nnc
op t gene zy te leeren hebben, zouden ken, hoewel de Bramines, mitsgaders kinderer
ingespannen zyn, en op dat dit hen geen de twee naaste geslagten aan hen in rang, uyt 2u
welyken.
beletsel toebrengen mogt ; hoewel alle dit niet zullen ondernemen , voor da
se Bramasaris dit juyst niet even net na- hunnen zoons de Dsandhem, ofhun koordeken, al hebben aangedaan
komen

Zy overladen zich in die tyd noit met

Indien , dit koordje by ongelul

Zommige, en voor al de rykste, on

dernemen dit al, zoo ras zy dit koorde
gen eeten, voor en al eer hy weer eer ken maar dragen, en dus dik wils al van
ander om den hals heeft, alzoo dit eer
nun vyfde jaar, altyd zorg dragende,
quam te breeken , zou hy niet mo

onwaardeerlyk en een hoog-noodig hals- dat zy na een dogter , die jonger, als
cieraad is, om dat zy zonder het zelve hunnen zoonas, omzien, en dat wel, on

voor geen Bramines erkend werden; maar dat geen Bramine met cen vrouw, dic
ODW2

jare maandstonden reeds gehad heeft,

zy dit jaatlyks in Augustus op ’t Feest

trouwen mag, gelyk zy, om die zelve

reden, hare dochteis ook zeer vrocg uyt
21200 niemand, anderhu welyker

Tsrawanala, Pondewa op de tyd de

v zy
dit aan-

1.

om dit voor te komen , vernieuwen

volle Maan , gelyk men ook dier
zelven tyd waarneemd , om alle de Bra
masari’s hunnen Diandhem aan te doen

cen Bramine’s dogter, die hare stonden

Dit koordeken mag van de andre ge

zou willen nemen; en daarom houden

gehad had ; voor zyn, vrouv

slagten mede wel gedragen werden, 1 zy dit, als hen zulken dogter al onvergeen van zulke, die andre in iever over loofd byblyven mogt, zoo stil als het mo
treffen willen, wel meest geschied, maa- relyk is, om met dezelve niet altyd te
zy moeten die van een Bramine, alzoo blyven zitten
De Settreas zien daar zoo naeuw niet
die alleen ’t recht hebben, om ze te ma
ken, koopen, en dan is dit hen een leu

na, en trouwen zoo wel met die hare

ze en een bewys van hun geloove
Gelyk nu de Bramines de voornamt
3

stonden hebben, als met die ze nog niet

Lecraars dezer Heydenen zyn (hoewel

Geen huwelyk zal door een Bramine

0
Leercete
2 d6

indere

sehad hebben

zy, nog de Settrea’s ofte de Weinsjas
geen kinderen der Perria’s leeren. sullen

oor zyn zoonverzogt werden, zoo hen

eenig quaad voortecken ontmoet. Ge

dat gemeenelyk de Soedra’s doen, en da

beurd hem dat ten tweedemaal, liy za

zoo maar wat henen gaat ) alzooleeren z

het tot een andren dag uytstellen; dog

ook hun eygen kinderen, of zy bestel
len die by een andre Bramine, die schoo

hy ’er geheel van afzien

zoo dat ten derdemaal voorvalt, dan zal

Zoo de Weinsjas op zulken dag maar
houd, die hen leezen, schryven, cyf
feren , en de gronden van hun geloof een quaad of ongelukkig dier hooren noeleerd. Ook mogen zy noit van een Mee
nen, houden zy dat voor een quaad
ster van een minder geslagt, dan ’t hunne, voortecken , en zoo zy op dien dag.
onderwesen werden, dat een onuyt wisse

zulken dier zien , durven zy om da

lyke schande zyn zoude, en waar in hen voorgenomen huwelyk noit meer den
ook de andre geslagten der Settre ’as

Wensja’s, en der Soedra’s, na volgen;
dog de Perrias, die de slegtste en veragt-

aan goud, en zoo zich die dan klaarver-

ste van allen zyn, nemen dit zoo naeuw

toond , is ’t een goed tecken , dat 't

niet, gelyk ook zeer weynige van her

huwelyk wel gelukken zal ; dog zig
duyster vertoonende, dan werd dit ver-

lezen of schryven konnen.

Schoon zy nu de grootste Leeraar
onder , deze Heydenen zyn , hebHcbbe¬
1ie

Eeny
kennis
an d

serkun

eu

ben zy dog de grootste kennis nie

Ook smelten zy wel een halve ducaa

zoek niet ondernomen. Van zulle zotte
bygeloovigheden zyn zy vol.

Sy verzoek van een dochter van deze

an alle zaaken, en voor al hebber of gene ten huwelyk , zal des dog
zy by na alle (zeer weynige uytgezon ers vader verzoeken den vryer te zien, en
derd) een geringe kennis van de sterre- na hem vernemen, 200 hy alles wel be¬
runde, gelyk zy ook een zeer bespotte vind, mag die vryer eerst by har

lyk begrip van de Zon-en Maan-verduy- vrienden en daar na ook wel onder ’t oog
Va
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van de vryster komen en zoo zy dan dogter, maar niet met des zelfs broeders
logter, en dus ook wel met haar suster-

malkanderen en de vrienden behagen,

gaat dit huwelyk voor t
Die van de Soedra’s geven hunne dog
ters niet uyt, ten zy dat zy 'er een zeke

dochter, maar niet met haar broeders dogter trouwens welk laatste nogtans de Soudra’s wel mogen doen

Veel Vrouwen te hebben is gemeen

re bedongen zomme gelds voor trekken

zoo onder de Soudra’s en andre geslagten

dat zy egter geen koop-penning, maar
alleen een zuyvere gift genaamd willer

als onder de Bramines

Hoewel nu de Bramines in ’t trouwer

hebben

Wat verdre plegtlykheden, by ’t sluy-

van veel wyven geen zonde stellen

ten en voltrek ken van zulken huwelyk,

zyn zy echter van oordeel, dat het be-

onder hen gebruykelyk zyn , kan men

sy Rogerius in zyn 1. Decl, en in ’t 1

ter en zediger is, ’er maar eene te hebben, en zig daar mede te vergenoegen,

Hoofd-stuk zien

verwerpende geheel en al dat men

gen aan

buyten zyn vrouw , of vrouwen , nog

Geen Bramine zal zyn kinderen aan

mi

pyzitten heeft

cenig ander geslacht, dan ’t zyne, uyt-

Zy verfoejen ook alle hoerery en over-

geen an

ice, dan huwelyken , daar de andre geslachter

aan Bra- zoostiptniet opletten, die hunne dochters spel, houdende het eerste (schoon’t juyst
zoo net geen van beyde nagekomen

mines, nu en dan wel eens aan die van cen hooge

werd) de straf 'er
geslagt geven
Wel is waar, dat zommige Bramines de dood weerdig

trouwen

egter wel vrouwen uyt een ander geslagt
hebben, die zy, ouder geworden zynde
en juyst geen zin in die gene hebbende,

toegesteld, en’t laatste

Zoo cen vrouw der Bramines zich in Hoe zy

verspel te buyten gaat, zullen zy een overspel

die wel niet openbaar verlaten of dit ggen
an een iegelyk bekend maken ; maar
zy metsclen haar tusschen eenige muuren,

die hunne Vaders hen beschileten , dan ni

sun zin, en ook wel uyt andre geslagter

en verzorgen haar daar van spys, en drank

nemen, dog alle andre Bramines keurer
dit sterk af, en vooral, zoo zulk een een

Indien egter de man dit aan zulk

En weer

vrouw uyt het geslacht der Soedra': een vrouw , door te groote liefde VOOr
neemt vermits, die Bramine , uyt
zulken vrouw kinderen nalatende , ei

wil vergeven richt hy een maaltyd eerlyk

ian, waar op hy veel Bramines, en San-doen ver
asi’s, noodigd , alle welke dan van klaaren.

stervende zoo lang van den Surgam
of Hemel, versteken is als die kinde

die overspeelster gediend werden. Wan-

ren in’t leven zyn, ook zeggen zy, dat

neer nu de Bramines de spyze van hart

dit een groote zonde is , waarom het

rand nemen , nemen ook de andre

ook zeer weynig geschied

genoodigde gasten die van haar en daar

Ontrent de trappen van maagschap la
ten zy mede hun oog zeer naeuw gaan

en hebben een afgryzen van bloedschan

de , houdende die voor een van hunne vy
groote zonden
Ontrent zulke, die zig hier aan schul
1C

dig maken, beveeld den Vedam, da
men hen de schamelheyd afsnyden, her

scnande

die in de hand geven , en zoo za
laten steiven, zonder hen eenig genees

na werd zy weder als een eerlyke vrouw
an ieder een aangemerkt

ile de Bramines zyn ook sterke dagverkiezers , waar toe zy tiweederley Zzy zyn

Panjangam, of Almanach, hebben (zoo sterke

dag-ver¬

Rogerius in 't XIV en XV Hoof-stuk,iee.
oond) zullende niets, dan op een goeder
dag, ondernemen, dat hen veel moeite en
schade geeft. Egter durven zy hier in 't

middel toe te staan; dog tegen de vrou

bestier en besluyt van Bramma, die 't bewind over de zaaken hier beneden heeft

wen vind men daar in geen itrafbepaald

niet tegen gaan

alzoo zy vast-stellen, dat die uyt zigze
ven daar niet toe komen, maar daar toc

Jun jaar begind met de nieuwe Maan

in April, op welken dag zy, by de intre-Hun

wel konnen verleyd werden

se van hun jaar, een groot Feest heb-nieuw

Zoo men nogtans de trappen van bloed
verwantschap, die de bloedschande zou

ben. Het bestaat uyt 12 maanden, die sadt
alle hare byzondre naamen hebben by

de veroorzaaken , eens onder hen na-

se welkc zy om de drie jaar en maand

gaat verschillen zy merkelyk me
ons alzoo men by hen met zyn wyf

meer voegen, om egter met de zonnenaanden uyt te komen. Ook bestaat hun-

suster, en metverscheyde van hare susters
trouwen mag; dog ’t is ongeoorloft, dat
twee broeders ieder een suster hebben.

ne weck uyt zeven dagen, die men al me-

le in dat Hoofd-stuk uytgedrukt ziet. Vaamen

De naamen der maanden van April be-de

Ook mogen zy met hun vaders suster ginnende, zyn deze :
Zoo als de Bramines schryven ,
Sjaittram, of,

Newaysjacham

April

Mey

11221-

den.

Zoo als de Malabaaren schryven,
Chitteri.

Wayjachi,

Jeest-

BESCHRYVING der KUST

80
Jeestham.

Junius.

Ani.

ulius.

Adi.

Asjadham.
Bhadarrapadam.

Perretaatchi.

Kaartiekham

November.

Appachi.
Kaatija.

Maagcheram.

December.

Maargeli.

October.

Assuwisjam

Paeffjam

Faay.

J anuarius.

Maachi.

Februarius.
Maart.

Maagham

En der

Aweni.

Augustus.
September.

Sjawanam

Paaghunam

Panguni

De naamen der dagen zyn, op zyn Sanscrits : deze:

dagen.

Soeria-Waram, of de
Jendra- Waram.

Maandag.

Tingel.

Angaraca-Waram.

Dingsdag.

Chewa.

Wechalen.

Donderdag
Vrydag

Brahalpati-Waram.

Soeccra Waram.
Senni-Waram.
Naamer

jaaren.

Padden.

Woensdag

Boetta-Waram.

der Jentiefae

Nayer.

Sondag.

Willi.

Zanni.

Zaturdag.

Namen der Jentyvze Jaren beginnende met de maand
Chittery, ofte April.

Zodanig als de Bramines schryven

De Bramines.

De Mallabaren

Idem de Malabaren.

Prohabauwa. Porapauwa 1627. en 1687
Wiebauwa.
Sukkulla.

Ewelanby. 1657. en 171.

Wiewa.

Welanby

Sukkilla.

29. 89

Wickaary

Pramoedoeta. Porniatoet

Prasjopatty.

Hewlanby

28. 88. Welanbi.

Parasorpatty.

20. 90

Wickaary.

31 9I

laaw

Angilla.

Istrimugka.

Istrimukka.

33. 93

Soobhakroetoe Sopakrydy

34. 294

Krohodhi.

Juwa

35. 95

Parraabauw

Taadoe.

36. 96

Issorra.

37. 97

Wissuwa wisse Parrapauwa.
Pilawanga.
Plawanga

38. 98

Kaylakka

Juwa.

DhatoeIfforra.

Bagguthania

61. 21.

Pilapauwa

Angierassa.

Pauwa.

59. 19.
60. 20

Sjaaroewarry, Sjarroewarry

32. 92. Subhakroetoe. Suwakerry-dy.

Bauwa.

8.16

62. 22

63. 23
64. 24

Kurrody.
Parrapauwa.

65. 25
66. 26.
C7. 27.

3

Kylakka

Weggutania
69. 29.
Tauwumya.
39. 99 Sau wumya.
Parmady
Parmaady.
70. 30.
Sadaarna
aadhaarna.
40. 1700
Wikkramma. Wickarrama
Wieroodikordoc.
Wierodakirrid
71.
31.
Wiesja
Wiesja
41. 1701
72.
Parrataawy.
32.
Parritaapi
Chittrabhanoe Chittarapaano
42. 2
73. 33
Parmatisja.
Pramaaditsja
43. 3
Suwabhanoe. Suppaano.
Tarrana

Taarraria.

44. 4.

nanda

Paarthiuwa¬

Paattywa.

45. 5

Raaksatsa.

Weja.

Wieja.

Sjaruwachittoe Sjarruwachitty
Sjaruwadhaary. Sjarruwataary.
Wieroodhi. Wieroody.

Wiekoertha Wiekoerta.

46. 6
47 7

48. 8

49. 9.
50. 10

Valla

Pingalla.
Kaalajukty.

Chitdhaarthi.
Rauuddri.
Dormatti.

Kharra

Karra

SI. II

Nandanna.

Nandanna.

52. 12

Dundubbhi.

Wieseja

53. 13

idhirogaary.

54. 14

Rakthaakcht.

Wiejcja.
Jeja

Sjeja

Raatsjada.

5

Nalla

76 36.

74

Ananda

Pingalla
Kaalajukty.

77

Chittaiutty.

80. 40
81. 44.

82. 42.

Ruttororkaary.

aar van zulken tyd bestck

37

72. 39.

Tommatty
Tuntumy.
Rattrakisia

35.

78 34

Raautery

55. 15. Korrhoodanna. Karrotaana
Manmadha. Manmatta.
Atseja.
Diermukkhi. Tummukky. 1656. 1716 Akseja.

34.

83. 43
84. 44

85. 45.

1686. 46.
dat zy 'er

Zy dragen hare naamen, even als by
dan by noemen alzoo ieder zyn byzonde Romeynen, na de 7 dwaal-sterren
Zy hebben in hunne tyd-reckening een dre naam heeft, gelyk men die by Roge¬
tyd-bestek van 60 jaaren, na welkers om rius, en ook pas hier boven wel zoo net
loop zy die weder van voren afbeginnen uytgedrukt ziet.
Gelyk wy voor een brief wel loofd
Tyd-re rekenende hunne tyd by zulken of zulken
kening.

tyd bestek, en by ’t zoo of zoo veelste God, en de Mobhammedaanen hun Bismillal
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millah zetten, alsoo zetten de DienaarsTank is , gaan zy zich daar in
van Wistnoe voor hiun brieven Srizama wasschen, doen dit anders in hun huys,
en die van Eswa-a de woorden van en trekken een schoon kleed aan , dat
Onoma Masje Wayc

na ’t wasschen nog niet gedragen, nog

In gemeenc zaaken gebruyken zy de aangeraakt is; dog indien zulk een kleec

naamen der &60 jaaren, by Rogerius ge- by ongeluk mogt aangeraakt zyn

neld, maar in zaaken van veel aangele- moet het eerst weer gewasschen wer-

genheyd een geheel andre rekening en , om dat hiet anders voor onreyr
Hoofd

van 12210n, te , weten , na eener
zeer beroemden Koning onder hen, Sa

van hunte brie¬
ten.

geaouden werd. Zy rekenen een zyde
kleed voor schoon , al was dat aan-

lawagena , genaamd , even eens gelyl geraakt, mits dat ’er maar niet mede
wy ’t jaar J. Cnristi, of gelyk de Moo¬ gegeten is ; want dan moet het ool
ren ’t jaar der Hedjira, of der vlug eerst gewasschen werden ; dog aloo een zyde kleed dit niet wel lyMohhammeds, noemen. Deze Vorst is
na hunne rekening, 1730. 2l 1655 jaarer den kan, leggen zy dit altyd , eer
overleden geweest, zoo dat deze hunne zy gaan ecten, af

tyd-rekening met de onze, van Christu
tyd af, maar 78 jaaren verschild

Nadat nu een Bramine gekleed is
zoo gaat hy op de voornoemde plaats

Wat verdichtzelen zy al verder van zitten , doet versch geput water brendien Vorst verhaalen, als mede ’t opstel gen , en maakt, de stoffe nat
van hunne goede en quade dagen, ieder in

vaar mede hy zyn aangezicht teckend.

ncemt daar na driemaal water in zyn
hand , en werpt , dat zoo, driemaal
zien
Na dezen Pandjangan, of Almanach in zyn, mond, zonder , die egter

zyn 30 uuren , kan men daar al medt

richte zy hunnen ganschen levens-loop,en aan te raken , noemende ondertusscher
zullen daar niet buyten gaa-

de 24 naamen Gods, en in ’t noemen

Dc Bramines rekenen hunne jaaren op van deze naamen (dat zy Japon noe365 dagen, 15 Nali’s, (60 op een dag
en 2; in een uur) en 31; Nadi’s of Wa-

men) ook de z4 deelen hunnes lichaam:
anrakende

Als nu de zon opgaat, neemd liy
radis , (60 op een Nali) te weten drie
aren ieder van 365, 15, 32. Zyndt zyn hand weer tot driemaal toe vol

hun schrikkel jaar, dat volgens ons kom
op 365 dagen 6 uuren, en 1223 min.

verscheeld met ons 23. 2 min.
Wat een
Braminc
de gan-

sche dag

water, en werpen dit ieder reys met

een kort gebed ter eere van de zon-

ne op de aarde. Dit doet hy om de

Hoe een Bramine den ganschen dag in Duyvelen , die de loop der zonne zoezyn huys leefd, en zich op zyn allerge- ten te stutten, door dit geraas te ver-

neymst draagd ziet men by Rogerius in aagen. En schoon men dit in oude ty
den dede , en zy nu wel weten ,
16. Hoofd-stuk omstandig

verricht. ’t

Hy staat twee uuren voor zons op
3ang op, en noemd, als hy wakker

sat dit niet noodig is ; doen zy dit
gteralle tot betooning van hunnen goe

werd, Gods naam. Indien hem de nood den wil
Na dat hy nu dit verricht heeft

perst staat hy op anders denkt ha

1og wel een half uur op dien naani Gods werpt hy weer driemaal water in zyr
Egter is 't bestaanstonds maar op te staan. mond, en begind dan de zonne, en de
Als hy op is; wascht hy zyn aanzicht, oofden van de onderhemelsche werelden
handen, en voeten. Daar na gaat hy op aan te bidden, alzoo die Gods dienaars

cen plank, of Tapyt, maarnietopde aar- en goede van de wereld zyn
Indien hy een Weistnoewa is ,
de, nog op zyn bedde zitten, kee
rende na ’t Oosten of ’t Noorden, om eemd hy daar na een snoerken , daar
dat de zon in ’t Oosten opgaat, er clootjens aan geregen, en die van Toom dat in ’t Noorden veel Heylige lejc-hout, by de onze wilde Masilicam
plaatzen en Heylige bergen, als die

genaamd) gemaakt zyn, hoewel eenige

van Chimmawontam, Menoewa, &amp;c ook wel de knoppen van kruyke-bloezyn.

men daar toe nemen; maar zoo het eer

Aldus zittende , beginnen zy zekere an de Secte Scivia is, zal hy eer
geschiedenis, by hen Gasjendre Mootsjan noer met kristalyne kraalen nemen ,
genaamd, en by Rogerius in 't XVII

welk snoer eenigen om den hals wer-

Hoofd-stuk nader beschreven, tezingen; pen , ander weer in hun hand ne
en 2o0 ’er voor, ’t opgaan der zonne men , verbergende dat onder hun kleed

dan nog eenige tyd overig is, zingen zy of in een zakje, daar toe gemaakt, en
noch een lied ter eere Gods. Daar na ieder reys als hy een gebed geeyndigd
staan zy op , wasschen hunne tanden ieeft , laat hy een bolleken valspoelen haren mond, en zoo 'er ontren len.

hun huys cen Heylige Rievier, of eer
V. DEEL.

Die veel te doen heeft, zal zyn geI

woone-
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tal der bollekens , opzeggen ; dog die ven

heeft

Nadat hy zich nu zoo geteekend, ge-

minder te doen hebben, zeggen dit zel
ve gebed 128 maal, en die nieis te doen streken, en gewasschen heeft, geeft hi
aan den genen, die by hem is, wat Tierhebben, duyzendmaal op

Na dat hy nu zyn gewoonelykge tum , cei wierool’t daar na een weynig,

bed gedaan heeft , wascht hye1

en zoo by dan honger heeft, mag hy

beeld van den Afgod, dien Ey diend, gaan eeten, en ook andre Bramines (zoo
inet schoon watcr. Dit becld is ecn er dan by hem zyn) mede daar toe noosteen van een byzonder geslacht, in digen. Eer hy gaat eeten, bid hy, en
welkers midden een gat is, waar in van zoo weer na den ceten, wascht dan zyn
binnen, zoo zy zeggen, ’t wapen Gods handen , werpt driemaal water in zyr
staat. ie steen noemen zy Halagram mond, noemd dan de z4 naamen Gods,

ma. Dezen nu gewasschen hebbende raalet weer de za decien van zyn lichaam

zetten zy , ’t water , waar mede hy aan , neenid dan weder van den Tier
hem gewasschen heeft, (en dat zy Tier- tum, waar n liy op zyne wyze dan
tum noemen) weg, en geeft aan den Sa heel zuyver is , hoedanig hy ook gelagramma een schoon kleedje, als ook voon is te doen, zoo menigmaal als
wat Sandel , welriekende bloemen, ein hy oordeeld omreyn geworden te zyn.
Indien hy met eeten tot den middag
’t kruyd Toleje, doende dit alles al biddende

wacht, wascht hy zyn lichaam nog

Na dat hy dit ontrent dezen Sala- eens, trel't weder cen schoon kleed aun,
gramma gedaan heeft , begeeft hy teckend zig weder, werpt nogmaalsdris
zich na een koper beeld, wat hooger reyzen water in zyn mond, en neemd
staande, en den zelven Afgod, dien h

even als te voren, den Tiertum weder.

diend, verbeeldende, aan den welken hi Dit alles gedaan hebbende, komt hy bi
’t zelve, als aan ’t vorige beeld, geeft, zynen Afgod, bestroyd die metbloemen,
stellendc aan wederzyden van ’t zelve of (by gebrek van dien) met Toleje

een, of (na dat zyn vermogen is) ook

steld het eeten, dat hy voor zich heeft

wel meer kaarssen

laten bereyden, aan den zelven eers

Daar na zet hy dit beeld gekook voor (alzoo hy geen andre spyze zou moeeten , of anders melk, of vrugten gen eeten, als die den Afgod eerst aan-

voor, werpende eyndelyk eenige bloe- geboden was) en reynigd zich dan wee
men op dit beeld, en gaat dan drie op de voornoemde wyze.
Met het vallen van den avond, dog
maal rondom ’t zelve, van de regter a
eerst omgaande , dat ook andre we eer de zon ondergaat, wascht hy zich
mcermaalen doen; dog zoo menigmaal weer, en teckend zich, doet weer Japon
als hy om dit beeld gaat, zoo menig met ’t noemen der 24 naamen Gods
maal moet hy ook met uytgestrekte en

geeft, even als ’s morgens , weer water

gevouwe handen zig voor dit beeld ter aan de zon, en gaat dan, zoo hy dat ge
woon is, (alzoo de Bramasaris , en Sanaarde nederwerpen.
Daar na zet hy zig by dit beeld ne Jasi’s, maar eens daags eeten) zyn avondder , neemt dan die Tiertum, werpi maal doen, gelyk dat de Grabastas, o
daar van eens op 't Hoofd, en driemaa de getrouwde, gemeenelyk gewoon zyn
doende, eer hy rusten gaat, weder een
in de mond , met een weynig van
kruyd Toleje, en steckt dan een weynig gebed

van dat kruyd in zyn ooren, hoewe

’S morgens, ’s middazs, en’s avonds,

noit van die zoort, die nog ongeof- is hy, na ’t leczen van 24 naamen Gods,
ferd is.

ook gewoon ’t een of ’t anderuyt hunne

Nadat hy dit verricht heeft, strykt Poraanen (zynde de geschiedenissen van
hy op zyn voorhoofd Angaram, dat is. hunne voor-ouders, en vanden ouden tyd
kool van de Benzoin, die aan den Af- te leezen, en zyn ooren te wasschen, op

god opgeofferd is. Dit diend hem tot dat hy ook tot ’t hooren leezen der zeleen bescherm-middel tegen de zonde , ve bequaam mogt zyn
Zoo moet een Bramine, dieeenig werk Wat de
gelyk de Tolcje in de ooren hem teger
de onrcynheyd, die hen door ’t aanra van zyn Gods-dienst, en van den inhoud minste
ieverige
ken van iets , dat dood is, of door ' des Vedams maakt, dagelyksleven, hoe

aanraken van een Soedra , aankleven wel zy het alle juyst zoo stipt niet vo

mogt, diend. Behalven dat dan de duy
vel hem niet genaken zal

gen.

Egter werd dit stipt van die gene op

niet mo-

gen na¬
ten.

Maar den Tiertum (of dat water, gevold, die den voornoemden dienst onwaar mede zy dien Afgods-steen ge

trent het Beeld van den Afgod waarne

wasschen hebben) neemd Ey tot afwas- men ; dog andre wasschen in de plaats

sching van alle zonden , die hy van van ’t Hoofd, hun lichaam, en, in de
plaats
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plaats van hun lichaam , handen en len , die in de kruyden zyn, zich in de
allerslegtste lichaamen onthouden, waar
in zy zouden konnen zyn , en dat 21
Tiertum, mag geenzins nagelaten wer- dus by deze verhuyzing zekerlyk
voeten; maar het lcezen van de 24 naa

men Gods, en ’t gebruyken van he

van staat komen te verbeteren , en dat

den.

Dit nu van een perzoon in dat huys

zy, zoo ’er een ander middel , om te

ontrent , den , Afgod gedaan zynde

konnen bestaan, voor hen was, ool

werd het gerekend, als of zy ’t alle ge

de zielen in de kruyden zouden laten

rusten ; dan dat zy nu, om te leven,
an twee quaden, het minste verkiezen
een Bra-heeft, of gehad heeft, gelyk dit de Ook zyn ’er zommige , die hier oves
mine
Weynsja’s mede navolgen; maar de Set suttende, zich zelf van de kruyden ontdaan hadden

Ecu Bramine eet noit iets, dat levei

Wat spys

nooit eet

rea’s en, de Soedra’s eeten visch er

nouden, en alleen maar van de bladeren

Weyns-

vleesch, uytgenomen Koejen-vleesch

an zekere boomen leven.

j2’s.

waar van zi, de vier voorname geslagien

als ookde

Egter gebeurd het, in tyden van hoogen nood, dat zommige Bramines ook

dog geenzins die van de Perria’s) onthou
den

wel gedwongen werden vleesch (als zy

Noit zullen zy uyt een vat drinken niet anders bekomen konnen, en van
(en dat is by alle die Inlanders gemeen honger zouden moeten sterven) te eeten,
waar uyt iemand, die van hun geslag vaar van zy zich naderhand door menig
niet is, gedronken heeft, en schoon 'er vuldige en ieverige gebeden moeten
toe gedwongen zynde, zetten noit da

tragten te ontzondigen en te zuyveren.

vat aan hun mond, maar houden ’t ’ei

boven , en laten het ’er zoo inloopen

Hunne

Zy zyn zeer matig in hunne spyze,

spyze en

etende niet dan ryst, en aard-gewaschen, arank

Dit schynen zy van Pythagoras 3o

weren van geen lekkernyen, en drinker

zyne Leerlingen, overgenomen te heb

niet, dan zuyver water; hoewel zy noit

ben , die ’t vleesch eeten mede , on

in eens anders huys , maar dan, gelyk

de zelve reden, als de Bramines (te we- ook onder het eeten , wel eens Koejenten , om de zielen uyt hare lichamen nier melk drinken
te verstooren , en te ontrusten) aan de

Dronken te drinken is een van de 5

zyne verbood ; Een gevoelen, dat zeer doodelyke en byna onvergevelyke zonoud, maar waar van hy egter de eerste den, die zy hier in bepaalen
uytvinder niet is
1. Zyn moeder te beslapen ; waar
Zy stellen, dat door’t dooden van eer

De 5

door zy een eygen , ook een stief-moe- groot

beest, zoo wel als vaneen mensch, de zie

der , en de vrouw van iemands Leeraar zonden.

van ’t lichaam gescheyden , en genood

ver staan

zaakt werd in cen ander lichaam, waa

2. Een Bramine te dooden

door haren staate verergeren kan, te va-

3. Goud te steelen
4. Zich dronken te drinken

ren, alzoo cen zicl, die te voren in een
koe gevaren was , wel eens weer in ’t

5. Met dronken-drinkers te verkee-

lichaam van een veracht dier, of in eenis

Ten.

hebben, en dat tusschen alle de zelve geen

werden.

ndien iemand een van deze zonden
aard-gewas vaaren kan , dewyl zy vaststellen, dat de beesten , boomen, kruy bedryft, heeft hy zeer groote moeit
den , en menschen , alle eenerley ziele om te bewerken, dat hem die vergeven
ander cnderscheyd, dan dat van hare byzondre lichaamen, is

Vermits nu de Settreas en de Soedra’:

allerlcy visch en vlcesch eeten , hou
Geschillen hier

keeren met zulke , er twee zyn, zoo weynig
dronweet men onder hen by na noit van
kaards

menschen , die zich daar aan schuldig onder

den de Bramines hen voor groote zon- maken.
In de maand December hebben zy eer
daars, alzoo zy by 't dooden der visschen

over tus

schen de

Gelyk nu de dronkenschap, en ’t ver- Zeer

hen.

en beesten, zoo veel zielen doen verhuy- zoort van een Potrazie, waar mede z7
zich de gansche maand behelpen. 1)
weer, dat zy beter als de Bramines doen , bestaat uyt ryst, en zeker graan, daar

Settrea’s zen. Hier tegen zeggen de Settrea’s
en Bra

mines.

alzoo zy door ’t slagten van een beest, mede gemengd, als mede uyt zuyker en
waar mede zy zoo veel menschen spyzi- eenige vrugten, waar van men de zorte
gen , maar eene ziel doen verhuyzen reden, ter gedagtenis van zeker gevecht,

daar de Bramines, door ’t ceten en uyt y Rogerius in zyn XVIII. Hoofd-stuk
de grond rukken van zoo veel wortel-

nazien kan.

Vermiis de Bramines, als de eerste
en kruyden zoo veel zielen uyt hare
lichaamen doen verhuyzen
in rang , en boveen alle andre zich

Waar tegen de Bramines weer zeggen , dat die zonde zoo groot niet is
als die van de Settrea’s, om dat de zie-

zelven agtende, daar op moedig en zeer
hoog van inbeelding zyn , zullen

zy in geenerley wyze in ’t huys van ie
l. 2

mand,
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mand, die van een andre stam, dan de Gods naam gedurig voor hem, op dat

hunne is, spyze eeten, of water drinken hy ’t geluyd van die naam gedurig hooren, en zoo met dien naam (dat zy vaft
dog Tayer (zynde dikke melk, of Saar

zullen zy in zoo een ander huys nog we
drinken, om dat zy het daar voor hou

stellen) aanstonds ten hemel vare , ver-

mits od dit , aan zulke noemers vann

zynen naam ten eynde toe , beloofe

den , dat de Tayer een zoorte van A

imortam (of Goden-drank) is. Ook zal ee

heeft.

Indien de man nog by zyn verstand is, Hoe hi

Bramine niet willen eeten in ’t huys var

de

vraagd hy zyn vrouw of zy, zooveon.

cen Bramine , die maar van een andri

Sccte, dan de zyne, is; en zooeen Bra
mine een Vrouw uyt een ander geslag

hy van die siekte sterft, zich met hem vraagd
zal laten verbranden, of begraven. Hier of :

hen
heeft , die mag zelf met haar man nie op moet zy, als daar toe na haar gevoe- mef
sterver
eeten, nog hem zien eeten, een gunst, en gehouden zynde, ja zeggen, te meer,
die ook geen ander Ja zelf geen Koning alzoo zy dat al bevorens ’t zy voor t vyer

gebeuren mag, Zoo nogtans cen Bramin

dat zy ook voor een Deweta, of voor

dit aan zyn Vrouw uyt een byzondr

een mindre God houden , ’t zy in 't by

genegenheyd toestaan wilde, en dit de

wezen van een Bramine (woor de welk-

andre Bramines ter ooren , quan

zy haren eed doen) aan haren man be

zouden zy zulks niet alleen zeer qualyl

loofd heeft, dat zy hem noit verlaten , en

nemen , maar ook zyn huys voortaai dat haar ziel de zyne in de dood verge
schouwen , en hem onweerdig ach zelschappen zal. Ook zeggen zy, dat
zulk een vrouw, na haar mans dood, niet

ten, om met hem, of in zyn huys t
eeten.

in’t leven mag blyven, zonder daar by

Zy hebben ook hunnc gesteld een groote zonde te begaan, ten war
vasten-dagen, die zy al vry stipt waar zy kinderen, en die liever als haar man
nemen, vastende, alle elf dagen na d
volle, en alle elf dagen na de nieuwe
Maan, 24 uuren aan een, zonder in al
dien tyd zelf maar een Pinang te eeten
gelyk zy ook al dien tyd alleen me
bidden, en leezen, doorbrengen
Hunn
vasten

heeft, in hoedanigen geval zy , zon-

der zonde te doen, in ’t leven blyven

mag, hoewel zy , genegen zynde met
hem te sterven, ook sterven mag. Zot
egter een vrouwvreest in ’t vyer te sprin-

gen , mag men haar daar toe niet

swingen, hoewel zy vast stellen, dat een
Secte Scivia (gelyk ook de Soedra’s, die eerlyke vrouw en die haar man rech
van ’t zelve gevoelen, en die wat Gods- ief heeft, dit noit weygeren zal, alzoo
In November zyn de Bramines van di

dienstiger, als andre willen zyn) ge- dit de grootste preuve van een diergewoon , die gansche maand door, alle

yke vrouw by hen is, dat zy goed keurd

maandag te vasten, en zich, tot dat z

alles, wat hy goed keurd, dat zy opgeen

de sterren zien, van alle spyze te ont

ander en gestadig op hem denken, en

houden

Dit is wel ’t voornaamste, t geer

dat zy, wanneer hy van huys is, zich
noit oppronken , en dan noit vrolyk

van de Bramines, in hun leven, en zoc

zyn moet, maar voor al dat zy met ha

lang zy gezond zyn, aan te merken valt

ren man sterft, en hem tot in de dooc

dog als zy sick worden, en men merkt getrouw is, en vergezelschap
Zelfs trokken de Bramines de volkoat 2j dat zyn siekte uyt een gisting en overdoen als tolligheyd van ’t bloed ontstaat
mene gehegtheyd van een vrouw aan ha
een Bra- zullen zy hem geen aderlaten, maarhen ren man zoo verre, dat, al vergat eer
nine.

eenige dagen doen vasten, gelyk dat in vrouw, door ’t sterk denken op haa
zulken voorval ook alle die Heydenen hie man, aan God op zyn tyd te denken,
doen. Ja dit vasten der sieken duurd dik en al dede zy , om haar man te gewils wel zoo lang, en gaat wel zoo ver hoorzaamen, quaad, God dit haar noit
re, dat het toestaan van spyse wel gehee

en al vrugteloos geworden is, en dat zy
’er mede henen gaan

toerckenen zal, zoo, om dat haar man
voor haar aan God gedenkt, als ook

om dat alle de zonde, daar in opgesso

Wanneer zy nu zien, dat de dood be ten leggende, op haren man komen zal
7yn
gind te naderen, leest een Bramint alzoo zy verpligt is haren man in alles
Sood
n24e1
voor die sicke eenige gebeden; gelyk di blindeling te gehoorzamen
Dit is al een oude gewoonte onder de Oudhyc
ook zoo by andre geslachten al med
(zco zy eenigzins Gods-dienstig zyn) ge Geten of van de in woonders van den Tau- van deze
rus geweest, van welle Nicolaus Damas-bewoon¬
schied
Ook geven de vrienden van de sieke cenus getuygd: Tauri gens Schythica una
Doo
wat mid-eenige aalmoessen aan de Bramines, ter- cum Regibus mortuis gratissimos quosgu
del h
ten he
116

vaart.

wyl de sieke gestadig Gods naam in zyn Amicorum humare solet. Dat is de Taumond heeft, en als hy dit niet meer doen ni, of , de Inwoonders van den Taurus
kan , noemen de onistaande vrienden een Schythisch volk zyn gewoon met har¬
ge

Van CHOR OMANDEL.

85

gestorven Koningen ook hare aangenaam- niet aanraden zullen, alzoo ’t beyde onreoorlofd, een groote zonde, en zulk een

te vrienden te begraven. Julius Solinus

en Pomponius Mela, zeggen ’t zelve van daad, na hun oordeel, de helle weerdig

hunne vrouwen: ne foeminis ruidem segni.

s; maar ’t geslacht der Settreas, zich

rest animus , super mortuorum Virorum cor
pera interfici, fimulque jepeliri votum exi
nium habent &amp; quia plures singulis nup

daar aan niet kreunende , dwingt de
rrouw wel zeer dik wils 'er toe, alzoo
2y

't de uyterste schande, achten

te funt, cujus id sit decus apud judicaturos sen man alleen , en de vrouw niet mei
hem te verbranden. Ja daar zyn ’er on-

magno Certamine affectant.

Dat is: zelf de vrouwen en hebben geen der die laatst-gemelde , die niet eene ,
traag gemoed om op de lyken van hare over- maar een menigte van vrouwen met zich

lede mans geslacht, en met de zelve begraven aten verbranden, zelf in ’t vyer sprinte werden, en om dat 'er te gelyk verscheyd gende , terwyl de omstanders haar met
aan de zelve getrouwd zyn , 2eo yveren z. een menigte houts, die zy op haar wery de Rechters om ’t seerste wie daar van di
en, bedekken. Gelyk dat ook wel by
de andre volkeren in zulken geval gecere genieten zal
Ook zegt Solinus , dat die vrouwen schied ; een zaak, die wy onder de stoffe

ler Thraciers , die voor kuysch wilden van ’t Eyland Java , en in ’t byzonder
doorgaan, dit mede deden
Een stryd tusschen Ceteus wyven in

daar wy van Balamboeang spraken, by
sterven van zeker Prins aldaar ook heb-

t Leger van den Koning Eumenes, een ben aangemerkt
Indien nu zulk een vrouw het toestemd, Wwat daa

van Alezander M. Nazaaten , om zich

ieder om ’t seerst met hem , volgens har

en zig, (na dat zy zich eerst gewasschen opvolgd,
neeft,den Afgod om haren hals hebbende zoo zy 't

oude Lands-wyze, te laten verbranden,
meld ook Doodoor van Sicilien

en na dat 'er door een Bramine een gebed nset doet.

Van deze gewoonte zien wy egter ook gedaan is , en men aalmoessen gegeven
heeft) mede verbranden laat, en t dan

in andre volken zoo wel, dan by deze

mede zeer kloekmoedige voorbeelden. Ovi op de zelve dag geschied, zoo is het wel;
dius spreekt van Evadne in ’t 3. Boek log zoo niet, haald zy (gelyk wi
an zyn Minne-konst, tot haren man Ca bevorens reeds gezegt hebben) de uyterste

oaneus zeggende

schande op zich, en werd als een

uytvaagzel van al hare bloed-verwanten

Accipe me Capancu, Cineres miscebimus, en van alle andre gehandeld ; Dus is het
by de Bramines, en Weynsja’s: maar by
inquit.

sphias: in medios dissiluitque rogos.

de Settreas en Soedras werden de vrouwen, zoo de mans op een andre plaats
verleden, en verbrand zyn, lang daar na

Dat is :

verbrand, als zy recht van zyn doodver
Ontfangt my Capaneus ik zal wel haa

zekerd zyn

Wanneer nu zoo cen stervende de dood

gaan mengen ,

Myn asch met de uwe , en zal door een en

op de lippen heeft, komen hem twee

't zelve vyer

amma-doeta’s of Dienaars van Jamma

ergaan, zeyde Iphias, geen ysselyk getier den Helschen Rechter) zoo schrikkelyk
Cal my beletten u dat offer toe te brengen voor, dat de sieke door de groote schrik
en benacudheyd, daar op volgende, zich
En ook Dido, z00 Tertulliaan wil , zelven zomtyds wel bevuyld; dog alzoo

heeft zig by na zoo laten verbranden.

er ook een Wistnoe-doera of dienaar van

Dido , zegt hy Profuga in alieno solo.
ubi Regis nuptias ultro optasse debucrat ,

ndien hy Wistnoe in zyn leven ieverig

Vistnoe, by hem is , werd zyn ziel

ne tamen secunda vice expeteretur, maluit

ediend heeft , door dezen dienaar van Hoe 't

contrario, Uri, quam nubere : dat is, Di-

Vistnoe op cen zeer schoonen wagen, zie na

met de

do , na een ander land gevlugt zynde , die ook vliegen kan, weg-gevoerd, daar de dood
daar zy zelfs na haar huwelyk, mef anders , zoo hy godloos geleefd heeft, gaat.
dien Koning behoorde gewenscht te hebben, zyn ziel door den Dienaar van Jamma
heeft zy egter , om niet ten tweedemaai na Jamma-locon, dat is, de helle , gedaar toe verzogt te werde , liever willen oerd werd, alwaar dan die ziel gekonen zynde , belast Jamma aan den
verbrand werden, dan trouwen

Indien nu zulkeen vrouw op de vrags
van haar man, of zy met hem sterven

zal , ja zegt, zoo werd daar alles toe be

reyd ; dog egter alles aan haar nog vri

nelschen schryver (die op Wistnoe’s toeating, alles, wut op der aarde omgaat,
weet) na des zelfs verdiensten, en leven,
inderzock te doen

Dit nu wel onderzogt, en al zyne be-

gelaten , in zoo verre zelf, dat geen
Bramines , wel verre , van de vrouw

lryven opgelezen zynde , werd die

daar toe te dwingen , haar dit zels

weder na de wereld gezonden, daar zy
L3

als
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ais een duyvel zwerven moet. Hier op niet af te schrikken) schielyk den halwerd dan verder gezegt, dat men het met

hem nog thien dagen inzien, en dan zyn
vonnis uy tspreken zal

Het is daarom ook, dat de vriender
van zulk een overleden in die eerste thier

dagen na zyn dood de bonte koejen eetci

geven, om dat zy vast-stellen, dat de

De teekenen van rouw, die zy over een

Ora

dooden toonen, zyn deze, dat zy hunnen welke,
baard en knevels laten afschrappen, in en holanig 2)

hien dagen geen Pinang eeten; en maar

eens daags ceten ; dog zoo de overledendragen
jonger is , dan zy , bespeurd men
aan hun lichaam geen teeken van droef-

ziel van den overleden dan daar mede heyd, waar uyt dan wel af te nemen is,
komt eeten.

Hoe zy
de ove

ledenen
behand

len.

dat zy over hunne vrouwen, alzoo die al

Zoo ras hy dood is, schrappen zy zy tyd jonger zyn, noit rouw dragen; maar
nen baard af , wasschen ’t lichaam, en de Soedra’s dragen rouw zoo wel over
doen ’t een schoon kleed aan, smeeren die gene, die jonger als over die gene

zyn mond toe met kalk en gewrevenePi

die ouder, dan zy zyn , latendedan hun-

nang, en de vrouwen leggen hem in huy

nen baard, en hoofd-hair afscheeren

raeuwe ryst op de mond

Hoewel zy een lok op de kruyn van

Wanneer ’t lyk na buyten gedrager t Hoofd orer laten, en verder hun hoofd
werd , gaan alle de vrienden mede met cen kleed bewinden, mogende in
die ter plaatze , daar hy verbrand za drie dagen den gewoonen hoord-doel
werden, gekomen zynde, hunne han- niet dragen, en in dric a vier dagen geen
den wasschen, en dan legt ieder var
hen weder wat Ryst op de mond van
den dooden, waar na zy hunne handen

Pinang eeter

weder wasschen.

hoofd-hair niet scheeren; maar eeten in

Daar na begind een Betea’ni (zynd
een Perrea , of een van die veragt ste tie

den, die, als 'er een doode ter uytvaar
gebragt werd, op een Trommelken slaan
driemaal rondom den dooden te loopen

als hy op den hout-stapel legt, doendt
daar na tot alle, die daar tegenwoor

dig zyn , een aanspraak, uyt de naam
van dezen dooden met veel ernst zeggen

Over een kind, dat overleden is, laten de Soedra’s egter hunnen baard of

de drie eerste dagen geen Pinang, en be¬
winden dan hun hoofd, niet met eenen
hoofd-dock, maar met een kleec

In zulk cen huys, daar iemand sterft
noeten alle de slaven, die cenbaard hebven , ten teeken van rouw , den zelven laten afscheeren

Wanneer iemand van de Land-bou-

wers uyt het geslacht Walela overleder

de, dat hy nu reeds over alles heerscht, is 3
en dat allen, die wel doen, het goede,

maar dat ook die genen, die quaad doen,
het quade hier namaals volgen zal.

moeten twaalfderley lieden eer-

bied aan dien dooden komen bewyzen.

1. De Bramines , die de Pagode be-

Men moet ook weten, dat niet alle dienen.

lichaamen der overledene Bramines, er
ook niet alle van andre geslagten ver
brand; maar dat zommige der zelve be

graven werden

Die van de Secten der Weistnoewa
en der Smaerta’s zyn, werden altyd ver
brand , om dat zy oordeelen, dat 2'

door dit vyer van hunne zonden gezuyverd werden, van welke zonden zy vaft
stellen , dat zelf de ieverigste Dienaars

van Wistnoe niet vry zyn.
Daarentegen werden de lyken van
die gene , die van de secte Seivia .
of die San-Jasis zyn (schoon ook Weist

2. De Beteani, of Perreas, die op de
Trommel kloppen, als ’eriemand dood is

3. De Pannejewas, of die dan op eer
lange Bazuyn blaazen
4. De Smids
5. De Timmer-lieden.

6. De Goud-smids

7. De Wasseri’s
8. De Barbiers.

9. De Poemale Andi’s , die bloemen

by de dooden brengen

10. De Kannekappels, of schryvers.
11. De Salewadi’s
12. De Hoeren.

noewa’s zynde) begraven , vast stellen
pe, dat God hen hunne zonden we

Dit nu behoord wel zoo te zyn;dog werd

vergeven zal, om dat zy, schoon niet

il mede zoo stipt niet opgevolgd; alzoo

volkomen, hem egter na vermogen ge- de Bramines , Kannekappels, en Andi
diend hebben, weshalven zy oordeelen niet altyd komen; maar aan die gene
geen zuyver-vyer van nooden te heb- die er komen , geeft de Wasser een
ben, en welbegraven te mogen werden kleed, dat zy om hun hoofd winden ,
Dezer vrouwen werden levendig met ner

dat zy een ellangagteren over den rug la-

begraven , dog op ’t laatst, als de aar

ten hangen, en dan moeten zy op hur
aanzicht ter aarde nedervallen ter plaats

de ontrent den hals komt, geven zy haa

wat vergifin, en breken haar (een klecc daar Padi tot een aalmoes uytgedeeld
voor de kuyl houdende, om andre niet werd
Als
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wel kansi-water, of ook wel wat

’s mans oudste zoon, en indien ’er maar dogrers boonen ’er by te geven. Ook boudood den na bliven, de broeder van de man in t wen zy wel Pagoden op de graven; dog
boedel,
tolle bezit, en de zoon, of brocder, daar in werd geen beelden-dienst gedaan,
221¬

vaard.

zeeft aan de weduwe en dagters (die vol

schoon men ’er beelden inzet , alzoo zy

komen onder hen staan) niet meer, als haar

die plaatzen voor onreyn houden, behal-

noodig onderhoud; dog 2oo zy zich mei ven dat ook de beelden, die men ’er in
haaren man had behooren te verbranden , plaatst, maar den overieden , en geenen dat niet doet, zoo en werd haar niet zins dezen of genen Afgod, verbeelden,
het allerminst gegeven, en in tegendce welken overleden zy nu en dan wel ,

alle smaadlieyd en hoon aangedaan.
W2

met eenige spyze hem voor te zetHet verdre nu, dat zy na de dood van ten, of met hem te wicrooken, eenige

verde1

een overleden doen , is , dat zy bezo- uytwendige eere aandoen, op dat de ziel

ten besl
van der

overe

dene gt
daan

erd.

gen, dat zy zyn assche en ’t gebeente van den overledene, zoo hy een duyvel
(zoo ’t mogelyk is) in de Ganges wer- geworden is, hen geen quaad doen, of
en , oordeelende hem daar medc een

verschrikken zoude.

Dus verre nu gezien hebberde alles,

grooten dienst te doen, ten welken eynde zy ook veel aalmoessen geven, wa

’t geen ’er van het eerste der vyf geslag-

ter-putten, en Tanken maken, als me

ten , of dat van de Bramines, aanmerkens-

de Tampandaals, of water-plaatzen of weerdig is, of te zeagen valt, zoo gaan
de wegen oprechten , om de dorstige wy nu over, om nog een woord van de
en reyzende lieden voor niet warm en vier andre te berde te brengen

TWEEDE HOOFD-STUK.
s Et geslacht der Settreas. Der Weinsja-s. En der Soedras, beschreven.
Die
TT in veel byzondre geslachten bestaan. Het geslacht der Perreas, het veragtelykste van
allen. Wauy door men onreyn werd. Toce zoorten der zelve. Van de Secte der Ceurawach. De Secte Samaraads. De Secte Bisnoc. De Secte der Jogi's. Hun rouw
over de dooden. De Hoofd-stukken, die zy gelooven, dat 'er een opper-Godt is enz. Wat
zy van de schepping der wereld oordeelen. Die zy als een Ey beschryven. Hunne verdre
grollen van den aard-kloot. Hun geloove van de Engelen en Duyvelen. Van den mensch
en zyne schepping. Zy stollen vast, dat de ziel onsterfelyk, en van eeuwigheya is. Zy
geloven ook dat zy verplicht zyn, God te dienen. En voor eerst Wistnoe, of Eswara

Pagooden ter eeren van Wistnoe en Fswara. Hoe de Bramines de Pagooden voor Heylig houden, en die eerbieden. Hooge achting van ’t volk voor de zelve. Uyt hunne giften bewezen. Waar toe de Pagooden dienen. Dienst der hoeren ontrent de zeive, en

waarom En wat eere zy die verder bewyzen ; Feesten. En wanneer, en door wie zy
gevierd werden. Feesten ter cere der mindere Goden. Tempels ter eere van andre Goden.
Hoe zy Vicgneswara eeren. En Dewendre. Hoe de Goain Ganga, ’t hoofd der duy-

velen, gediend werd. Als ook Goernatha. Feest ter eere van Ganga.

slacht
der Set-

11025.

Buyten dese twee zyn ’er nog wel verII. F get tweede geslagt in rang onnder dese Heydenen, zyn de scheyde zyden takken, maar welker ASettre’as , die van alle de andre daar voor del daarom by geen van dese haalen kan,
ook erkend werden.

om dat zy, door huwlyken met deze en

Sy maten de Edelen des Lands uyt, gene uyt de mindre geslachten in rang,

uyt wclke ook de Koningen onder hen hunnen Adel zeer verbasterd hebben, waargekoren zyn. Men noemd hen ook wel om ook geen van de twee eerste zich met

Raja’s, en de Koningen, Raja’s der Ra- cenige der zelve by huwelyken vermenja’s; en den Koning Karnarika plagt sig gen willen
Deze Edelen bestieren, en beschermen
dat nog hoogmoedigereernaam was) den
God der Raja’s te noemen
het land, zy voeren deoorlogen, dragen

In de oudste tyden plagt dit Adelyk ge- zorge voor de Bramines,dat zy hunne beslacht maartwce takken tehebben, waar hoorlyke inkomsten hebben Ghoewel dat
van de cene in het Sanscrits , na de Son ommogelyk zoo vollomen, als dat wel
(Soeria genaamd) denaam van Soeriwans ercyscht werd, te doen is) en verzorgen
am draagd , omm dat hy voor de regte ook, dat alomme de geregtighe, dwerde
stam der Settrea’s gehouden werd. De

gehandhaafd

andre tak werd Somawansjam , na dc Deze bestaan enkelyk op de inkomsten
Maan, genaamd, om aan te wysen, dat van hunne Landeryen , alzoo zy geen

hunnen adel soo egt en zuyver niet, als diel koopmanschap ter wereld mogen doen;
maar
van de eerste, is
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maar veele, die anders tot verval geraken of zaejers , en eenige werden ook wel
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zouden , werden genoodzaakt als Soldaa
ten (dat hen geen schande is) onder E-

delen van meer aansien en vermogen te
dienen

De¬

III. Het derde geslacht in rang is da

solda

De Sitrilearam zyn ook kooplieden
sog van andere koopmanschappen, als de
itti'

De Caltajas zyn goudsmids, yser-smids

Weins- der Weinsja’s. Onder hen werden zom steenhouwers, timmerlieden, en metseja’s.

mige Comitiis, en eenig andre bitti Wea- laa1s
e¬ Carrean’s , Mikkovars zyn vispari genaamd , staande ider zeer sterl
daar op, dat zy van de rechte en zuyverc schers met groote , gelyk de Patnoewa's
met kleene netten; en de Callia’s maken
stam zyn.
Deze houden sig besig in den Koop nog een byzondre zooit van visschers

hancel, i7aar van zy ool bestaan, oo
zyn zy verplict daar in regtveerdig te han

uyt

De Conakapule’s (gemeenelyk Kanne Die

in

veel by

delen , en mogen niet te veel winnen l-appels genaamd) zyn schryvers ;, de
2
In hunne levens-wyze schikken zy zich Gurrea’s , herders, gelyk ook de Bar gesa
meest na die der Bramincs , en zui-

geurra’es ; hoewel deze laatste voor eer ten

len niets, dat leven ontfangen heeft zeer eerlyk geslacht geacht werden
eeten.

En der
Soedra:
bescre

ven.

IV Het vierde geslacht in rang i

De Riddi s, Kanawaar’s , en Berga

willala zyn landbouwers, hoewel ’er on

dat der Soedra’s. Deze maken ’t gemee

der die twee eersten eenige soldaaten, die

ne volk uyt , die weer in zeer byzondrgeslachten verdeeld werden , en gestadig

er onder ’t twecde geslachit veel zyn

geschillen over den rang onder malkar

de Land-bouwers, hoewel 'er ook Sol

deren hebben alzoo de een voorgeeft aan

zienlyker en voortreffelyker, dan de an
der, te zyn. Dit ontdekt men wel meef

be¬
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Ook teld men de Innadi’s cenigsins onde
daaten onder zyn , die men in overvloed
onder de Moetrea’s vinc

Dat der Tolowa’s is uytgestorven, en

by het trouwen, of begraven van deze o dat der Palla’s ’t allergeringste onder alle

gene, die dan in ’t vertoonen van prach
na de gedagten van andre , die dit niet

wel verdragen konnen , buyten hun rans

al te verre springen.

Alle deze byzondre geslagten der Soe

de Soedra’s, zoo dat het wel hiet naaste
aan de Perrea’s komt

De Correwa’s is een swervend geslagt.

dat nergens een vaste woonplaats heeft,
maar die gewoon zyn met hun ganscl

dra’s, die zich in veelerley ambagten ver-

huyshouden ’t land over al door te trek

deelen, hebben ider een byzondre naam,

ken, in kleene hutten zich te onthouden,

waar by zy kenbaar zyn, onder welke dic en niet anders doen, dan Wannen, ei
van Wellena wel de beste zyn, van wel- pot-dekzels te maken, en zyn ook wel
ke eenige Landbouwers, en zommige ool gewoon met hunne kleene Ezels ’t zout
Bestierders zyn. Na deze komen de van strand, tol-viry (alzoo zy zeer arn
Ambria’s , welke meest of zaejers , die

zyn) Landwaard in te voeren. Hunne

naars der Grooten, of Metzelaars zyn. Dan

vrou wen werden ook voor waarzegsters

van de Cauwrea’s is wel een van de groou

gehouden, of ten minssen zy maken d’

ste, waar onder ook alle die gene , die

onnozelen dit wys , en krygen daar dooi

hun geslacht vergeten hebben, gestel-

nu en dan nog al een fracje penning
V Het vyfde geslacht in Rang , is Het ge-

werden. Zommige der zelve bestieremede, andere weer zyn lywaad-schilders.

dat der Perrea’s, het veragtste volk on-slacht der
Perrca’s

hoewel ’er ook Soldaaten onder gevonder der alle deze Heydenen, waarom zy dit
werden

De Sitti’s zyn kooplieden, en ook zak

ke-dragers, de Palii bemoejen, zich me

ools niet weerdig agten , om onder de

rier andre geslagten geteld te werden
dat wy egter nu doen, en meynen nood-

hoenderen en verkens te koopen of t. zakelyk te wezen, alzoo zy hier mede

verkoopen. Men vind ’er ook zaciers
schilders, en soldaaten onder

De Jenea’s zyn meest wevers, en zee
weynige onder hen soldaaten

zyn. Perrca’s werden de Mans, en Perresi's de vrouwen genaamc

De andre geslagten willen niet lyden
dat zy onder hen woonen

Zy woonen in de steden, zich onthouDe Cottewanten zyn vrugt-verkoopers
als de Sitti’s, en de Illewatien verkooper dende, in een hock der zelve by een, en

mede vrugten, te weten, vygen, kokos
en zwart zuyker

op ’t platte land gemeenelyk al vry

wat van de dorpen af, zoo, dat 2

De Caikullen zyn een zeer veracht als een byzonder dorp schynen uyt te
volk, en hunne wyven meest hoeren, hoe maken.
Zy mogen uyt de gemeene water-put- Het
wel dat onder hen zulk een schande nie
is, als onder andre volken.

De mans zyn of danssers, of wevers

ten, ’t zy in de steden, ’t zy van de dor- veragte
lykste

ven, geen water haalen, maar hebben van al.
haar
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hun cygen waterputten by hunne huy- te werden, moeten zy achter hetlyk
zen, en, om daar in niet te dwaalen
moeten de Pcrrea’s by hunne putten bec
nen van doode beesten leggen.

Zy mogen in de steden door geen straaten, daar Bramines woonen, gaan , en

ten plutte lande mogen zy in geen dor-

gaan

Die nu ’t vermogen niet hebben, om
hen cen klecd te gezen , laten hen maar
igter’t lyk gaan, en geven hun dan maa
een Fanum of twec

Met een letterken moeten wy hier by De Ben-

pen , daar de zelve hun onthouden, en voegen , dat de Benjaanen (die zich meest

22nen ,

in Guze

ook in geen Tempels van Wistnoe, of in de Landvoogdy van Guzeratte onthou-ratte, on
OO
e On1

1.

swara, komen, om geen van de zelve den) in Gods-dienst van de gemeene Hey- der dere
denen dezes Lands nietverschillen, alzoo Heydete verontreynigen

Dit verontreynigen kan veelzins ge
schieden. Waar door men al onreyn b-

en me-

ook de Bramines zo wel hunne Priesters,en de be¬

opzienders van hunne Tempels, als van hooren-

hen werd, toond de Heer Baldeus in t dezc Heydenen, en van hunne Pagoden de.

2. Deel van zyne Afgodery der Heyde Zyn
Daar zyn 'er, die hen wel 8; Secten
nen in het 16. Hoofd-stuk ; Dog om
van de Perreas voort te gaan. Zy er- toeschryven; hoewel uyt deze vier voor

neeren zich met zacjen , delven, gra name Secten, te weten, die van Ceuraven , en met ’t opmaleen van aarde muu- vach , de Samaraets, Jogi’s, en Wistnoe'ren voor de gemeene lieden. Verder doer

opgesteld, en daar beneven onder hen nog

zy al het vuylste werk, dat men bedenken 27 geslachten genoemd werden, die zig
kan,en dat geen andre zouden willen doen

onder malkandren niet mogen vermen-

Geen van de vier andre geflachten zul- gen.

len koejen-vleesch eeten, alzoo dit zee
scherp in de Vedam verboden is; hoewe

de Settrea’s en Soedras anders ook alle

Het zyn gemeenelyk wakkere Kooplieden, voorname Makelaars, scherpzin

ander vleesch, en visch eeten; maar de-

ige en zeer nette cyfferaars en uytrekeaars, groote kenners van alserley Juwee-

ze alleen eeten nevens alle ander vlees ,

en ZTy koopen hunne bruyds voor een ze-

visch, doode krengen &amp;c: Ool Koe
jen-vleesch waarom zy een grou

tere bedonge penning ook van hunnen va-

der, en werden al met de 4 a5 jaar aan
wel voor de andre geslachten zyn
malkanderen uytgehuwelykt.
Eer wy hier afscheyden, moeten wy
en voor onreyn van alle de zelve, dog voor
al van de Bramines, gehouden werden

nog iets nader van deze 4 Secten der

Men heeft tweederley zoorten onder Benjaanen zeggen
Van de
hen , Perreas, en Siriperen
Die van de Secte Ceurawach zul
vec
2OO11e1

lpc

Deze laatste erneeren zich met leder

Secte der

len geen ding ter wereld dooden, en op Ceura-

e bereyden, toomen, en ’t geen daar sat zy niet onvoorziens eenige vliegen, wacn.
verder toe behoord, temaken; ook zyn wormen , muggen, mieren, &amp;c: zoucenige van hen Soldaaten
den mogen ombrengen , of vertreden,
De Perrea’s geven voor van meer aan

dragen, voor al hunne Priesters, en Lee-

zien , dan de Siriperen, te zyn, en willei

aars, een doek voor hunnen mond, en
en bezemken in hunne hand, waar me-

dierhalven geenzins in de huyzen der zel

ve ceten, dat egter de Siriperen niet wey- de zy, over straat gaande, de weg vee
geren in dat der Perrea’s te doen, gelyl gen, eer zy 'er overgaan, en eer zy zul
zy ook gewoon zyn voor de Perrcas te en zitten, vegen zy gemeenelyk de plaats
Sombayen (dat is de handen, albuygen- schoon. Die Priesters, dragen maar
de, na’t voorhoofd op telichten) en voor een enkeld klcedje om ’t lyf, met hun
hen op te staan

Als de Siriperen ook trouwen, mo

boven-lyf naakt gaande, daar zy een stuk

van cen schapen-vacht omssaan

gen zy geen Pandaal (dat als een overdek-

Hun eene arm is bloot, met een houte

te Wyngaard-wagen is, hoedanige ge-

gedraeyd pot 'er in; dog zy kooken voor

meenelyk voor de deuren der Bruyds hun zelven niet, nog drinken koud wa

hier te Lande , staan) oprichten, waar ter, al mede uyt vrecze van eenig diertije
aan meer dan drie staaken zyn. Indien zy
'er eenc meer byvoegden , zouden de

Perrea’s cen gansche stad daar over in roe
re stellen, en doen over eynd staan

te dooden; maar laten hun water by de
eene of d’andre Benjaan, al zoo zy geen
ver nog licht in hunne huyzen mogen

hebben, koken. Noit mogen zy ’s nachts

Indien ’er een van de Comitiis, of Sit- uytgaan , ook dan nooit eeten, al mede
om dat zy voor ’t zelve vrezen.

ti’s, of der Olie-slagers, der Paliis, de
Smids, of der goud-Smids overleden is

Deze Paapen gaan ook bloods voets,

en die genegen zyn aan de Siriperen een zonder eenig hoofd-dekzel, en met eer

kleed te geven, zyn zy gehouden hunnen baard te laten afscheeren, en als d’

zwarte of witte stok in de hand, waa
aan zy te kennen zyn, gelyk ’er nog on

oodebuyten gebragt werd, om verbrand derscheyd tusschen die gene is, die zwarM
V. DEEL.
te ,
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te, of die witte stokken dragen. Deze

e Twecde is Bussioena, die de we-

relooven, dat ’er maar een God is, dog eld onderricht , hoedanig Permisceer
dat die alles bestierd , loochenen zy

jeboden zyn, die men in vier declen be-

schrvvende dit aan’t geval toe. Hun beste

chreven vind. Deze is 't ook, die hen

werk is te vasten, en aalmoessen te ge- van ’t noodir onderhoud bezorgd
De derde , Mais genaamd, heeft macht
ven. Hun grootste Heylige is de Te

Thenker, de insteller van hun Wet. Z

ver de dooden. En na dat liy deze of

stellen, dat 'er straf en belooning na dit

ene gedood heeft, komen de zielen bi

leven, maar al mede by geval zyn zal den geheymschryver van Permisceer, om
De gelulckige hier zullen ’t ool hier na. saar aan al hun bedryven te verant woor-

en de ongelukkige, het hier na me- den , die dan gebied, dat zy in zulk eer
de zyn.

Zy gelooven, dat zon maan sterren

nensch of beest zullen vaaren; om daar

van zyn zonden gercynigt te werden

en ’t verdre in hemel en op aarde, van Die in een koe vaaren, zyn gelulligst,
zich zelve is ; dat 'er tiwee zonnen er veshalven zy de Kocjen by na, als of a.
tiwce maanen zyn, dat 'er Hemel nog he hunne Goden waren, eeren; dog ramp-

is ; dog dat de ziel van ces mensch aan1’onds na de dood in een ander mensch

of in een beest overgaat.
lle de andre Benjuanze Secten verach

ig zyn zy, die in Olifanten, Camec-

en, Buffels, Bokken, Verkens , Luy-

paarden , Ezels , sançen, &amp;c : vaaren.
a dut zy in dat twcde lichaam van

ten en verfoejen deze heel zeer, en hou¬ honne zonden volkomen gercynigt zyn

den , de zelve, voor verdoenid , en

willen ’er niet mede ceten nog drinken

want 200 dit dier ecrst sterft, moeter
zy al weer ineen ander) komen zy we-

en zouden , al waren zy in nog zul- der voor Permisceer, en iwerden, zuyken levens gevaar, niet in hunne huyzen ver zynde, in zyn gezelschap aangenogaan, om eenig ge-aar te ont wyken. Ja men. Zy verbranden oolhunne dooden ,

zo een der andre hen by ongeluk aanra-

iytgenomen (gelyk de vorige ool) kin-

ken mogt, zyn zy onreyn, en moeter

deren van 2 3 jaaren; en dit verbran-

zich wafschen en eenige dagen aan een den geschied gemeenelyk aan een Rievierboete, met wasschen, vasten, en bid

cant. Vecle van der zelver viouwen la-

den, doen, eer zy weer by hunne makkers verkeeren mogen. Hun groot
ste Gods-dienst bestaat in ’t waarne

en zig levend met hunne mans verbran

sen , springende zeer moedig in ’t vyer.
onder hen vind men ook Rasbuten, wel-

men van eenige Feesten in Augustus, en ker vrouwen zich mede met haar mans

in sterk vasten, dat zy wel 14 15

aten verbranden, ten ware zy ’t tegen-

dagen, en meer konnen doen, zonde

deel bevorens bedongen heeft, geloo

eis, dan wat water, en eenig gewreven vende dat zy dan zevenmaal langer daa
hout, dat bitter is te nuttigen, zy hou na met hare mans leven zullen. leze

zyn zeer mildadig aan de vogelen, geligen , die zy eeren. leder by hen kar vende, die, voor al 12 dagen na 't over

den veel van hunne verstorvene Hey

ook Priester werden, zelfs de vrouwen, yden van hiinne vrienden, eeren-

mits dat zy ouder , dan 20 jaar
zyn. Hunne Paapen vermengen zich

nede niets , dat leven onmtsangen heeft. onoe

ook met geen vrouwen, alzoo zy reyn-

Cy vasten mede in Augustus 30240 dagen

De derde Secte, Bisnoe genaamd, eet De Secte

heyd aan de Goden van ’t geluk beloofd aan cen in hunne T’empelen ; hebben
hebben.

De Secte
Sama

aat.

DeTwecde Secte, Samaraat, eet mede

ook eenige byzondre Heylige dagen, die
zy vieren, zingende eenige liederen ter

niets dat leven ontfangen heeft, behalven eren van hunnen Afgod Ram-ram, hem
de Smids, Timmerlieden, snyders, Schoen

iddende om alles, dat zy van nooden

maleers , Swaardvegers, en diergelyke nebben. Zy versieren die op hunne Feestambachten, en zoo zyn onder hen ook d

dagen met bloemen , danzende en zingende dan in de tempels onder ’t geluyd
Hunne Feesten, bruyloften, huwelyken van veel speeltuygen van Trommelen,

Soldaaten , schryvers, en meer andre

komen met die der vorige in hunne plegt
lykheden meest over een; dog zy geloo

Jluyten, kopere bekkens, &amp;c: de vrouw
an dezen Afgod is mede met peerlen en

ven, dat 'er een is, die alles gemaakt heeft,

uweelen kostelyk behangen, zynde van
steen , gelyk ook hy, uytgehouwen.
ceer nioemen , buyten welken zy nog Hunne spyse is meest groente en onge¬
drie andre Afgoden van aanzien hebben zoute boter, zoete gestremde melk, of
bestierd, en onderhoud, dien zy Permis

die met een bediening in den heme Atsjaars van deze en gene vrugte gemaakt
voorzien zyn. De eerste van deze Zy zyn meest koop-lieden, Makelaars,
is Bramma, die magt over de ziel heeft, of Factoors en Tolken, en vertoonen

en die hy ook volgens ’t bevel van Per- zich meest in ommegang , zeden, en
plegtlykheden, als d’andre Benjaanen;
misceer uytdeeld.
dog
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dog hunne vrouwen werd niet toegestaan paard zonder last, een Koe, os, of Bufzich met hunne mans te verbranden. Ook fel, met water geladen; dog ledig zynmogen zy niet hertrouwen, al waren zy de , dat is quaad. Een hond of bolniet beslapen. In vorige tyden egter

met eeten in de mond. Een kat van de

trouwde ’s mans broeder de weduwe, zy rechterhand. lemand,die hen met vleesch,
houden veel van zich te wasschen , en of gestremde melk of met zuyker geladen

werden dan van hunne Paapen met rood,

ontmoet. Een haan, of haas, die voor

geel, of een andre verwe en Sandelhout by loopt , en diergelyke beuzelingen
gesmeerd voor ’t voorhoofd , neus, en neer, waar aan zy tenuytersten vast-geooren , waar voor zy den Bramine wat hegt zyn.

God zyn zy gewoon Marrauw te noe-

tarwe of Ryst geven

De vierde Secte is die de Jogi's , die

De Sect.
er Jo¬

men.

Als iemand by hen, ziek zynde, sterft,

oole niets, dat leven heeft, zullen eeten

215

Deze doen geen koopman-schappen nog besprengen zy zyne handen met H. wahandwerken, maar leven in eenzaamheye

ter uyt de Ganges, en daar op gestor-

buyten de steden en dorpen, daar zy hun- ven zynde; wasschen zy ’t Lyk, en brennen afgod Bruyn, en naast hem den Hey gen ’t aan de Ganges, spreken dan eenilig, Medicis genaand, als hunne Wet- se woorden tegen ’t water, en branden
gevers eeren, en aanbidden. Zy hebben daar na ’t zelve miet welriekende stoffen,
Tempels nog Gods-huyzen, en gaan en werpen daar na de vermengde asch in
meest in de kerken der Samaraats, niet de Ganges
Zy beweenen ool hunne dooden.
20 zeer om ’er te bidden, als wel om ’e te
Hunne plichten ontrent de dooden.

slapen, also zy zelfs huyzen nog Tempels

mogen hebben. Zy zyn zeer afkeerig of hunne bewyzen van rouw zyn deze :
In 10 dagen mag een nabestaande zyn

van de menschen , gaanveel geheel naakt

alleen met een lapje over de schamelheyd.vrouw nietbekennen, ook maghy in die
Zy bestryken zig met assche, hoedanig yd niet lacchen , geen Pinang eeten,
Hare
rOUN

ver de
ooden.

wy die al beschreven hebben, zy spreker geen schoon linnen aantrekken , zyn
zeer weynig, en werden van andere noofd niet olïen.
Indien zyn vader overleden is, moet hy
Benjaanen voor Heyligen gehouden; dog
niet van de Ceurawachs , die hen voor op den dag van des zelfs overlyden voor

onreyne menschen houden, hebben een dat jaar een Feest houden, en ook de
ievier bezoeken , waar in zyn vaders

af keer van de vrouwen, gelooven dat 'er

cen is, die alles geschapen heeft, en die assche geworpen is.
Nadat wy van de byzondre geoveral is , dien zy Bruyn noemen, en
slachten
dezer Heydenen breed genoeg
by den welken zy stellen dat een doode
gesproken hebben , staat ons nu ook

aanstonds komt. Hunne dooden werden

na te speuren, waar in de by zondre deeMoor, of een ander, Benjaans willende en van hunnen Gods-dienst bestaan, of Hoofdook niet verbrand, maar begraven. Ten

werden moet zich eerst zes maanden welke

met Kocjen-mist voeden, en dagelyks ten

zaaken en Hoofd-stukken zy ge-stukken,
die zy

looven.

geloo¬

a. Gelooven zy, dat ’er een God is , ven.
minsten i pond in zyn spyse mengen,
dat ook de Benjanen doen moeten, die dien zy ook den Oppersten noemen,

zich vergrepen hebben, of by ongeloo- waar uyt men echter vatten kan, dat zy Dafaer
'er meer, dog alle de zelve onder dezen, een Op
vigen gevangen zyn.
per-God
Zy zullen, in ’t uytgaan eenig quaad stellen.
Zommige van haar (gelyk wy bevorens is, enz.
voorteeken ziende, weder keeren, zynde
zeer beset met 't bygeloof ontrent quade rceds aangehaald hebben) houden Wisten goede voorteckenen.

noe voor den Oppersten, volgende daar in

Hunne quade voorteeken zyn deze : cer

ledige kanne, buffels, ezels, een honc

die Bramines, die zich Weistnoewa’s
noemen.

Indere houden met de Seivia’s Es-

zonder eeten inde bek, een bok, een aap,

een ongebonden hart, een goud-Smid,

wara daar voor.

Timmerman, Barbier, Snyder, Kattoen-

Beyde deze Goden geven zy, ieder de

klopper, een Smid, een weduwe , een

ne, wel duyzend andre naamen

Daar in komen zy alle over een, dat
doode, of een die van een begravenis komt
zonder zich gewasschen of verkleed te deze Opperste God eenig, en dat geen
hebben. Als mede zo zy menschen bejege andre hem gelyk is.
nen , die boter, olie, zoete-melk, zwarte

3. Onder dezen Oppersten God, die

zuyker, ofalle zuurigheyd, als Limoenen,zig met de zaaken hier beneden niet be-

appelen, yzer of eenige oorlogs-tuygen moeid, zyn verscheyde minder Goden,
vooien

Hunne goede teckenen zyn een Olifant, Cameel, een geladen Karre, een

aan de welke hy 't bestier der wereld
overgegeven heeft.

Deze zyn, na ’t zeggen der Bramines,
M2

Bram-
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Bramma, Vistnum en lxora, die (zoo Hannemonta, in de gedaante van een Aa
zy zeggen zeer voorbeeldelyke Heyligen tyt een Aapinne kreeg) Ramsjindra, Main hun leven geweest zyn, en daar door heyseram, en meer andre, ter ecre van
verdiend hebben , om onder-Goden en ille de welke zy pragrige Tempels gejouwd hebben, onder welke die van
voorspraken der menschen te zyn
Ixora, of Mahadcoe, onthoud zich Ramsjindra ongemeen kostelyk en van
in Calaja , Vistnum (de God der uyt- reel porfyre pilaaren ondersteund is
indingen en veranderingen) in de Melk-

waar in den Afgod in ’t koper verguld in

Zee, en Bramma in Sattialogam , dat de zulken kring verbeeld staat
hoogste plaats des Hemels is. Wat 'es
v. Aan dezen Oppersten God nu geverder van dezen Ixora en zyne kinde ven zy alle ook cenige vrouwen
ren is, konnen wy by de Heer Baldeus zien,

daar hiy van de Afgodery der Heydenen in

e Weistnoewa’s geven aan hunnen
Wistnoe de schoone Laetsemi, die ook

zyn 1. Deel 3. Hoofd-stuk, en vervolgens altyd een Tempelken in ’t begrip van

in het breede spreekt, gelyk verscheyde andre zaaken, die twee andre betreffende zoo daar, als ook in zyn 2. Deel,

Wistnoe’s Pagode heeft

Even zoo zeggen de Scivia’s ook, dat
Parvati de vrouw van Eswara is

Wat grollen zy van de geboorte der
alwaar ook alle hare veranderingen
beschreven , en na ’t leven vertoond eerste verhaalen, konnen wy by Rogewerden

rius in zyn 1. Deel en 10. Hoofd-stuk

Bramma is uyt een Kruyk-bloeme ,

rien; en wat zy van Parvati verdichten,

die uyt Wistnoe’s Navel quam , doe hi
op een blad van een boom in de gedaan-

ecst men in ’t 2. Hoofd-st-k van zyn
2. Deel, gelyk mede de bespottelyke re-

te van een kind op ’t water met zyn groo

den , waarom Eswara in zulken onbe-

te tcen in zyn mond dreef , voort geko
men

Hoe deze wel eer vyf hoofden had.
en wat verdre zottigheden zy hier af, en

chaamde gedaante in hunne Tempels die

beter in een Bordeel passen zou) afgebeeld
werd, hoewel zy heni in een gemeene

nenschelyke gedaante buyten de zelve

van zyn hoogmoed verhaalen , konnen
wy in ’t 1. Hoofd-stuk van Rogeriu-

vertoonen, en omvoeren

tweede Deel zien.

der , dat hy thien byzondre gedaanten

Aan dezen Bramma schryven de Bra

mines toe, dat hy de wereld geschaper
heeft, en die zoo bestierd , dat de Opperste God dit volslagen aan hem laat
Deze alleen bepaald ook ’s menschen le
vens-tyd, en alle andre zaaken, hem be
treffende , gelyk ook het onderhouder

van alles , na hun oordeel , alleen aan
hem staat.

Andre onder hen stellen wederom, dat
Bramma alles geschapen heeft, dat Vift

num alles bestierd, en dat Ixora alle
dood, en alles zyn eynde geeft.

Van hunnen Wistnoe nu stellen zy veraangenomen, en zig daar in op der aarde
ertoond heeft, te weten,

. Als Matsja, een Visch

2. Als Koerma, een Schild-pad.

3. Als Waerraha, een verken.
4. Als Narasimha; half mensch, half
CCC.

fs. Met de naam van Wamana; eer
kleene Biamma

sari

De wonderlyke verbeelding van Ixora

met zyn 3 oogen, en 16 armen, en van

6.

verscheyde andre, kan men by D. Bal
deus, fol i1, &amp;c : ter plaatze, daarhi
van deze Heydenen spreekt, nevens de

een Settrea
7. u

8.

van hunnen God Bramma rammelen, dit

der agt werelden (die zy verdichten, en

ma; cen Settrea

9u

zelve 1. Hoofd-stuk van Rogerius bree

der af leezen.

van Boeddha.

10. Onder de gedaante van Kelki ; een
Paard.

die weer ieder een Hoofd hebben) de

aanzienelykste is; en men kandaar in dat

van kristna; Broeder van Bella Ra-

Ondertusschen hoord men hen meest

weer cenige andre Goden onder zig heeft
onder welke weer Dewendre het Hooft

van Dajerratha Rama; in Ayot-ja.

bespottelyke en onnoozele verhaalen van

hunne Bramines daar over, zien.

van Paresje Rama;

Het geen daar verder aan te merken
valt, of ten minsten van bekend is, zien

Buyten deze mindre Goden eeren zy wy by Rogerius in zyn 3. Hoofd-stuk

nog veel andre, als Gowindoe, Bhimond, des 2. Deels
Scmberoe, Malisparam , Iswanata, I

weram , Paley Iswaram , Kesseri (dit

let zyn verdichtzelen, die zich zelen schamen

Ly
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Zy zeggen ook, dat Wistnoe zynen bevorens toonden, doe wy van DewenGarroeda, en Annemonta, of Hanne- dre, den Opper-gebieder van deze agt

monta, een Aaptot zyne getrouwe Die- werelden, spraken)en dan spreken zy eens
naaren, en onder-Goden, de eerste in weer van veerthien werelden, die zy a
den Hemel, de andre op de aarde, heeft; mede in dat Ey plaatzen
Zy spreken ook van den Patacam, of
van welke Hannemonta den wind is.
Wat verdichtzelen zy daar af opge- len afgrond, onder de aarde, en boven
ven , toond deze Heer ook in het vol- hunnen Surgam, of Hemel, stellen zy

Bramma-locon , en daar boven Kailasom,
Lila Weicontam, en Weicontam, drie
via’s aan Eswara toeschryven , zien plaatzen, daar God zig onthoud.
Veel grollen vertellen zy ook van den
vy daar al mede ter neder gesteld.
Berg
Meroewa, die wy breeder in ’t 5.
e.
Zy
schryven
de
Schepping
der
weVat zy

gende 4. Hoofd-stuk zeer net

Wat voor andre onder-Goden de Sei-

Hoofd-stuk van Rogerius konnen na-

eld wel aan Bramma, dog zoodanig toe,

van de
Schep.

dat hy die magt van Wistnoe ontfangen cezen
Zy verdichten ook, dat de AardklootHunne
heeft

ngde1

werld

verdre

Sok gelooven zy, dat 'er verscheyde

orde¬

werelden in zich begrypt, dat tusichengreien

verelden zyn, en dat die alle in de ge- eder wereld een Zee is , daar zy veel van den
daante van een Ey op 't water dryven, aiidre zotheden van vertellen, als dat 'er Aarddat buyten de wereld is, door welk wa om de eene een Zee van zoet water, esoot-

1.

ter zy God zelfs verstaan.

m de andre een van melk, om een an-

Zy stellen vast, dat 'er voor deze we- dre weer een van boter, of van Tayer
reld verscheyde andre geweest zyn, en zynde dikke melk, of Zaan) of van

dat 'er na deze nog verscheyde andre zul- wyn, of van Syroop, of van zout wa-

len volgen, zonder dat dit ophouden zal, er thoedanig die van onze wereld is)
vaar by zy dan een eeuwigdurentheid aan

oopt.

Zy stellen wel vast, dat deze wereld

de wereld schynen te willen toeschryven,

hoewel zy dat niet recht uyt zeggen. niet altyd, dog egter zeer lang duuren,
Altoos zy zeggen, dat deze wereld, die dat dan de wereld door vyer vergaan, en
er nu is, veel honderd duyzend jaaren dan alles met water zal bedckt werlanger gestaan heeft, als Gods woord on-

den.

Zy gelooven ook, dat 'er Engelen,Hun ge

leerd.

Ook schryven zy vier eeuwen daar aan en duyvelen zyn. De eerste noemen zy soote
van de
toc , van welke ’er nu al drie voor by Deweta’s, en de laatste Ratsjatsja’s, en Engelen
zyn.
Na hunne rekening zou de eerste Eeuwe

stellen vast, dat zy beyde van menschen en duy-

voorgeteeld zyn. Hun beyder vader velen.

der Wereld. 17 Leck,en . . 28000 jaaren was Kassiopa, de moederder eerste, Diti, en der laatste, Adeti, dat beyde vrouDe Twecde. 12. en . 96000 dito
wen van Rassiopa waren.
Dc Derde.8. en.. 64000 dito.

Over eenige dezer duyvelen, booze
88000Jaaren menschen geweest, en gedoemd zynde
37 Lek,
gestaan hebben, wanneer men nu die 37 soor de wereld te swerven, (hoewel zy
lck (ieder van honderd duyzend jaaren, geen quaad konnen doen) is heirewa, Eseens by een voegd zoo blykt, dat 'er vara’s zoon, gesteld, die hen belet iei

al 3888000 jaaren (bchalven die van de

e konnen doen; maar buyten deze zyn

loopende Eeuwe) voor by zyn

'er nog andre Ratsjatsja’s, die zeerboos,

Zy stellen ook vast, dat de vorige of

n kinderen van Aditi zyn. Dcze kon-

cerste eeuwe veel beter, dan deze, ge

nen de menschen, ja zelf de Deweta’s ,

weest is, en dat doe de geregtigheyd volkomen plaats had.
De geregtigheyd van die eeuwe stel-

len zy dat viermaal zoo groot was , dan

die van de jegenwoordige eeuw

juaad doen.

Het verdre, dat zy van deze Ratsjatjja’s, en Dewera’s, stellen, kan men in
’t 6. Hoofd-stuk van Rogerius zien.

7. Zy gelooven ook, dat, niet God, van den

Die van de Tweede driemaal, die van maar Bramma denmensch hetedelste van mensch

de derde Tweemaal zoo groot, dan de alle schepselen, geschapen heeft, en dat en zyne
egenwoordige; maar de ssimste van al-

chep-

er in ’t eerst niet een of twee; maarping.

en , zeggen zy, is deze, die wy nu be¬ negen, zyn geweest, die alle van Sara-

wati , Bramma’s vrouw , voortgebragt
In het ey, hoedanig zy oordeelen dat zyn

leven

Die 2y

de wereld is, zeggen zy, dat de Hemel,

1's een

Ey be-

schryven.

Zy oordeelen; dat het voortreffelyk ste

de aarde , en de afgrond vervat werden in den mensch niet de ziel; maar ’t lic¬
Deze noemen zy zomtyds de drie we haam is, alzoo zy geen onderscheyd tus-

relden. Dan spreken zy eens weder van schen de zielen der beesten en der menagt onderhemelsche werelden (gelyk wy schen maar wel tusschen hunne lichaamen

stellen te zyn.

M3 Ver-
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Vermits nu een mensch een lichaam niet van eeuwigheyd, maar egter voor
bekomen heeft, door 't welke de ziel de de schepping der wereld door Gods wil
geworden, en in zyn wezen gebleven, En van
kan , agten zy den mensch, en zyn naar dat zy na de scheppin- der wereld, eeuwig

hoedanigheden , die zy bezit, uyten

leven, ook gelukkiger, als een beest, of

als des zelfs leven; dog willen geenzins

n de lichaamen der menschen, of der heyd.
beesten, tot straffe hunner zonden, iedei

toestaan, dat een mensch daarom betei na zyn verdie-ste, gezonden zyn. Een
aak, die zich zelve om verre stoot, alals een beest is, om dat hy een voortrer-

elyker ziel heeft: want zeggen zy, alle zoo cen ziel, die inGod is, of die slaapt,
dat in den mensch voortreffelyker, dan niet zondigen, en dierhalven ook niet
in een beest, schynd te zyn, dat is het egtveerdig van God kan gestraft wer-

niet door de beter werking van zyn ziel, den
De meeste egter houden vast, dat de

maar alleen door de beter gesteltenis van
zyn lichaam, en zoo de ziel van een beest

zielen van eeuwigheyd 'er geweest heb-

ben , om dat zy ook in eeuwigheyd 'er
dat dan een beest al zoo wel, als cen zullen zyn.
in zulk een lichaam van cen mensch was,

mensch, spreeken, reden kavelen, en alles
dat een mensch doet, verrichten zou.

Dit bewyzen zy nog nadermet de jon-

ge kinderen, die wel de zelve ziel, maa-

Een stelling, die by hen zelfzeer mank,
en niet doorgaat, alzoo zy vast stollen,

iat de getrouwe Dienaars van Eswara en
istnoe wel een eeuwige gelukzaligheyd

nog geen lichaam of werktuygen de bekomen zullen, dic zy nogtans van eeuzelfs hebben, om de hoedanigheden van
de ziel recht te konnen uyten

vigheyd niet gehad, en in der tyd bekomen hebben

De agting nu, die zy voor al voor de

Selyk zy nu vast stellen, dat 'er een zy ge

koejen en ossen hebben, en dat zy die

Opperste Godis, zoostellen zy ookvast looven
ookk dat

niet dooden, schynd oorspronkelyk te zyn lat hy moet gediend werden. Deze dienst,, vervan Pythagoras, en de AEgyptenaars , verdeelen zy ten decelen aan den O
en van hunnen Apis, die zy mede eerden

persten God, ten deelen aan de minderzyn

God

te dic¬

als hunnen God. Ja de Benjaanen trouwen Goden, ten deelen aan den duyvel.

nen.

er wel twee aan een uyt met veel kosten
En zoo een huwelyk koste zeker Ben-

A. Ontrent den dienst van Wistnoe, En voor
ofEswara, vereysschen zy zoo wel der eerst

jaan in Suratte, die zyn koe aan zyn buur- inwendigen, als den uytwendigen Gods
mans stier ten huwelyk gaf, 12000 du- dienst.

Wistnoe,
ofES
vara.

aaten.

Zy eeren de koe om deze ; redenen.

1. Om dat de zielen der ware geloovi
gen in ’t lichaam van een Koe over
Saan.

2. Om dat den aardkloot op de hoorr
van een os (zoo zy met de Mohhamme

daanen gelooveii) rust, waar door de
aardbeving nu en dan veroorzaakt werd.

Ook houden zy de koe voor hunne moe
der en voester, alzoo zy door hare melk

bestaan, en om dat den os hen groote
diensten in de Land-bou doet

3. Om dat, als Mohadeoe op zekere
tyd over de zonden der menschen zeer

vertoornd, en genegen was de wereld te
verdelgen, de koe hem zou verzoend en

zy stel
en vaft

2

Dat hy Gods Dienaar moet bly

ven

Dat hy altyd zyn groote vriend zyn
moet

Dat hy aan zyne grootheyd, en
heerlykheyd gedenken moet

2. Tot de uytwendige vereysschen zy
er vyf

«. Dat hy van zyn Majesteit geerne
noet hooren spreken.

2 Dat hy zyne naamen en heerlykheyd
moet melden.

2 Dat men hem, na de uytlegging der

zy meest alle, uytgenomen eenige wey- digen cicraade voorzien moete
nige, bevorens by ons al aangehaald, die

riel on

geen leven na dit leven vaststellen.
enige van hen stellen ook, dat de

erslyk

Dat hy niet hoogmoedig zyn, en
zyn ziei Gode geheel overgeven moet

verbeden hebben : immers groote, en 3raminc’s, ontrent zyne Beelden dienen
mOCt
kragtige redenen.
7.Dat men zyné beelden van de nooDe onsterslykheyd der ziel geloover

dat de

i5.

Tot de inwendige vereysschen zy vier
by zondre deugden, te weten :

zielen van eeuwigheyd geweest zyn, en

7. Dat men aan zyn beelden ook eere

jewyzen moet.

Om dit oogmerk, in opzigt van den Pagoo-

zommige der zelve houden staande, da

uytwendigen dienst, verder te bereyken, den tor

zy z0 in God, andre weer dat zy buy-

pouwen zy ter eere van Wistnoe en Es-vanwig.

earen

ten God, zoo geweest zyn, hoewel zy, wara , veel Pagoden en Tempels, dienoe, en
niet alleen grooter, als die van de mindre Eswara.

eer de wereld ’er was, sliepen

Andere daar en tegen stellen, dat zy

Joden , maar ook van redelyke hooge
Torens voorzien zyn

Ge-
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Gelyk nu’t gansch land in die verschey- lyk men ’er gemeenelyk ook een van
dene dienaars van Wistnoe en Eswara arrocda en van Annemonta, hoewel

verdeeld is, heeft men over al in de ste men ’er die van de laatste ook wel eens
den ten minsten eenen Tempel ter eer buyten ziet.

Ontrent de Pagode van Garroeda staat
van ieder dezer Opper-Goden, hoewe
de eene veel meer aanzien dan de an een hooge verheven Mast-boom , in
dre heeft, om dat zy vast-stellen, dat de welkers top eenige houten gespykerd,
cene Pagode veel Heyliger, als de an-

ig opdoen , die het rechte teeken

ire , 15

van Garrocda zyn

iogerius teld 'er verscheyde ter

Het beeld van Garroeda heeft de ge-

eere van die beyde in zyn 8. Hoofd- daante van een mensch; dog hy is aan
stuk , en voegd 'er verscheyde van weerzyden gevleugeld, alzoo hy van ’t

hunne verdichtzelen by , die zy , om

reslacht der roode sperwers is, dien de

de zelve by ’t gemeene volk eenig aan- Heydenen daarom ook boven alle vogezien te geven, gewoon zyn te verhaa len agten.

Annemonta’s beeld is als dat van een

ln

Schoon deze Pagoden redelyk groo
zyn, gelyken zy in groote, en hoogte
geenzins na onze Kerken, doorgaans plat

van boven, en laag zynde, hoewel hunne

2p

Op ’t pleyn van de Pagode is ool
ten bak, waar in het H. Kruyd Tolegroeid

p’t pleyn nu der Pagooden, ter
Gemeenelyk zyn zy donker, ontfan- eere van Wistnoe of Eswara gebouwd,
cende hun licht alleen door de deur, al- staan ook verscheyde Pagodekens , als
Torens zomtyds hooger zyn

zo0 ’er geen vensters aan zyn

die van Parvati (Eswara’s vrouw ) Soe-

Ook zyn zy doorgaans in drie deelen ria (de zon) Schindelra, Comaraswari,
verdeeld. Eerst heeft men ook een ge- en Nandi, of Baswa, die als een Os
welf, op steene pilaaren rustende, daar

erbeeld werd, hoedanig hy ook, ter
ieder een , alzoo’t open is, komen mag, groote van een Os op dat pleyn van
en daar ook doorgaans eenige beelden, een blaeuwe steen uytgehouwen staat.
tot de geschiedenis dezer Pagode die Deze mag alzoo weynig, als Garroeda’s
nende, als Olifanten, Ossen, peerden beeld, gemist werden, om dat deze den
&amp;c: van hout, of iet anders, gemaakt Opper-God Eswara , gelyk Garroeda

Vistnoe, diend, om ’er op omgevoerd
Ook ryd de Afgod met die paarden te werden.

staan

wel door de stad

Schendra (dat is, de Maan) heeft geen

Het Twecde gedeelte werd met een Pagoodje, maar zy is altyd op Eswara
sterke Poort afgesloten, hoewel het by
laag open slaat; egter mag ’er niemand

ingaan, alzoo de Bramines, die de zelve
bewaren , dit beletten

noofd

Vicgneswara en Vierepadra, zoonen
an Eswara, hebben hier in de Pago¬
de van Eswara mede hunne beelden.

Hier in staan verschrikkelyke beelden De eerste vertoond zig als een mensch

en mannen miet veel hoofden , en arnen

Het derde deel is ook met een sterke

net een dikke buyk , een Olifants-kop,
Tromp, en met zulken tand.

De andre heeft een hoofd, en zom

deur afgesloten, en aldaar heeft of Wist- tyds 32 armien, met wapenen, als een
noe, of Eswara, zyn plaats
Wistnoe is verbeeld in een mensche

trydbaar held, er in

Deze plaatzen en Pagooden houden Hoe de

lyke gedaante, met vier armen; maa de Bramines voor heylig, alzoo God Bramines
Eswara ziet men daar even eens, als eer aar in woond , oo-deelende, dat mer le Pago¬
den voor
ingam, of, als het Membrum Virile niet anders, dan met veel nedrigheyd, Heylig

in membro muliebri, op zyn alleronbe
schaamst verbeeld, die men anders, als h
in een menschelyke gedaante vertoon-

daar in behoord te treden

houden.

Ten teeken van dien trekken de Bra

wierd, met drie oogen, twee op de ge-

mines, als zy daar in gaan, hunne schoen
tyt, en leggen hun Opper-kleed (een

woonelyke plaats, en ’t eene wat hioo

groot wit laken , dat zy op hun reg-

ger aan ’t voorhoofd, zou moeten ver- er schouder dragen , en dien slip zy
d
onder de linker arm door slaan) op beyRondom deze Pagoden is een groo le hunne schouders

pleyn , dat meteen muur omtrokken is, en

Hoe veel ’t gemeene volk de Pagoo-Hooge

op dat pleyn zyn verscheyde mindere Go-

len acht , blykr uyt ’t gene zy tot achtine

van 't
den , die aldaar ook kleene Pagoodjen. onderhoud der zelve, en van de Brami- volk
hebben.
ne’s , die de zelve bedienen, gewoon voor de
In de Pagode van Wistnoe heeft zyn zyn te geven
zelve.
Niets werd ’er gekogt, of verkogt,
vrouw Laatsemi ookeen Pagoodje, ge

van
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van ’t welke niet een gedeelte van de paard gedurig waeyd , op dat het dog
van de vliegen niet zou gesteeken wer-

Tol voor de Pagoden is
Sandelhout, lange peper, en Benzoin

den

3. Nadat nu al deze eere den Afgod Dienst

ge en, uyt Zee komende, vyf Pagoden
der ho(a ieder 6 gl:) van ieder Bahara van iangedaan, hy nu dus weer gekomen,ten on
480 pond, en aldus heeft ieder zyn ne

deel (gelyk men dat al mede by Rc

cn ’t beeld weer in den Tempel gebragttrent de
is, komen zekere hoeren, deze Pagode zelve, en

toegeeygend, en aan der zelver goden Waarom.
ne gisten zien kan) dat daar van aan de Pagoden retrouwd, voor dat beeld danssen , en
ete
dan werden 'er Liederen ter eere van
betaald moet werden
hun-gerius in het volgende 10. Hoofd-stul

zen.

By ’t munten van ’t geld krygen d’

Wistnoe of Eswara, gezongen. Mer

Bramine’s ook hun Deel , dat daar al

slaat dan daar op de Trommels, en men

mede van ieder zoorte van munt aan

jlaast; om dog die Goden vermaak aar

te doen , dan niet weynig op de BaOok schieten alle geslachten jaarlyks zuynen, en in ’t geheel hebben zy wel

gewezen werd

een zekere zomme voor de Pagoden

speel-tuygen, die zy in hunne Pago-

uyt, dat men daar van ieder geslacht den gebruyken ; deze zyn vierderley ,
enige van Darmen , eenige van koper
al mede aangetekend vind

Deze Pagoden werden, indien zy de of messing, eenige van hout, leder, er
metaal, die geblazen werden en op eenige

naam van een byzondre Heyligheye
hebben, van hen ook bezogt, en by dit

werd geslagen, zynde trommels van le

gelegenheyd, voor al van hunne Feesten

der ; volgens welleer nette maat dcze hoc

ter eeren der zelve en van hunne Go

ren moeten danssen

Niets schynd ’er vreemder, dan dat,

den, niet weynig begiftigd

Daar, zyn, ’er , die wel 2 2

daar deze Tempels, en ook de Beelden

Feesten jaarlyks en door de groot

Zeylig zyn, en de Soedra’s die niet mo

tocloop der menschen dan derwaards we

gen aanraken, de Bramines egter zullet

60, 70 of Soooo Pagoden inkomen heb

ntugtige hoeren toegang tot den diens

ven. Heeft dat zoo eene Pagode, men

hunner Godengeven ; dog zy zeggen, dat

kan , dan staat maken , Vat 200

dit geschied, om dat 'er by zeker geva

veel andre te zamen hebben. Men zie

aan Dewendre (een der mindre Goden

onder de cieraaden van de Afgods-beel

gebleken is, hoe trouw de hoeren zyn

den in de zelve, onder andren, kroonen
met heerlyke Robynen en Diamanten

Dus ziet men dan , dat de Pagoden
maar dienen tot Paleyzen der beelden.

op ’t hoofd van zulken Afgod waar en tot huyzen van groote inkomsten voor

by men hunnen Rykdom al med
kan afmeten. Egter waren de Pagoden
in de vorige tyden ryker, dan nu, om
dat de Koningen toen veel Gods-diensti-

de Bramines

4. Het Beeld van Wistnoe werd ge-Hoe zy
meenelyk met fracje bloemen bestroyd, e bee
en rykelyk met allerley Juweelen ver-den der
Opper¬

zer waren, als zy nu zyn; behalven dat cierd. Eswara’s beeld in tegendeel werd Goden
zommige zig ook nietontzagen de schat- gedurig met Sandal-water, en welrie-oppron

ten dezer Tempelen in tyden van nood kende vogtigheden besprengd , en ge-ken.
aan te tasten, wel onder belofte van die wasschen. Ook mogen geen andre, dat

wederom te geven , zoo ras zy kon-

Beelden der Afgoden doen

nen ; dog daar is noit gevolg of

5.

zien.

2
ro de
2goder

ren.

2. In deze Pagoden ziet men geen
volk, gelyk in onze kerken ,

de Bramines , den dienst ontrent deze

Dus steken zy ook lampen voor deen wat

veelden van Wistnoe, Eswara, en vooreere z

om die van hunne vrouwen op, enkelyk omdie verler be¬

daar eenige dienst by te woonen ; dic te eeren, om welke reden zy hun,
maar op zommige gezette nachten

zyn zy wel gewoon Wistnoe en Eswar.
op de schouderen te dragen, en door d’

ook, tenminsten twecmaal, eeten voor

zetten, dat derwaards met een Bazuyn

een Trommeltje; en van een dienaa ge-

voornaamste straaten om te voeren, hoe

pragt werd, die een schelle in de hanc

danig dit Efwara’s beeld alle maan-

heeft, waar mede hy beld, zoo ras hy

op de eerste dag der donkere Maan, er de plaats, daar de Afgod is , genaakt.
Nadat hy de spyze nu voor den AfWistnoe op de 9 dag der nieuwe Maan
op een houte paard, dat steygerd, en op god gezet heeft, gaat hy henen, laat
een houte stellagie staat, over al omge de zelve omtrent cen uur daar blyven , en
dragen werd. Dit peerd maakt in ’t gaan
al mede zyne Corbetten met schuyns er

naaldze dan weer

dwars te gaan, terwyl 'er veel flambeau-

een maar om te toonen, dat zy hen, als

wen en kaarssen voor uyt, en zonne-scher-

de gevers der zelve, erkennen, om daa
ver dankbaarheyd aan hen te bewyzen,

men boven’t hoofd van dit Peerd gedra

Zy brengen aan de zelve die spyse, al-

gen werden. Ook staat 'er een, die dit en om hunne spyze te heyligen.

6 Behal
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6. Bchalven het nu en dan byzonde
omvoeren van Wistnoes en Eswara’s

S

Het diend, om cen lang leven voo

hare mans te verwerven, en om te be

Beelden, werden die ook jaarlyks zeci werken , dat zy noit weduwen mogen
legtelyk op hunnen Feecst-dag op eer werden, en het duurd negen dagen.
Hoe dit gevierd werd, toond Rogeius in ’t 12. Hoofd-stuk
Den 8. Februari werd ’er van de SeiMaccoa’s, of zekere visschers, en diei
via’s
en Smaerta’s het Feest Tseweratre
gelyken zoort mecr, voortgetrokken
7. Voor deze beelden nu, dus op die ge-ierd, en de Soedra’s (alzoo men dar

wagen , die als een toren is , door de
voornaamste straaten der stad door d’

wagen zittende , zyn zy ook gewoon

een geheelen dag en nacht vasten moet

te Sombayen, of hiunne handen by een doen dien ganschen nacht niet dan spee- En, wanlen , om zig uyt den slaap te houden. neer en
cerbicdig na om hocg te lichten
soor wie
8. Ook werd het beeld van Wist De dwaasheden, die zy daar by ver- zy genoe jaarlyks den 10. Januari, na de mid- haalen, kan men al mede in ’t voor vierd

dag , op cen houte peerd zittende, of

noemd hoofd-stuk lezen

werden.

Den 14. na de nieuwe Maan in Aude schouderen na ’t veld gedragen, er
door een man gestadig gewaeid, op dat gustus vieren de Weistnoewas, zoo de
hem de hitte niet verveclen, en geen Bramines als, de Soedra’s , mannen ,

vliegen hem steken mogten , behalven en vrouwen, ’t Fcest, Ananta Padmana
dat 'er ook twee zonnc-schermen voor Uratari genaamd. Het diend om in dit
de zon boven zyn hoofd gedragen wer leven gezondheyd, en hier na den He
den, by welke gelegenheyd men in dat mel te bekomen.
Men ziet dit Fecst, met het verdichtveld allerley vermaak met het laten loo
pen van een bok, vos, en wat dies mee zel daar toe bchoorende, daar al mede
is, aanrecht, en tegen ’t vallen van der omstandig beschreven, en hoe dit jaaravond werd dit beeld weer met toorsen lyks eens gevierd werd; dog die dit

met Bazuynen, Tiommels, en een groo- acns gedaan heeft , moet het 1.
ten stoet in de Pagode gebragt, en dus jaar na malkandren doen, en dan is hy
zelfs ook by veel Maan-licht met Flam er viy af, mits een maaltyd aan de
beauwen voorgelicht, en , na dat de hoe Bramines te geven; dat hen dan gele
ren weer voor hem gedanst hebben, or genheyd tot al veel maaltyden ver
zyn vorige plaats gezet

En daags daar aan werd ook deze zel-

chaft

Op de volle Maan van deze zelve

ve eere aan Eswara bewezen , me

maand hebben de Bramines ’t Feest

hem mede dus in ’t veld te brengen, da

Tsrawanala Pondema, op ’t welke zy hun-

den twaalfden ook , dog dan niet t

ne kinderen, of de Brammasaris, ook

paard , en maar op de schouderen ge

hun Dsandhem, of koordeken, aanbin

schied

den, gelyk ook de getroude Bramines

9. Een van de voornaamste zoorten dan hun koordeken vernieuwen.
van eere , die de Eramines en ’t volk aar

deze opper-Goden bewyzen , is, dat zi

Den 8 na de volle Maan in Au-

gustus vieren de Bramines, en ook de

ter eere van hun zekere Feesten vieren, Soedra’s, het Feest Gokxoelasterni , tei
de welke dienen om de naamen, en d

Hcerlyk heyd van hunne Goden te mel
den

ere van Wistnoe , om dat hy op die
niddernacht, zoo als de Maan opging.

onder de naam van Kristna , geboren

Zulke Feesten nu werden ’er jaarlyks wierd. Wat hier over verder te zeggen
niet alleen ter eese dezer twce Oppen
Goden, en hunne vrouwen, maar ook ter

valt, en wat tot dit Feest aanleyding gaf,

eest men al mede in ’t voornoemd Hoofd-

eere van de zon, van Ganga, en van de stuk wydloopig
In Scptember vieren de vrouwen der
duyvel, door de Bramines gevierd, ge
gelyk ’er dan ook nog eenige by de Ma Bramines, ter eere van Laetsemi, Wist

sabaren gevierd werden, die de Bramunnes noe’s vrouw het Feest Maharna Hoewi

niet gewoon zyn te houden

reesten.

negen dagen lang , van de nieuwe Maar

4. De Feesten, die men ter eere var af. Het diend, om lang leven voor hare

Wistnoe en Eswara gewoon is te vieren mans te verwerven, en om rykdom te
noemen zy Trenala, en de andre, Pan- erlangen. En den 9 dag vieren de Bramiduga ; dog dit van Ganga, en van den
suyvel, werd Jatar genaamd
Den 18. Januari vieren de vrouwen
der getrouwde Bramines een Feest, tei

semi onthaalen, alzoo doen de Bramines

eere van Parvati, de vrouw van Eswa

dat dan malkanderen ter eere van Wist-

nes dit mede tot genoegen van hunne

vrouwen, dog gelyk de vrouwen mal
kanderen dan met spys ter eere van Laet-

ra. Dit noemen zy Gauri Dewi ; dog noe ; gelyk de Soedra’s, die mede dit
de Scivia’s (die Eswara voor den Opper lcest vieren, malkanderen dan ookr waksten God houden) noemen dit Maha Secti
V. DEEL.

ter onthaalen. Op dezen dag maken de
Sol
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Soldaaten ook hun geweer schoon, en toond

doen ’er offerhanden aan

Rogerius in zyn 14. Hoofd-

stuk, met eenen aanwyzende , dat de

In de maand October agt dagen na ppper-Goden over de cer, deze mindere
de volle Maan, werd het Feest Dipawa oden aangedaan, niet jaloers zyn, als
li, ter eere van Wistnoe gevierd; en in men , hen aanbiddende, hen maar niei
de maand Juli vieren de Malabarenanders aanmerkt, dan als die gene, die

dat van Adi Panduga, gelyk ’er in No- de macht, om hen de verzogte goede
vember nog een, Cartica Panduga ge en te geven, van de opper-Goden vernaamd, ender hen bekend is

kregen hebben

Ool hebben zy, behalven deze Feeste

Het verdiend zyne verwondering, dat

(by hen Trenala’s, of Panduga’s genaamd de Bramines voor hunnen Bramma, daar
verscheyde Sacramanams, of Heylige zy zooveel van weten te zeggen, die zoo
dagen. Een aalmoes, op zulken dag aan veel gezag over de wereld, en alle de
cen armen uytgereykt, is van meer weer-

zaaken der menschen heeft, en die zy

de en verdiensten by hunne Goden, al

zoo beminnen (behalven dat zy ook na

een aalmoes , aan duyzend arme men

hem hunnen naam dragen) geen Pagode-

leen opgericht hebben, en hem geen
b. Behalven deze Feesten, die zy ter eere nog dienst bewyzen, daar zy zooveel

schen op een andren dag gegeven
Feesten
ter cer

eere van Wistnoe, en Eswara, of van

er inin

andren en geringer Goden, zelf de dic-

hunne vrouwen vieren , hebben 21 naars van Wistnoe en Eswara, eeren, ja

dere

er ook eenige ter eere der mindre Go

Soden.

zelf cenigen dienen (als den rooden Sper-

den , of der Deweta’s, zoo als zy hen wer, ter ecre van Garroeda, en den Os,
noemen

'ter eere van Baswa , die een os is, en

Aldus vieren zy den 9 January het Fees en waarom zy ook geen ossen slachten of
Pongol ter eere van de zon. De Soedra ceten mogen) groote eere bewyzen, ja
zy zullen het voor een Gods-dienstige
mine’s maar voor een H. dag. Het vie- aal houden, een os van zyn dienstbaarren van dit Feest werd door Rogerius in ncyd te ontslaan, en aan de Pagode toe
houden dit voor een Feest ; dog de Br-

zyn 13. Hoofd-stuk zeer net beschreven te eygenen, of aan de zelve een aalmoes
Op het zelve komen daags 'er aan de te geven.
Het schynbare, dat men daar op verKoejen en Buffelsook, die dan kranssen
en koeken om hare halzen hebben.

der zeggen kan, is, dat zy de plaats van

Ook bidden de Bramines (gelyk wy
bevorens al aangemerkt hebben) de zon van hem , door ’t volk te doen eeren,
aan, als zy opkomt, en ondergaat, en zeer wel vervullen, waarom zy ook die
Bramma, om zich zelve, in de plaats

zy bewyzen haar ook de cere, om eer gene, die voor hen, en voor de Koeyen
Pagoodje voor haar op te richten, een stryden , verzekeren , dat zy de plaats
lamp voor haar te ontsteken, en voor van Indre , daar Dewendre is, zuller
haar te Sombayen
Dat zy ook de andre mindre Goden

bekomen

Behalven deze mindre Goden dienen

Tmge

2

terr

en Deweta’s, Garroeda, Annemonta deze Heydenen den duyvel ook. Daar

21 21¬

Vicgneswara, en Vierrepadra met het yn ’er veel onder hen ; dog de twer
oprichten van kleene Pagodekens ceren , roornaamste onder de zelve zyn Ganga,
en Goernatha
hebben wy bevorens al gezien.
Om deze Ganga van Ganga Nadi (dat
Ook richten zy hunne gebeden tot de
s, de Rievier Ganga te onderscheyden
zelve, en doen offerhande voor hen.

dre Coden.

Voornamelyk egter bewyzen zy eer

werd zy Ganga Gramma, of de stad

groote agting voor Viegneswara; Eswa- vanga, genaamd. Zy is een vrouw
a’s zoon.

Hoe 2y
Vicgnes
tara

eeren.

zonder man; hoewel zommige haar voor

Deze eeren zy als een huys-God, en de vrouw van Eswara en andire weer
de vrouwen hoopen op hem , om be Ganga Nadi daar voor houden. Deze Hoe die
rrugt te werden; waarom zy hem ool Gança ’s beeld vertoond een hoofd met Godin
offerhanden van gekookte spys, Kalap- vier armen, houdende in de linker hand Ganga

’t hoofd

en kopje, en in de rechtereen vork met der duyZy bewyzen mede veel eere aan De drie tanden. Men vind over al Pagoden velen,

pus, en bloemen, toebrengen

wendre, en aan de andre Hoofden der voor haar opgericht, dog geene voorgediend
onderhemelsche werelden, welke hoof Goernatha, hoewel sby de Seivia’s voor werd.
den zy Achni , Wayoevia Warroena al) voor grooter Meester, als zynde Essangga, Niruti, Cubera, en Samma noe wara’s zoon, dan Ganga, gehouden ;
rmen ; dog richten voor de zelve geei maar by de Weistnoewa’s staat hy maar

Tempeliens op , bidden hen maar aan voor een duyvel te bock
en doen offerhanden aan de zelve

Egter was 'er te Carmellon (te Pallea-

Met wat oogwit zy dit doen, en om catta bekend) een Pagode voor hem,
wat voor gaven van de zelve te erlangen

dog geheel buyten hunne gewoonte en tegen
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,
voor.Wat

is ook

Buffel en eenige bokken
gen de gemeene ordre, opgericht.
Men steld alleen in ’t veld cenige beel- men daar mede doet, en hoe men die beden ter eere van hem, daar hy dan ook handeld ,kan, men daar al mede

Goer

wel een geheclen Raad van gebakke duy-

atha

zien.

Zulke bloedige offerhanden doen zy
velen by zich heeft. Zy dienen hem an
ders gemeenelyk onder een boom, daar noit ter eere van Wistnoe , or Eszy malkandren wys maken hem gezier wara , keurende het met Porphvrius
ongeoorlofd te zyn, hen iets, dat leven
heeft, te offeren; hoedanig dit plato in
’t
leacatta jaarlyks een Feest, niet op een geheel afkeurde, om de Goden iets te

te hebben

Het Fec
rer ccrc

Ter eere van Ganga werd ’er tot Pal

van Ga1

ga.

gezette tyd, maar na ’t goedvinden van

offeren, maar wel om bloedige offerhan-

den aan de lucht-geesten te doen.
Zy zyn mede van oordeel, dat men
vierd, hoewel men dat landwaard in op
een gezette tyd doet. Men noemd dit dit voor de quade Goden doen moet, om
ook Pongol; dog 't verschild zeer vee ze goed te maken, en dat het voor de

den Hawaladaar, of Landvoogd, ge

van ’t zonne-Feest, gelyk dit de Heer goeden onnoodig is, dewyl zy reeds doch
Rogerius in zyn 15. Hoofd-stuk omstan al goed zyn. En zoo ras zy ofhunne beester
dig toond , hoe zy op een hooge wagen maar ziek werden, of een schip zullen
over al omgevoerd,en voor haar gesombaid laten in ’t water loopen, straks moet 'er
werd , hoe men op de straaten voor haar een offerhande van bolken aan Ganga
nedervald, en wat 'er verders voor pynely gedaan werden , op dat hen de duyvel
ke dwaasheden ter eere van haar danver- geen schade toebrengen zoude ; want
toond werden, dat Landwaard in zelf- als zy hem maar te vriend, en verzoend
zooverre gaat,dat eenigen zich niet alleen hebben, zyn zy nergens bang voor,
Ct zy mannen , ’t zy vrouwen) eenig weshalven zy ook, zoo ras zy maar onhaken laten in de rug slaan, om daar aan, heyl vreezen, gewoon zyn aan Ganga te

als aan een wip, op tehangen, maar zich offeren. Dezen dienst en eere nu mogen
ook door deze wagen, om hare belofte haar de Soedra’s wel, maar geenzins de

aan Ganga te voldoen, overryden laten Bramines, bewyzen, alzoo die dezen duyIn vorige tyden plagt 'er voor Gan-a- vels-dienst in zich zelven quaad keuren,
ook een mensch opgeofferd te werden, hoewel zy die ’t volk niet afraden, nog

dog nu slacht men ’er ’s nachts maar eer

die laken mogen.

DERDE H OOFD-STUK.

y At middel zy gebruyken, om tot een goed eynde te geraken. Hunne gedagten ove
Wdit leven. Wie in den Weicontam, of bemel der gelukzaligen, komen. Hun
Surgam beschreven. Hoe zy meynen de vergeving der zonden te krygen, met zig te
wasschen , voor al, met waier van de Rievier Ganga. Waar in zy het gebeente der dooden werpen. Van de verhuysing der ziele. Hoe die gestraft werd, of in deze wereld, of

buyten de zelve. Staat der gelukzaligen na hun dood. Het verdre ever dezen Gods-dienst
kan men by Baldeus vinden.
Wat

Elyk nu de Bramines, en veel an- zyn

middel

dren, met hen, een leven na dit le

zy ge

bruyken
om tot

ven verwagten, zoo kan men wel zyn vorig leven hier draagd, en dat hy

bedenken, dat zy, en hunnc aanhangers in ’t ander leven eerst loon over ’t goede.

een goed ook hun uyterste best (zoo zy maar eenig

eynde te zins Gods-dienstig zyn) zullen doen, on
geraken

goed doen in dit leven, eenig goed

ontmoet, maar dat elk de straffe dan var

dat goede eynde te bereyken

Ty stellen vast, dat men door goedt

in dit leven gedaan, bekomen zal
Zy gelooten, dat de getrouwe dienaars van Wistnoe en Eswara alleen den

Wycontam konnen bekomen, zoo noewerken daar toe kan geraken, maar da men zy den hemel, ter eeuwige geluk- Wat den
de zonden dit beletten, en dat zy door zaligheyd, en daar God met een lichaam Weiconde eerste in den hemel, en door de laatste verkeerd (zoo de geleerden spreken), dog tam, of
Hemel
in de helle komen
den Surgam, by ’t gemeene volk maar

Vermits zy nu de verhuyzing der zie

Hunne

gedagten len, en daar nevens ook vast-stellen, dat
ver dit

leven.

bekend, bestaat in of begrypt de onder

der ge

sukzali¬

Hemelsche werelden, boven de welke zy gen, ko-

zy, voor dit leven, nog in een ander nog Bramma-locon (of de plaats daar men.
lichaam, wel ofqualyk, geleeft, en daar Bramma is) gelyk zy daar nog boven

op dit leven ten loon of straffe van hunKailasom Lila Weicontam, en Weicon-

vorig leven ontfangen hebben, zoo hou- tam (drie plaatzen, daar God verkeerd)

den zy mede staande, dat niemand, om stellen. Het is ook daarom, dat zy, zoo
N2

rac
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ansje, of Casjewaram, is cen groo-

ras als iemand gestorven is, zeggen, dat
hy na den Surgam, dat is, na een Van

te ttad in ’t Koninkryk van Carnatica,

de acht onderhemelsche werelden,

in wolke ook zeer veel lagoden zyn.
Awentacapoer of A wenteutica, is cer

vCr-

trokken is

Deze noemen zy

stad, die benoorden Agra legt
Dwareweti, of Dwaraca, iseen plaats.

r. Indre--Locon. Daar den Indra, of die wel eer by Suratte lag, dog door de

t hoofd (te weten, Dewendre) zich ont
houd

Zee weggenomen, en al waar Kristna gestorven, en wiens lichaam, als men her

2. Achni-Locon ; of Achni’s plaats nu branden zou, door de Zee weggencmen, en tot Sjangernaat, of Proesotadie ’t vyer aanbevolen is.
nai, in Bengale gelegen, gedreven is,
3. Jamma-Locon, dat is, de helle.
Haren
urgan
chre
ten

4. Niruti-Locon; of Niruti’s plaats

5. Warocna-Locon , of Waroena

plaats
6. Cubera-Locon, die over den ryk

m welke reden die Pagode van Sjangernaat ook voor een zeer Hcylige plaats genouden werd. Ook mag een Bramint
daar in de Pagode uyt de hand van een

dom te zeggen heeft.

Soedra, na dat hy ’t de Pagode opgeofWayoevia-Locon, die over de wino ferd heeft, eeten, dat hy in geen andre
gebied
jlaats doen , vermits geen soedra hem
3. Ifang Ja of lsan-Ja-Locon
naar aanraken mag; om welke onrcy7.

nigheyd voor te komen, en af te weeren,

Aangezien zy nuzien, dat zy niet hey

zy ook altyd ’t kruyd Toleie in hunne oort

lig genoeg leven, om den Weicontam dragen

ot hun deel te krygen (hoewel men ook
zeer verwaande Hevligen onder hen vind,

lle deze Heylige plaatzen hebben ook
eenen kring, binnen welkeen zy Heylig

die zezgen meer te konnendoen, als den zyn. Die van Casi is maar , myl , die
Vedam eyscht, van welke ysselyke ey- van Ajotja is 12 mylen groot, en dus is
genwillige dienaars Rogerius in zyn 15. ook de kring der andre grooter, of ook
Hoofd-stuk in ’t breede spreekt) en dat wel kleener, dan deze.

Sy Freyaga loopen ook drie spruyten
veel middelen, om zig daar van te rey van de Ganges rievier in malkanderen,
nigen, en om vergiffenis daar van tever- en dit water houden zy, ter plaats daar
hunne zonden dit beletten, zoeken zy

werven

dit geschied, voor zeer Heilig, en ge-

Ten dien eynde bezoeken zy veel de looven, dat, zoo zy daar in sterven, al

Heylige plaarzen, gelyk de Jogi's, San

jare zonden (’t zy van menschen , o

jasi’s en Avadoeta’s daarom ook altyd in eesten ) daar door in eene reyze afge

de zelve woonen. De naamen dezer plaat-

wasschen zyn.

Zy oordeelen ’t niet alleen dienstig en
zen , die voor al Heylig zyn, zyn Ajot
Ja, Matura, Casi, Canye, Awenta Ca- verdienstelyk, die plaatzen te bezoeken,
poeri, en Dwaraweti, en deze hebber

naar meynen ool, dat zelf ’t noemen

haars gelyke in Heyligheyd in deze we van de zelve hen van de zonden reynireld niet. Alle, die in Casi (dat in Ben- gen kan ; om welke reden zy alle
gaie aan de Ganga rievier, en 12 my morgen zeer veel (voor al de groote en
van Ajot-Ja legt) sterven, gaan, ’t zy ppmerkende lieden) aan die H. plaatzen
mensch ’t zy beest, aanstonds na den he gedenken, en die als opzeggen.
mel; dog die in een andre H. plaatsster

Het wel vieren der Feelten is medt

ven , komen in Bramma’s plaats, daa

een groot middel, om de vergeving der

y eenige tyd blyven, komende daar

zonden te crlangen

na weer in deze wereld, en weer in eer

Het wasschen van hunne lichamen helpt Met zich

ander lichaam varende ; dog na dat zy

200 zy denken) hicr al mede toe, dat zy te waslan in deze wereld dit leven weer ten dan of met zout, of met zoet water kon-sehen.

cynde gebragt hebben, komen zy eerst nen
in den hemel.

doen; hoewel dit al niede niet mei

alle zout water, of altyd, maar alleen

Ajot-Ja legt 12 mylen van Casi (dat dan, wanneer het reyn is, te weten op
ook wel Waranasi genaamd werd) en 12 den Sacra wanam (dat is, op den cerstei
myl van Prevaga, ’t geen I2 mylen hoo dag van ieder maand) gelyk dit ook als

ger de Ganges op, en nader, dan Casi
aan Agna legt; en in dit Ajot-ja is Wist
noe onder de naam van Ramma geboren

net de tyd van een zons of maans-ver-

auystering is, en als 't Ardhodea, en
Mahodca is (dat is wanneer zich zeke

re sterren vereenigen) geschieden kan.

Matura is dicht by Agra, een van de

Ook houden zy ’t daar voor, dat de
Zee,
en 't Zee-water aan den oever der
-rooten Mogols hoofd-steden. Hier is

Wistnoe, onder de naam van Kristna Pagode Rammeswara , (die de Malaba
ren Ramanatakovil noemen) altyd revn

zeboren.

15,
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Van waar, of waar door, dit aya

is, weshalven zichveele, zoo om de Hey-

ligheyd der plaats, als ook voor al, om zoo heylig zeworder is, toond de Fcer
Rogerius in zyn 20. Hoord-stuk.

zich daar in te wasschen, derwaards be
geven

Deze kragt schryven zy niet alleen i

Voori
inet
1er 12n

e îtraf na dit leven sicilen zy voor
dc godloozen vast, zeggende, dat zom-

zout water van dezc Pagode; maar ook nige na liun dood in deze we-cid , en
alle zoete waters en rievieren ; dog voor andre buyten de zelve gesiraft zullen

ie rievier

verden.

il de Ganges, toc, stellende, dat ’t wa

Ganga.

Zy gelooven , dat de zielen by hun van de

ter van die rievie- hen vollcomen van hun-

ne zonden reynigt, om welke reden de dood uyt hunne lichaamen in een ander verhuy
ng der

’t zy van een mensch ’t zy van een beest,

Bengalers, en andre veel van hunne sieken
op den oever van deze rievier brengen

210n

en de zelve met ’t halve lichaam in ’t wa

Dit is al een zeer oud gevoelen zoo

ter leggen, om aldus voor hun dood de

an de aloude Fgyptenaars (die dit al-

vergeving van hunne zonden zeker te be

lereerst stelden) als ook van Orpheus, Pla-

o; Plotinus , van lythago as , van de

komen

Druides, mitsgaders van veel Joden, en

Vermits nu veelen verre van de Gan

ga afwoonen, zoo gedenken zy alleer ookk van zommige Christenen , en wel

aan die rievier gedurig niet als Gang: n’t byzonder van Valentinus, ColoibaSjanam , dat is, de Ganges wassche my, us , van de Manichei en Gnostici geuvtroepende ; dog andre laten zig dit wa weest. Ook heeft Zamolxis dit gevoelen
tot de Gethen overgebragt, zy stelden,
ter ook van verre in poiren brengen
Om wat reden de Heydenen van di dat ieder in een dier na zyn gedrag voer;
water der Ganga zoo veel werks maken de dappere in Leeuwen, en Arenden ;

n dat voor zoo Heylig houden

dog de quade in slangen, draaken, &amp;c :
Dat de zielen der menschen om hunne

toond Rogerius in zyn 19. Hoofd-stuk
Ook toonen wy dit nader onder de hie zonden in een becst voeren, stelde Plana volgende stoffe van Bengale, ter plaat. t0 pythagoras, ae Joden, en dic gedaar wy in’t byzonder van de Heyligheyd melde Christenen vast, waar in ook dezt

eydenen met hen overeenstemmen
Plotinus, een Leerling van Plato, stond

van de Ganges handelen
Allen nu, die de voornoemde midde-

len , tot erlanging van de vergevinghun-

wel de verhuyzing der zelven, maar al

ner zonde, ofniet in ’t werk gesteld heb-

een van ’t lichaam van de cene in ’t

pen, of ook dit wel niet konden doen, lichaam van een ander mensch toe, maarHoe die

redden zy weder door andre middelen,

geloofde geenzins, dat de ziel van een geltsaft

werd, of

ndere
om hea egter dit hun oogwit te doen nensch oit in een beect voer.
Zy hebben dit gevoelen (zoo men wereld
vereyken

T'en dien eynde werpen zy ’t gebeen

Waar in
het ge
eent
der doo-

den verpen.

meynd) overrenomen van Pythagoras,

te van zulk cen in de Ganga, die dan zyn die zeyde, dat hy eerst Ethalides, de
onden afspoeld , voor ieder jaar van zoo van Mercurius, daar na Enphorbus,
welk leggen in de Ganga de ziel van doe Hermotimus, daar na Pyrsrhus, een

dien overieden duyzend jaar vreugde in de visscher van Desos geweest en dat hy na
laats van Dewendre geniet : want dis zoo menigvuldige verhuvzingen van zyn
water kan memand in den Hemel bren- iel, eyndelyk Pythagoras geworden is
gen, hoewel het den weg daar toe, en
om ’er te komen, aanwy st

Dit water bewerkt hen ook, dat 27

daar na altyd nier in een ssimmer leven
en tot een beter staat komen, waar doo-

zy dan eyndelyk echter den hemel be

reyken

n dit gevoelen is waarschynelyk van

Babel, daar hy geweest is, na Indier
vergehra3t

Zelfs gevoelen deze Heydenen, dat de
ielen der menschen niet alleen in men
hen, en beesten, maar zelt ook in de

truyden en gewaischen vaaren, en dat

Daar beneven gaan zy ook na Gaja ieder daar in ontmoeten , ’t geen best
een zeer Hstad , 30 mylen van Casi, net hunne vorige werken over een komt;

na 't Juyden gelegen, alwaar een steeis, waar in God, zoo zy zeggen, zy
voet gezer heeft. Hier maken zy eeni
deeg, waar af zy eenige stukje s op die
steen leggen, telkens, als zy dit doen,
de naaii van een hunner overledene vrien

den, en ieder ieyze al weder een andre
vriend noemende, vaardoor zy meynen
hen zelf uyt de helle te konnen verlos
en , en zich in Dewendre te konnei

brengen.

3teragten zy, onder die gene, welker

nielen in beesten vaaren, die gene ’t ge-

ukkigst, die in een Koe vaaren, om dat
en Koe Gode ’t alleraangenaamst van
alle beesten, en om dat:andi of Baswa

iic os is, waar op Eswara omgevoerd
verd. Ja zelf zy zullen een dooden os

want dien te slagten , doen zy noit)
oo veel eere, als een dood mensch, aanloen, over hem ook op de bazuyn bla-

ten , hem overdck ken met een kleed ,
hem bewierooken, &amp;c :

N3
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Zy stellen ook vast, dat zommige om
hunnc zonden in duyvelen veranderen,

cn door de lucht zoo lang zwerven, toi
dat de tyd hunner straffe voor by, of ten
zynde geloopen is. Deze oordeelen zy

dat het zeer slegt hebben, en dat zy groo-

maar geen kinderen krygen, na dat zy
na hunnen verloopen tyd, ook met de
ziel weer in een ander lichaam , zy met
ziel en lichaam bevorens den Surgam veraten hebbende, verhuyzen, verlatende ’t
vorig lichaam mede. Zommige Dewetas

ten honger lyden, en dat zy niets van bleven ook altyd in den Surgam, als de
de aarde genieten mogen , dan ’t geen zon, maan , sterren , &amp;c : welke ook
tinderen krygen, die in den Surgam bly
hen de menschen tot een aalmoes geven ;
om welke reden veele in de cerste dagen.

ven. In de Surgam begaan zy geen zon-

dat iemand gestorven is, eeten voor de den, alzoo God daar zelf wel komt, en
bonte kraejen leggen op dat zulken hen onderwyst.
Buyten deze is nog een Bramma-Loziel, zoo zy een duyvel geworden wasdan mede nog wat zou konnen eeten con, of een plaats , daar Bramma zich
Zy meynen , dat deze duyvels ook nu onthoud. Deze schynd naast aan den Heen dan wel aan de menschen in een mel te zyn. Egter moeten zy , die daar

menschelyke gedaante verschynen; maar komen, ook na zekere tyd al weder in
zy gevoelen ook, dat men voor de zel
ve, alzoo zy geen quaad konnen doen
ook niet behoefd te vrezen

de wereld komen; na welken tyd dan weer

iytgeleefd te hebben, zy zckerlyk in den
hemel komen, en ’er altoos blyven.

De gelukkigste egter zyn die gene,
Zoodanig is ’t gelegen met die gene,
die in deze wereld gestraft werden; maa die eens gestorven zynde, in den Weidie hunne strafbuyten deze wereld dragen contam, of in den Hemel der gelukzalizyn die gene, die al in Jamma-Locon gen komen.
Of buy
ten de
zelve.

Zoodanige Weicontams zyn ’er twee-

of in de helle , zyn.
Alle blyven , na hunne gedagten

derley, de cene werd Lila Weicontam,

niet altyd in de helle, maar zommigs

dat is de vermakelyke hemel, de andre

raken ’er , na dat ze de tyd , hen om maar Weicontam of de Hemel, ge
hunne zonden opgelegt, verduurd hebben aaamd, alwaar God zelf is

Of zy, die in de Lila Weicontam zyn,

er uyt, en komen dan weer in de wereld , varende weer in eenig ander

veder, in de wereld komen , zyn de

lichaam

Sramines nog niet eens ; dog alle stem-

Eenige , in de helle geraakt zynde, nen zy daar in over een , dat hy, die
komen ’er noit uyt, en dat zyn die, de eens in de Weicontam gekomen is, daar
welke in Antam Tappes, dat is, in de alcyd in eeuwige gelukzaligheyd blyft
Daar in komendie, de welke Wistnoe
put der duysternis , komen, alwaar zy
allerley smarten lyden, alzoo daar door- altyd, en getrouw dienen; dog die dat
nien , kraejen met vzere bekken, wree- gebrekkelyk, doen , komen maar, in

de honden , en fel-bytende muggen den surgam, dat wel het gemeenste lot
zyn.

Sraat de
gesuke
C1
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dood.

der meesten is, gelyk in tegendeel, in den

De staat nu der genen, die gelukkig Weicontam te komen, zeer weynigen
na hun dood zyn , is tweederley, zom

e beurt valt

Met een woord moeten wy hier nog
mige komen weer in deze wereld, na
dat 'er een zekere bepaalde tyd verloopei zy voegen, dat men hier ook Hindoes,

is, en zommigen komen hier noit weder

zekere Heydenen in ’t Noorden van As

meer sin’t Ryk van den Mogol) wooVoor die gene, die hier weerkomen, ende; dog in Gods-dienst van de Benzyn de 7 onderhemelsche werelden , ianen, en andre nog veel verschillende,
maar zyn, en blyven gelukzalig

die wy te voren genoemd hebben, te heeft, die van geen os of koe, maar anweten, Indre-Locon of Dewendre-Lo

con, Agni-Locon, Niruti-Locon, Way
bevia-Locon, Cubera-Locon , Isan-Ja
Locon, en Warroena-Locon, plaatzen

ders ook vleesch, en visch eeten. Het

zyn stoute, en dappere Soldaaten, die
n Guzeratta over al tot bewaring der

vastigheden gebruykt werden. Dus zyn e

ok nog Rasbuten, medc Heydenen ,
den, en die haar naam van haar Hoofc die van de Benjaansche secte van Sama-

die alle te zamen Surgam genaamd wer
dragen

raat zyn, gelyk wy bevorens al gezegt

Die in deze plaatzen komen, hebben hebben.
t alle na wensch en ieder meynd, da

Hier in bestaat wel het voornaamste, Het ver

zyn plaats de beste is; Deze bewooners dat 'er van den Gods-dienst der Heidenen, dre over
van den Surgam noenien zy Deweta’s

op Malabar, of in ’t gansch ryk van den

van welke zommige weer na de werelc grooten Mogol in Guzeratte, Bengale, dienst
en verscheyde aangrenzende ryken , en kan men
moeten, en herboren werden.
voor
al ook op ’t Eyland Ceylon zich by BalZy gelooven van deze, dat zy in all

rreugd leven, ook by vrouwen slapen, onthoudende, te zeggen valt, en ’t ver-deh
inden.
dere
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dere dat men daar van wegens de Goden over Choromandel, Malabar, en Ceylon
Ixora, Vistnum, Bramma, mitsgaders van

aangeteckend, en daar zoo net te vinden,

hunne kinderen, &amp;c: by zou konnen dat het niet noodig is,dat wy daar over iets

voegen , is zeer uytvoerig door de vorders hier byvoegen ; weshalven wy

ons daar aan gedragen, en den Lezer
Afgodery der Heydenen, achter zyn werk daar na toe wyzen.

Heer Baldeus in zyne beschryving van de

Van den GODSDIENST der MOOREN,
Of der

MOHAMMEDAANEN,
VIERDE HOOFD-STUK.
an den Moorschen Gods-dienst. In Golconda , Visiapoer , &amp;c., die Sjais zyn.

VNu Onderdaanen van den Grooten Mogol, die Sunni s zyn. Het wezentlyke van hun
geloof bevorens al voorgesteld. Hun verdre Seden, en plegtiykheden. Hoe 't huwelyk by
hen aangelegt,en gesloten werd. Aanmerkingen over de gesteltenis der bruyds pracht ontrent hunne huwelyken. Plichten der getrouwden. Nieuwe statie van de Bruydegom, en zyn Bruyloft.
Wanneer by zyn Bruydeerst ziet. En waarom de man de vrouw opsluit. Dat zy vier vrouwen,
en zoo veel byzitten hebben, als zy willen. Dat alle hunne kinderen gelyk erven. Zy trouwen ook

wel, maar voor een zekeren tyd. Zy zien zoy naeuw niet na de trappen van maagschap¬
Wanneer een vrouw bertrouwen mag. Of van haar man scheyden kan. Gewoonte van

bekend te maken, dat de Bruyd ook maagd bevonden is. Hunne Feesten, en Kerk-bedienden. Het Feest van Hassan, en Hossein. Hunne Beirams, of Paasch-Feesten. Het Feest
van Mohhammeds geboorte. Het Feest van Mortesa Ali, Ramalaan, de vast-maand.

t Feest der verheuging in Februari. t Feest van Abrahams offer. Het Neurs , of
nieuwe jaars Feest. De Mooren in hunne kleeding beschreven. En in hunne huys-treyn

van meubelen. Hunne pracht in maaliyden. Onderscheyd tusschen Patans, Mogolders,
en Hindoestanders. Hoe t by hun sterven en begraven toegaat. Hoe hunne goederen
verdeeld werden na de dood. Wie hunnen uyterste wil opsteld. En hoe die begind. Hoe

men na de dood verder met hem handeld. Hoe soy daar op begraven, en wat hem van twee
Engelen in het graf voorgehouden werd. Rouw over den dooden. Teeken van een vrouw,
die niet heytrouwen wil.

van de
Moorne
Gods-

dienst.

ry Ehalven, de Heydenen heeft mer of Sjahi’s, Konings-gesinde, of van den

Phier te lande ook zeer veel Mooren,

of Mohhammedaanen , die metter

Mohhammedansche Gods-dienst, zoo als

de Koning van Persien , en de Persiaa-

tyd hier ook meesters van het land ge- nen die belyden, te weten, dat zy de
worden, de oude Heydensche Koningen uytlegging van Aali over den Coraan vol¬
sen) daar in tegendeel de Onderdaanen Na on'er uyt gebotst, en zich op hanne Throo

nen geplaatst hebben. De Roningen van van den Grooten Mozol Sunni’s, en na-erda
Carmarica, en de drie Naiken van Tan-

volgers van Aboebekier, Omar, en ren van

sjouwer, Madure, en Tsjengier, plag- Oetsman, en dierhalven geslagene vyan-den
ten daar nog een overblyfzel af te zyn,

den der Sjais zyn, gelyk zy malkeanderen tooten
Mogol,

hoewel zy nu ten grootsten deelen, ne- ook voor Ketters houden, en uytschel-ae sunvens andre Vorste-, en ’oningen, door

den, malkanderen doodelyk bitter be-nis it

den Grooten Mogol al mede onder het handelende.

jok gebragt, en overwonnen zyn.

Hier uyt kan men bevatten, dat men

Onder de Moorze, Vorsten hier te hier te lande tweederley zoorten van
In Gol-

lande plachten de Koningen van Gol- Mooren, te weten, Sjais en Sunni’s heeft,

onda

conda, en Viziapoer, boven alle andre en dat de eerste onder de tweede, als nu
i7. a¬
poer, &amp;c.uyt te steken ; dog die staan nu al mede neesters van het land zynde, in weerwi
die Sjais

7n.

onder den Grooten Mogol, en zyn 1687. moeten bukken, en daar door of veel
door Eurang-zeeb (gelyk wy in zyn le- vervolging lyden, of anders blindeling
ven breeder getoond hebben) overwon- den stroom volgen moeten, dat wel de
nen.

meeste, willen zy rust hebben, genood-

Deze Koningen nu, met hunne On- zaakt zyn te doen; behalven dat het slecht

derdaanen , waren alle te zaamen Sjais volk ’er ook zoo veel onderscheyd niet
tus-
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tusschen beyden weet, zich zelven meer vader gedaan, niet gehouden.
Men verneemd dan ook wel, of de
aan de uyterlyke naam, dan wel aan de
Bruyd eerlyk is, en ter goeder naam en
zaak, overgevende.
Het we Wat nu het wezentlyke van hunnenfaam staat, of zy ook aan geen ander

Gods-dienst, of de zaaken, die zy gelooven, en ook het onderscheyd tusschen
seloor
besrens de Sjais en Sunni’s betreft , daar ove
2i vOOI hebben wy reeds onder de stoffe der Godszentlyke
2I

gesseld.

verbonden is ; dog zoo daar na mogi
komen te blyken , dat zy geen maagd
was ; kan hy niet te rug springen ,

gelyk wel eer de Joden in zulken geval,

diensten, op ’t Eyland Java, en elders ge- volrens Deut. 22. konden doen.

Als de ouders of vrienden aan wedersproken, waar aan wy ons die- halven ge
dragen. Te meer dewyl wy hier over een zyden nu het dus verre eens geworden
zyn , werd ’er een paard met, welbyzonder bock zulien uytgeven.
Wat nuverscheydende gebruyken, Ze- riekende bloemen, en een heerlyk beHunver
dre Zeden, en plegtlykheden, onder hen, mits¬ hangzel opgesierd , op zekeren tusschen
den , en
gaders deze en gene andre zaaken, her hen bestemden tyd voor des Bruydegoms
leg
in ’t byzonder rakende , betreft, daar huys gebragt: waar op de Bruydegom,
5ie

den.

over zullen wy in ’t vervolg kortelyk van zyne naaste en voornaamste vrienden
verzeld, zitten gaat, ten eersten meteen
spreken.
Ontrent hunne huwelyken zyn zy zeen net van geurige bloemen, dat zeer cierpragtig, en vol van uyt wendige plegtlyk- lyk gemaakt is, over zyn gansch aangeheden

zicht bedekt werdende

Men draagd twee fraey-beschilderde
huwelyk vader, die een dogter heeft, die nog niet zonne-schermen boven zyn hoofd, en

Hoe 1;

Voor af moet men dan weten, dat een

oy nen tot hare jaaren gekomen is, volkomene

geleyd hem dus met een grooten stoet

22nge¬

lest ; en magt over haar, en ’t vermogen heeft, door de voornaamste straaten der stad,

gesloten om haar aan zoo een, als ’t hem goed terwyl 'er cenige zangers, trompetters,
werd. dunkt, buyten haar weten, en zonder Schalmey-en Trommel-speelders , voor

dat zy daar iets tegen doen kan, uyt te hem henen gaan , zommige van welke
huwelyken ; hoewel dit anders legt, wan- dezer treyns gasten ook wel eenige vuurneer zy tot hare jaaren gekomen is.

Daar op werd de Vader, Oom, of
Broeder van de Jongman na de ouders van

werken tot vermaak der omstanders ont
steeken.

Nadat zy aldus de stad door gekruyst

deze of gene jonge dochter gezonden, hebben, komt hy eyndelyk voor de

die, na een beschryving van zyn perzoon, Bruyds deur, alwaar hy ontrent een half
en styl van leven gemaakt te hebben, uur lang nog te paardblyft zitten, rechzoodanig een dochter , als hy in tende met zyn gezelschap met vyer-wer’t oog heeft, voor die jongman ten hu ken en speelen allerley vermaak daar aan

Eyndelyk, na dit spel lang genoeg geHier op werd dit aan die dogter voor duurd heeft, gaat hy in huys, en zet

welyk verzoekt.

gesteld, die , na een gesprek hier over zich op zekere plaats op een Alcatief, of

met haar ouders , ja gezegt hebbende

Tapyt, neder, alwaar dan de Bruyd met

zoo stemd ook haar vader dit toe, haare ouders en vrienden , en ook de

mits dat zy in ’t huwelyks-goed, dat des zyne, van weder, zyden , met eenen
Bruydegoms vader beloofd te geven, eerst Imam, Mola, of Priester, en cenen Cazi,
over eenkomen; waar mede dan dit hu- of geestlyke en wereldlyke Rechter by
welyk zoo goed als gesloten is. Het zy hem komen, om als getuygen over dit

dat die zomme ’er opvolgd, ofniet, zoo huwelyk te staan; dog de Bruyd zit agis het egter zeker , dat de vrouw, na ’s ter een schutzel, daar zy alles zien en
mans dood, die bedonge huwelyks pen hooren kan, zonderdat zy gezien werd,
ning eerst uyt den boedel gewoon is nii hoewel de Cazi haar zou mogen zien
zich te trekken

Daar op dan zend de Bruydegom (dic
zyn aanstaande Bruyd niet zien mag) ee-

Daar op vraagd de Cazi aan de Bruyd,
gy

N.N. dogter van N. N. zyt

zy genegen u in den cchten staat met

nige van zyne naaste bloedverwanten, te N. N. zoon van N. N.; te begeven,

weten, zyn moeder, moeje, suster, of de welke zoo of zoo veel goed mede ten
een andre vriendin, na ’t huys van de huwelyk tot cen Bruyds-gave voor
u

Bruyd, om te zien, of zy niet het een brengen zal, zyt gy genegen zyn vrouw
of ’t ander gebrek, van blindheyd, lam- te werden, en tot 'er dood toe te blyven.
heyd, doofheyd, en wat dies meer is, Hier op dan ja geantwoord zynde, ge-

heeft, en of zy ook niet mank, gebuc lyk nog eens ontrent de volmagt, die zy
cheld , scheel, of siekelyk is. Indien aan den Cazi geeft, om uyt hare naam
ingen
zeker Hoofd-stuk, of het Siga, te lezen,
over de daar op goed bericht komt, is het
Scitelic- huwelyks verbond vast; dog zoo ’t anderszoo neemd hy ze alle, daar tegenwoordig,

Aanmei

nis der

aruyd.

is, is de zoon aan de belofte , door zyn tot getuygen van ’t gene zy gezegt heeft.
Het
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Het zelve steld den onder-kazi, ofeen nig aan dien Engel bekreunen
Daar op werd er dan of in des Bruids,
ander man van aanzien , op diergelyken
of in des Bruidegoms huys (na dat zy dij
wyze mede aan de Bruidegom voor, dis
zich dan mede in dit stuk als zyne volmacht goedvinden, en na ieders staat) een brui
draaagt, waar op zy dan hunnen zegen- loft tocgericht, en zoo lang gehouden.
wensch aan de Profeet geven, en zekei als dat met iemands staat, aanzien, en
Formulier des huwelyks, in ’t Arabisc goedvinden overeenkomt. Daar zyn 'er,
opgesteld (maar daar zy geen van beyd die 2 2 3, en daar zyn 'er, die wel 10 :
veel af konnen verstaan) voorleezen, ’t 12 dagen duuren.

geen aldus luyd
Lof zy Gode, den insteller des huwe

Eer de bruiloft begind, ryd hy weer Nieuwe
statieva

met de voornoemde statie door de stad, 4. Brui
lyks, den verbieder des overspels, en dic of hy werd ’er ook wel met een Palang- degom

ook zware straf daar op gesteld heeft kyn doorgedragen, omringd zynde van en zync
Zyn eyndelooze barmhertigheid zy op een grooten drom van menschen , die Bruloft.
Mohhammed, en zyn loffelyk geslacht
als voorloopers en wegwwzers des geloof
Dit Formulier leze ik na ouder ge
woonte, alzoo het de Proteet hecft ge

hem geleiden, behalven dat ook de lucht

van ’t geklank der bazuinen, en schal

meyen, en van ’t gerammel der Cymbaen, der trommels en der andre speeltui

steld. Lof zy Gode den Barmhertigen gen, weergalmd

Daar na weer t'huis gekomen zynde

ontfermer

dat al mede in ’t Arabisch, en aldus luy

houd hy bruiloft, zittende met zyn goese vrienden op een Alcatief (na de

dende is

wyze der Mooren , die met hun beener

Daar op gaat hy voort tot het Siga

Den Kazi, of des Bruids volmacht

onder ’t lyf, gelyk by ons de snyderzegt dan : ik hebbe te zaamgebonden, zitten) zich zelven met hen eenige
en van twee tot een gemaakt, het ly

van N. N. dochter van N. N. (die mi
tot haren gevolmagtigden gemaalt heeft

met N. ., zoon van N. N., die u

wyzenze op den onder-Kazi) volmach

tyd vrolyk makende

Na ’t houden der bruiloft haald hy
de Bruid, die hy dan de eerste reyze ziet

en brengt die na zyn huis, verzeld zynde
van hare naaste bloedverwanten

Zoo ras zy in ’s mans huis gekomen
gegeven heeft, en dat, met zulken hu
welyks-goed , als ’er overeengekomer is, gaat zy op een mat neerzitten, er

preid haren rok uit, op welkers slippen

en besloten is

Waar op den onder-Kazi zegt, il de man, in ’t bywezen van allen zyn gestemme de verbintenis tusschen de bover
bed al knielende doet, daar in bestaande,
gemelde Perzoonen, en ook de huwelyk.

dat God hem in deze nieuw-aangevan-

gifte tot

gen staat zyn Vaderlyke zegen gelieve
mede te deelen. Daar na werden de muu-

Daar na wenscht hen een iegelyl ge

luk, en daar mede zyn zy dan

ge-

trouWWd

Plichten
der ge-

Tgeen nu verder van de plicht deze

ren van ’t huis met water besprengd, dat

alle ongelukken afkeerd.

De nieuw-getrouwde vrouw werd by Hoe d

ong-gehuwden is , dat werd hen, eer haren man, even eens als by haare ou-man d

getrouw-iegelyk, zoo verre hem dat raakt, in 't ders, opgesloten, zonder, dat zy van vroux
den

geheim van hunne ouders gezeg

eenige mans, uytgenomen zeer weynige opuuye

Den inan werd aanbevolen zyn vrouw van hare naast-bestaande, mag gezien
met cen goed voorbeeld in alles voor te werden, om haren man niet ieverzugtigaan, en haar, mitsgaders het huis-ge- en jaloers over haar te maken; aangezin, wel te bestieren , te maken , dat

zien de Mooren in zich zelven zeer geyl,

zy geen gebrek heeft, en zich in alles als lichtvcerdig , byzonder tot de vrou-

cen getrouw, eerlyk, en wakker mant

wen genegen, en van gedachten zyn

dat andre onder hen niet beter zyn, dan
De vrouw werd aanbevolen, haar mar zy zelf. Om dan alle quade vermoe

dragen

te eeren, te dienen, hem; als hy te hui

comt, fa6 stappen te gemoet te gaan
hem zyn muylen te brengen, zyn eetei

dens, en gedachten van een jaloers man
e benemen , en om aan wederzyden

geen de minste aanleyding, van zelf mal

wel te bereiden, zonder zyn verlof geen kandren maar te zien, hier toe te geven,

spyze te nuttigen, of by hem te slaper reurd, men allerbest, de vrouw van
hoewel hy om de vierde nacht daar tot alle gezelschap der mannen af te zonde
verplicht is) en hem dog niet te vertoor- ren , en haar een byzonder vertrek tot
nen : want anders heeft zy te verwachten, haar verblyf te geven, daar zy van deze
dat zy , zoo haar man toornig slaper en gene vrouwen, slavinnen, en ook wel
gaat, de geheele nacht van den Enge van veel gelubden (na dat haren staat hel
zal vervloekt werden; hoewel ’er onde medebrengt) verzeld is, die wel ten dee

deze wyven zyn, die zich zeer wey- len tot haar vermaak, maar ten grootsten
V. DEEL

dee¬
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deelen ook hare verspieders zyn, om of
haar gedrag te letten, en den man daa

By de Joden was het maar de vrouw
des overledenen broeders ; maar hiei

tydig kennis van te geven, zoo 'er doo

neemd een Moor al de wyven, byzitten

de vrouw iet onordentelyks geschieder

en slavinne van zyn broeder na zig, beslapende die gene, die hy wil, ten ware

mogt

Dat de Mooren vier vrouwen, vol-

Dat 27
vier

vrou-

wen, er

dat do weduwe ongenegen was weer te
nuwelyken, en zich zelven kuys in dien

gens hunne Wet, trouwen, en nog zoo
veel byzitten, als zy onderhouden kon-

taat, ten eynde toe, voor haaren man

e gedragen

zoo veel nen, ’er nevens hebben mogen, hebber

Ool mag de man, na zyn vrouw's

byzitten wy bevorens, onder de stoffe van Java

hebben, of wel elders, daar wy van Mohammed’:
ls zy
willen.

wetten spraken, al aangemerkt

dood, ten eersten harc suster trouwen ;

dog by haar leven mag dit niet ge-

Deze vier vrouwen hebben een gelyke
magt, zoo lang zy malkandren verstaan,

schieden

ten ware de man , de eene meer als de

andre beminnende, eene der zelve bover

Geen zoon egtermag zyn, vaders wy-

ven , om die te beslapen, na zig nemen,
alzoo by die allen, zelf ook de slavinnen,

de andre verheft, dat al medc zoo gemakkelyk niet toegaat.

byzitten zyns vaders geweest zynde, gewoon is moeder te noemcn

Geen vrouw mag tot een tweede hu- Wan-

De getrouwde vrouwen gebieden we

over alle de slavinnen; dog 2oo de Hee

velyk , dan na 4 maanden en 10 dagen heer ces

meer zin in een slavin , als in een van

gewacht te hebben, om dus van hare perro,

1OUIV

zyne vrouwen, heeft, dan verheft zoo nbevrugtheyd verzekerd te zyn, treden, wer
want anders moet zy den tyd van hare mag.

eene zich wel dikwils tegen hare meeste

ressen, en schoon zy dan ook wel vee
onderstand van haren Heer heeft
weten zich egter deze verbitterde wy

olle dracht eerst uytwagten
Coo een man van huys

gegaan, of

nier of daar ter pelgrimagiegetrokken

ven dan op haar tyd ook wel eens, in

is, en de vrouw in 4 jaaren geen vast be

weerwil van den Heer en haar, aan zul-

richt, schryvens, of tyding, van hem

ken slavin te wrecken , zoo hy zelf

crygt, mag zy hertrouwen

niet tydig zorg draagd , dat zull

Zy vervloeken, met woorden, de So-

een slavin buyten haar bereyk is
Dat alle
Hare kinderen, zoo van de getrouw

domie, cnandre zonden van bloed-schen-

hare kir

erer

de vrouwen, als van de slavinnen, erver

gelyk er-gelyk
ven.

Buyten het voornoemde huwelyks
verbond, is er nog een ander, Ak

Mottai, dat is, een verbintenis van ge

noorzaamheyd, genaamd, in tegenstel-

ling wel; dog plegen egter diergelyke
zonden veel

Indien ’t egter bekend werd, dat zich
iemand met een beest vermengd heeft.
die werd voor een tyd gevangen gezet
en met een zeker getal van slagen gesla-

gen, en ’t beest gedood, zonder dat ie-

ling van een andre, die Akd Dajenni, of mand van des zelfs vleesch, of melk iets
altyd-durende verbintenis genaamd werd

gebruyken mag

Volgens deze Akd Mottai verbind de

Indien de vrouw met reden over ha-of van
Kazi een vry-loopend Jongman aan een ren man klaagd, (waar onder ’t hoeree-haar man
cheyder
byzit voor zekeren vast-gestelden tyd, en en des mans niet geteld werd) konnen
427

voor zekeren bedongen penning, onder be zy door den zelven rechter, en op de
lofte, dat zy hem voor dien tyd alleen zelve wyze, als zy verbonden wierden
aanhangen, en getrouw zyn zal

Nadat die tyd verloopen is, kan men

ontbonden werden, en , dan gaat de
vrouw met hare Juweelen, en bedon-

met het Formulier op nieuws te leezen.

gen huwelyks goed, er uyt, en de dog-

als zy beyden ’er toe genegen zyn, dat ver

ters volgen haar ; ook mogen zy bey-

lengen, of , des genegen zynde, ook de aanstonds weer met een ander trou-

trouwen, en dan mag hy die byzit met

hare kinderen in huys brengen, die dan
nevens zyne andre kinderen erven

Zy nie¬
200
naeuw

niet na

de trap

schap

Onder deze Mooren is het de ge-Gevoonte ook, dat een bruyd , op de woont

Zy zien ook zoo naeuw niet, als wy,

eerste nacht, als zy eerst bekend werd,kena

na de trappen van bloedverwantschap

luyds-keels schreeuwd , dat men haar maker

van be

en zy vinden ’er geen swarigheyt zeer verre hooren kan , dat haar ook dat de
in, om een broeder de weduwe van zyn een groote eere is, en waar op har Bruyd

pen van broeder te laten trouwen, meynende,
maag¬

ven

dat zy die aan niemand beter konnen be

maagd

juders ook zeer roemer

bevon

S morgens komt 's bruyds moederden is

sleden; ongetwyffeld daar in de Joder by 't bed, en beziet de slaap-lakens
navolgende , daar de broeder, volgens 100 die dan bloedig zyn, is ’'er een
Deut. 25. 511. dit gehouden was t groot gejuych, ook toond zy die latens aan de ouders van den Bruydegom
doen, of anders moest hy de smaad

daar breeder beschreven, van haar af
wagten.

die daar over zeer vergenoegdzyn

,

daai
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ieken, handen van Mortesa-Ali &amp;c: bren-

aan ziet, den Bruydegon niet weynig gen, en in welk huys ieder een, alzoo

uytlacht, behalven dat de Bruids vrien- dit open staat, gaan kan, om het te
den, of moeten, hem dan ook cen spin- zien.
Men ziet honderden van kaarfsen in
rok t’huis zenden, on hem te verwy-

ten, dat hy bequamer tot spinnen , en dit huys, dat vol glaazen van allerletot vrouwen-werk, als tot het werl verwe is, branden. Men schenkt 'er
van een man is, gelyk, dat dan wel Serbet (zynde zuyker-water) en men

3 4 dagen duurd , dat hy van ieder zegt tegen de gene , die het drinkt,
ten uytgejouwd, en de gek met hem drink dit ter gedagtenis van Hossein.
Van Hassan die 3 jaar te voren door 't
geschooren werd
Dat ook deze hunne vrouwen zich stof van een diamant vergeven wierd,
met sluyers ’t hoofd en aanzicht bedck- spreken zy niet, hoewel zy de gedachte-

ken, en hare ooren, neusgaten, armen, nis van zyn dood ’er mede onder begryen. Op die zelve stond, als zy dit zeg-

en voeten ook met goude ringen ver

cieren , hebben wy al elders aange
nerkt

Zy hebben ook onder hen verschei-

Tunne
Feesten

le Feesten, en Hoogtyden , tot he

cn kerl

gen, wenschen zy ook den vloek over
ille zyne vyanden, en voor al over die

gene, die hem gedood heeft
Te dier tyd laat ieder , die een A¬

vaarnemen van welke in hunue Mesdjids joer-Chana heeft, een put voor zyn huys
zy hare byzondre bedienden, ’t zy op graven, en daar ’s avonds hout in bran-

bedien-

den.

den Djamaat, of den vrydag (zynde den , om den welken veel Mohhammede dag der vergadering) of ook wel or

daanze en ook wel Jentiefze jongens

andre dagen hebben , deze zyn de Mo¬

peelen , zich ’t aanzicht met asch betryken , en al danzende, en huylende

wasen , of Roeper op de Torens, di
alle dag op de Mesdiid, morgens voor

uitschreeuwen : O Profeeten kinderen

zons opgang, smiddags ten half een

gy zyt dan dood, vermoord, vergeven,

dog ’s vrydags ten een uur) en ’s sa-

en dorstig gestorven ; dat ’er aarde op

vonds als de zon ondergaat, gewoor ons hoofd zy, &amp;c.
is te klimmen, en de menschen tot het

Dit doet men niet alleen in de steden,

gebed te roepen , dat hy gemeenelyk, maar zelf ook in de kleenste dorpen.
Zy stellen vast, dat hy, die over de dood
met de voorste vingeren in de ooren te
steken, doet

Daar is ook een Faraas, of uitsprei

an Hossein huyld, zekerlyk in 't Paradys komen zal. Op de 10. dag (de dag

der der Tapyten, die de Kerk schoon dat hy dood geslagen werd) is 'er een
roote omgang ’s avonds, en men ziet

houd, met water besprengd, de matter
afstoft , de lampen ontsteelkt, en die

daar dan duizenden van menschen by een

weer uitblust

komen, gelyk 'er ook zeer veel plaatzen
Van Predikers , of Chatiebs , we- als ook de graven, lykstatien, Tomben,
ten de Sjais thoedanige de meeste hiei Pieken, Hellebaarden, Mortesaalis hanzyn) niet, alzoo die niet mogen predi- den, en veel rouwdragende paarden over
ken, om dat hunnen Chatier uyt Hindoe

al met veel gehuyl en geschreeuw omge-

stan zou moeten komen , daar zy alle

voerd werden

Sunni’s zyn, die zy vervloeken. Echter
Placht 'er in Golconda zomtyds nog ge-

Asma, met diamant-stof veroeven werd

redikt te werden, om dat 'er meest een

alz00 wierd Hossein door Jesieds volk

Gezant van den Mogol was; dog zeder
dat Golconda, en dit gansch land, doo

Eurang-zeeb veroverd is , zyn de hek

kens ontrent dit stuk over al geheel ver

Jelyk Hassan door zyn eygen vrouw,

die zy daarom vervloeken, en dan ook
in de gedaante van een Reus van stroo en
matten verbranden) doodgeslagen
Deze treur-tyd plagten niet alleen d’ Haar Bei¬
ams, of

Sjais, maar ook de Sumni’s in ’t geheele paaschIn hunne maand Moharram hebben zy yk van den grooten Mogol, tot Sjah Feesten.
Het Fees
van Has-een treur-Feest der t wee gebroeders Has- Diihaans dood te vieren ; dog Eurang
nangen, gelyk dat wel te denken is

an en

Hossein

san, en Hossein, zoonen van Mortesa-A

zeeb , tot de kroon gekomen zynde
li en Fathima, die de neefen dochter van heeft dit verboden, om dat dit maar inhunnen grooten Profeet, Mohhammed

waren. Zy noemen dezen treurtyd A

stellingen van menschen zyn.

Hun groote en kleene Beiram, of

sjoer, of de 10dagen, in ’t Arabisch
dog de Hollanders noemen de zelve Jaksom Baksom. Zy begind den 1. en ein-

aasch-Feesten, zyn mede geenzins van de

digd den 10. van die maand. In die thier

y de Sjais, en den 12. by de Sunni’s) vanMoh-

dagen maken de grooten een Asjoer-

ninste.

Ia de maand Rabia ul Awal (den 17. Het Feeft
s’’er een Feest, ter gedagtenis van Moh- meds

Chana, of een treur-tyds huis, waar in zy hammed’s geboorte by hen Roeze Careel wapenen van oorlog, als vaandels welud, of Aide Moloed, genaamd. Dit
werd

ge

sste.
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werd met een groote statie van hen gevierd, alzoo men dan alle de opene piaat Gabriël, of Diibraiel, bevolen, vermits
zen voor ’t Paleys van Golconda, en el de Coraan in deze maand (zoo zy zeg-

ders, zeer opcierd , en met vergulde en gen) te voorschyn gekomen is. Het ver-

ve zilverde fruyten, en met Fonteynen dere dat 'er over deze vasten te zeggen

opschikt, alwaar dan veel kaarssen ont

valt , hebben wy bevorens , ter plaat-

stoken, en wakker van de hoeren in ’t e daar wy onder de stoffe van Javvan den MolrhammedaanschenGods-dienst
bywezen van den Koning (die dat, in
praken, reeds gezegt

zyn heerlykheyd nog zynde, op zyn
goude Catil, of rust-bed, leggende plag
aan te schouwen) gedanst wierd ; beha

n de maand Sjawaal, of Februari ,'t Feef
hebben zy weer een Feest der verheuging der ver

ver ’t endigen van de vasten, en dan heugin-

ven dat men dan ook veel maaltyden

nFe-

noet ieder voor elk hoofd van zyne huis-p
Dit Fecst duurde maar eenen dag; er bedienden meyden, vrouwen en kindezomtyds (na de overheden dit goedvin ren, 8 pond ryst, Tarw, of Dadels,

gaf.

den) ook wel langer. Ook doet men of

aan den armen geven.

Ook gaan zy op dien dag na buiten, en
roepen dan op alle 10 voet-stappen, Allah Ekbar of groote God, tot dat zy,

deze dag een gebed meer, dan de ; daag

lykze, ter gedagtenis van Mohhammed
geboorte , men zegt dan een lofzan;
pp, en men leest een Hoofd-stuk uyt den ter plaatze, daar zy wezen moeten, gekomen zynde , God danken voor zynt
16t2ur
Het Feef
van Mor
te¬

Ali.

Zy hebben ook een Fcest, ter gedag genade , dat hy hen die vasten met getenis van Mortesa-Ali’s geboorte, die de
15. van de maand Radsjab ter werelc

zondheyd heeft doen eindigen.
In de maand Dsulchaida (by andre ’t Feeft
van A.

quam, ’t geen zy by na even eens, als ilsifda genaamd) op den 8. gaat de Pel-priahams
dat van Mohhammed (hoewel met wat grimagie, of de Reys (voor die gene, offer
minder statie) vieren. Zy verhaalen van sie derwaards gaan wil) aan. Den 10. is
hem, dat zyn moeder hem in den vier- iet Aid Korbaan, of ’t Feest van Abrakanten Toren van Mekka, als zy der waards hams-offer op welke dag zig ieder op

gegaan was, om God daar om een gena-

zyn kostelykste kleed, zich met Roozen-

dige verlossing te bidden, baarde ; max-

water besprengf, met bloemen behangd,

dat hy, nu geboren zynde, ’t aanzicht van

eel schaapen (zoo hy van vermogen is

zyn moeder niet zien, en haar niet zuy

dood, en ’t vleesch omdeeld, terwyl zi

gen wilde, voor en al eer Mohhammec

er met hunne vrienden ook vrolyk op

zyn tong hem in de mond gestoken had zyn

Wat zy van deze offerhande verder

na dat nu de Profeet hem gewasschen,

en van zyne geboorte-vuyligheyd gerey- zeggen , kan men in den voornoem-

nigd had , keerde dit kind zig van den geheym-schryver van de Heer Hade eene na de andre zyde om, waar ovei
Mohbammed huyldc; en, na de reden

vart mede leezen , behalven dat wy

elders breeder hier over gesproken, en 1

gevraagd zynde, zeyde: de tyd zal ko noodige daar van al gezegt hebben
Het Noeroes, anders ook wel NeuruZ eN
men , dat deze jongen na myn dood
my ook wasschen, en dat ik my dan ook

f nieuwe-jaars Feest, vieren zy in de lente roes, o
nede met veel pracht, te meer, alzoo nieuwe-

omkeeren zal

Dog Mohhammed, dood zynde, heef

Mortesa-Ali toen als Chalifa, of Stadhou-jaars
Feest.

hy dit juyst zoo net niet nagekomen der, in Oetemans plaats volgde
al welke Fcesten by de mans waarge
gelyk hy in meer dingen zich missproker
heeft

nomen werden , alzoo de vrouwen dan

Nadat Mortesa-Ali4 maanden oud ge in hunne Mesjids niet komen mogen; hoe¬
worden was, vertoonde zich in zyn wieg wel ’t haar by andre gelegentheden nog
ten ongeloovige geest, in de gedaan wel cens toegestaan werd.
te van een slang , met een voor

nemen om hem te dooden; dog ’t kingreep zyn bek scheurde die van mal-

kander, en wierd zedert Heyder, da

is, slangen-verscheurder, genaamd; won

De Mooren (yan welke wy hier eeni- De Moo¬

ze byzonderheden, hier mede toebehoo-sen lI

rende, inlassen moeten) zyn doorgaans nun MRieding be¬

noog van gestalte en welgemaakte men-schreven.
chen (alzoo men weinig gebrekkelyk-

derlyke dingen verhalen zy verder van

ynder hen vind) zwart, en ook bruin-

hem, die de Heer Havart in zynen Per

zwart lang van hair; dog ’t wit en gee

siaanschen geheym-schryver aanteekend hair (als ’t onder hen valt) houden zy voor
Men vierd ook zyn dood by na als di

een zoort van melaatsheid. De meeste

van Hossein, hoewel al mede met wat uytgenomen hunne Priesters; schrappen
hunnen baard glad af, en houden niet,
Rama- minder statie
75
aan , de Een van hunne voorname viertyden i ils hunne knevels. Ook scheeren zy
vasthunne vasten in de maand Ramalaan of hoofd-hair schoon af, uytgenomen dat
maand
zy
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zy een lok boven op de kruyn laten , ders ook in hunne thuinen; en Tanken;
waar by hen Mohhammed ten hemel op- dic zy 'er agter op hunne plaatzen hebben,
haalen zal

De mans en vrouwen dragen by n
klederen van een stot, en op een en di
zelve wyze gemaakt. Zy nemen daar to

doen

Alhunnen huis-raad bestaat in Tapyten en in ha¬
ren huys¬

want tafels nog stoelen ziet men ’er niet)treyn van

schotels, goude en zilvre drinkvaaten; meube¬

of kattoen Lywaad , of goude of zyd
potten, pannen, &amp;c: ook zyn ’er in delen
Lakenen, en Broccaden, ieder na zyn staat; vertrekken der vrouwen veel goude er
dog de vrouwen gaan gedekt uyt
zilvre vaten, zoo, om te drinken, als
Zy dragen doorgaans Cabayen, die mede tot 't eeten van Pinang, en tot andre
boven naeuw, om de lendenen geslote gebruiken geschikt.

Verders zyn zy pragtig (als zy ’t ver Pracht in

zyn , en tot aan hare knyen af hangen

Ook dragen zy broeken, met veel frons mogen hebben) in hunne maaltyden,en in maaltyden.
sels op de hielen hangende, en ledert

’t staatvoeren door een grooten sleer

schoenen, en die ook wel van andre koste van Dienaars, die menigvuldig, en byna

lyke stoffen, die zy, om ze te gemalcke ieder tot eenig byzonder werk geschikt
lyker als zy in huys gaan, uyt te trekken, zyn, alzoo deze op de peerden, gene op
op de hielen nedertreden : want in hunne hunneOlifanten,andre weer op hunne tenhuizen zyn over al (voor al by de groote ten, Karren, Ossen, Cameelen, Tapykostelyke Tapyten, daar men op zitter ten , &amp;c ; passen. Ook hebben z1
gaat
loopers, die een pluim op ’t hoofd, er
Op ’t hoofd dragen zy groote Turkze

twee bellen op de borst dragen; waar op,

Tulbanden van fyn wit kattoen, of ook of na welkers geluid zy ten minsten 25
wel van andre verwen , ’t zy van zyde o of 30 Kos, of is mylen op een dag loo-

van eenige andre met goud doorwrogt
stoffen gemaakt. Zy nemen, als zy ie

mand groeten, die noit af; maar legger

pen

Zoo is ’t met de grooten, dog met de
slegte gemeinte is ’t jammerlyk ge-

de regter hand dan op ’t hoofd; die van steld, die maar elendige slaven der groogelyken staat zyn, buigen ’t lichaam wat ten zyn. Slegt en elendig zyn hunne hui
tegen malkanderen, en zommigen vatter zen van stroo en Zooden, en maar mei
malkanderen by den baard , zeggende gedroogde Koejen-mest (dat ook hunnen

grab-anemoas, dat is, ik wenschu de ge
beden van de armen

brand is) bestreken. Slecht is hunnen
huis-raad , zynde eenige aarde, en ko

Om den hals dragen zy een geel, groen vere vaten , twee Katils (alzo man en
rood, of wit kleed, Pomeri’s genaamd vrouw ieder byzonder slapen) en slecht
dat hen ook tegen de koude en regei is hunne spyze, dewyl zy zich meest met
diend. Om de middel hebben zy een gor Kitsery (een zoort van kleene zeer slegte
del of riem, met goud en zyde door boontjens) en wat ryst met boter 'er over,
wrocht , waar over zy gemeenelyk nos behelpen
een kleen wit gevouwen gordelken van

Men maakt tusschen Mooren en Moo¬

fyn lywaad dragen, en de vermogend ren ook groot onderscheid; want daar
dan nog een kort zyd-geweer, diens heg zyn Patanders, Mogolders, en Hindoe- onde
en schede van goud en met gesteentt standers. Deze alle zyn Mohhammedaa-scheyd
bezet is, 't welk zy tusschen die Com

nen in Gods-dienst, dog zeer veel va tusschen

merband, of gordel, ter regter syde steeken

malkanderen verschillende

Patans

Mogol¬

Hunne wyven vercieren zich zeer vec
De Patanders zyn zeer verschillende in ders , e
met allerley kostelyke Juweelen, die zy kleding, en munten in dapperheyd en Hindoe
aan de ooren, en neus, als ook aan den

klockhertigheid ten oorlog, waar op zystander

hals, aan de armen, handen, en voetei

ook zeer hoogmoedig zyn, uyt

dragen; de armen vercieren zig met bloe

De Mogolders zyn de beste van allen,

men , en Bazuin-snoeren in ’t hair, ei
omi den hals, dragende arm-ringen, ei
andre ringen, &amp;c : van zilver, koper

en zeer goedaardig, beleefd, en geschikt

en noit graeuwe, ten ware zy die me

en zyn ook vry botter, om iets te be-

Antimoni of spics-glas (een zeer oud mid

grypen

log de rechte Hindoestanders (die inboor

lingen van Guzeratte, en veel zwarter,
en glas
als de andre, zyn) werden voor straffer,
Ook hebben zy alle zwarte oogen, wreeder , en gieriger , gehouden

del , by de Joodse vrouwen, 2 Res

Als zy ziek werden, en de dood voe-Hoe:

9 Jer. 4. en Ezech: 23. bekend
verwden, dat zy met een naald doen

en naderen, laten zy ieder zooveel Prie- by hun

ters en Molla’s haalen , als hun vermo-sterven
en begraHunne huizen zyn groot, ruim, ei gen toelaat , die dan eenig hoofd-stuk ven,
toe
vol Zaalen; dog boven plat, daar zy in uyt den Coraan lezen, en God bidden, gaal

den koelen tyd van den dag boven op gaar dat hy van die siekte weer op komen mag

zitten, om zich te verkoelen, dat zy an-

Ook bevelen zy aan zulke voor de

deoc
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dood niet te vreezen, maar zich aan alli

Lof zy God, die dat leven en sterven, En ho

de Propheten, die hen voorgingen, te

spiegelen,en voor al dog, om aan Mohham

die magt heeft over al, wat 'er is; de die be¬

oneyndelyke barmhertigheyd des Heeren, ensino

med, en de twaalf Apostelen, te denken onze groete , zy op den Sevid Mohhammed, en zyn zuyver geslacht. Den Lezer

en zich van hunne zonden door een bete

leven te bekeeren. Woorden, die goed des geschrifis zy kennelyk , dat achtervol¬
gens de woorden van God in den Coraan
zyn, maar daar zeer zelden zulke daader

uytgedrukt, ’t is u by geschrift bevolen,

opvolgen.

dat wiinneer de dood iemand van u allen

Als hy ziet, dat hy vast sterven moet
dan maakt zoo een zyn uyterste wil.

komt te naderen, het allerbeste, dat gy

By ’t sterven van de man trekt de vrouw

na uwdood konder overlaten, een Testa-

roor af haar huwelyks goed, volgens be

ment is, voor iiwe ouders en vrienden.

ding, ten ware zy dat reeds by haar man

Dit is een zaak, die zekerlyk by zuyvre

leven genoten, en men bewys met 4 ge- lieden moet worden nagekomen. En de

tuigen daar af had. Daar beneven trekt verzetting, of verlichting op den Coraan,
zy, indien ’er kinderen zyn, 3, en an

door den Profeet gemaakt, luyd als volge:

die sterft zonder uyterste wil te maken,
denaars opdagen, kan zy niet meer, dar zyn dood is cen dood der onverstandigen
de helft van haar huwelyks-goed , trek Het geluk, en gezicht Gods is gevallen ot
den Testaieur , welke van herten bekend,
ken
Indien ’er boven ’t zelve nog iet verde dat 'er maar een God is , Mohhammed
ders : van den boedel; dog zoo 'er schul-

Hoc

overschiet, krygen de ouders des man zyn Profeet, 12 Apostelen, eene verryzegoederen (zoo zy beide nog leven , of anders nis, en een dag des oordeels (dat hem ook
verdeeld de levende van hen) ieder ;, en daar na an de getuygen, en schryver der uywerden
de zoons van het overschot twee deelen, terste wil, zoo hy ’t vergeten mogt hebhunne

na de

en de dochters een deel, alzoo hunne We

dood.

dit zoo gebied

en , afgevraagd werd) en met vollen ver-

stande geiuygd zyn uyterste wil zoodanig te

Met de nalatenschap van de vrouw vezen; te weten , dat bby tot zyn uytvoergaat het zoo, gelyk als met die van den ler des Testaments maakt N. N., om
man, welke hare kinderen trekken; dog wanneer by uyt deze wereld zal verhuyst
de man trekt, zoo ’erkinderen zyn-, en wezen, alles , wat in dit Testament geschreanders de ;; dog als ’er geen kinderen, ven staat, behoorlyk uyt te voeren; Namenog ouders zyn , dan mogen zy ’t ove lyk dit en dat, na zyn believen en fanen weder aan malkanderen maken
tasyen. En ter zyden zetten de vier geIndien zy geen van beyden kinderen of tuigen hunne naamen, en merken, en da
zy zulks uyt de mond van den Testateur
ouders hebben, en zonder uiterste wi

sterven; zoo erft, by ’s mans sterven gehoord hebben

de vrouw haar huwelyks-goed, en-, er
het verdie gaat aan zyne bloedvrienden;

Wannneer nu de zicke komt te ster-Hoemen

ven , werd hy terstond op een plank na de
dood va

dog zoo de vrouw zoo sterft, trck ker gelegt, schoon gewasschen, gelyk ookve
hare vrienden voor af haar huwelyks zoo een, die hem wiesch, zich daar namet hen

goed, en dan nog de helft; maar de an- dan weder wascht en reynicht, alzoo ’t handeld.
dre helft blyft voor hem
aanraken van een dooden iemand onreyn

By deze hunne uiterste wil geven zy net maakt. Daar na werd de doode nog driete kennen, en drukken klaar uyt, hot maal, eerst het hoofd tot aan den hals
veel kosten zy tot hunne begraffenis willer

dan met een holle hand over de regter

besteeden, wat zy aan den armen willen

en daar na over de linker zyde, eerst met

gegeven , hoe veel slaven zy begeeren water (waar in de bladeren der Massang
vrygemaakt , wat voor graf-steden, of of Bidara-vrugt vermengd zyn) en daar
Mesdjids zy willen gebouwd, en of 21 na met Camfer-water, en dan met enkel

ook een Pelgrimagie na Mekka voor zich water, gewasschen, en ieder reyze werd
daar op gezegt : ik wassche dit doode lyk

willen gedaan hebben, alzoo dit de le

venden en dooden van hunne zonden rei-

nigen kan.
Wie hui

p Gods bevel met dit, of dat water; en

wanneer zy zoo verre gekomen zyn

leder een by hen mag zyn eige uiter- trekken zy hem een dood-kleed aan , te

uyterste

ersten wil schryven, of ook, zoo hy

weten, een stuk lywaat van 5 Cobidos

vil op¬

wil, van iemand van zyne vrienden, van

of anderhalf ellen, in welkers midden zy
een gat voor den hals maken, en slinge-

steld.

een Molla of van den Kazi, laten schry

ven, zynde het genoeg, als hy dit maar ren dit dan verder rondom het gansche
volgens de Wet opsteld, en ’er 4 getui lichaam; waar nevens zy dan nog A Cogen byneemd, alzoo ’t anders niet gel- idos lywaat daar onder voor het onderden zou

Het beginsel van deze hunne uiterste wi

lyf, en als tot een wasch-kleedje, nemen. Boven dit hebben zy nog een laken

is (zoo de Heer Havart aanteekend aldus na de lengte van’t lyk, waar mede zy
in het Arabisch
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’t hoofd en ’t verdre bedelken; dog al-vroombeyds wille , is by daarentegen godloo
les is ongenaeid, ten ware dat het laats geweest, vergeef het hem, en vergader dis
gemeld laken genaeid moest zyn, in hoe lichaam by de navolgers van Mohhammed,

lanigen geval zy met een fyn rietje ga

lie hy in zyn leven bemind heeft, waar op

en maken , en daar door dan reepiens hy dan weer besluit met de woorden van
van ’t lywaat steken, bindende dit zo groote God

Daar na werd hy op de schouderen,

aan malkanderen vast

daar na bestryken zy ’t voorhoofd, de
palmen der handen, de twee voorste tee
nen , de knyen , en de borst des overle

iet zy door zyne vrienden, goede be-begrkenden, of door zyn buuren, of ook wel ven.
door lieden, uitdrukkelyk daar toe be

denen, met Camfer, een weynig op d steld, na’t graf gedragen.
Nadat zy by ’t graf gekomen zyn,
rechter zyde, met wat aarde onder zyn
verden
de banden van het doodkleed loswang, dat hem tot een kussen diend

zoodanig geschikt zynde, dat hy, als hy gemaakt, en ’t lyk, met ’t hoofd voor,
weder opstaan zal, altyd ten eersten na en de beenen zoo vervolgens, in de aarde
2e
het westen zien kan.
Die ’t gebed voor hem doen zal, staa
dan ter zyden de borst des overledenen,

Dan werden ’er drie planken, een boren, en twee ter zyden, Kists-wyze ge-

legt , dog ’t onder-lyf moet de aarde,
hoofden-eind. Agter hem staan drie reyer en geen planken , raken. Daar op dan
lieden , en de bidder bid aldus hard op werd het graf gevuld, zynde de diepte var

zoo ’t een man is, en anders aan haa

groote God (dat zy alle met hem uytgal- een gemeen mans lengte tot de schoude
men; dog dan zegt hy verder alleen) ik ren toe. Men steld twee teekens ’er by,
getuyge, dat de God, die in hout of steen en daar na vertrekcken alle de vrienden.
gesneden werd, geen God is, maar alleer Na dat nu deze 7 voetstappen ’er af ge
le eenige God, die geen gelyk heeft, dat raakt zyn, koomen die twee Engelen,
Mohhammed zyn Dienaar en Afgezani

Nikker en Monkir (van welke de eerste.

is;, gezonden, om den regien weg in t ge

de verbieder van ’t quade, en de tweede,
de vreezelyke genaamd werd) in zyn

loove te uyzen, ook op dat zyn geloove open

baar werde, en de vorige gelooven overtreffe. graf, die hem vragen: Wie is uw God,
choon de gene, die iets nevens God aanbid- uw Profeet, uw Boek, uu geloof, uwbid- En wa
den, het zelve contrarieren, en tegenspree- plaats , en wat hebt gy goed, of quaad ge-hem van
laan : Het lyk, waar in de ziel dan tot twee En-

ken. Verder zoo besluyt hy zyn wensch
met de woorden van groote God.

gelen in 't

in ’t midden des lichaams gekomen is ,graf

Het tweede gebed luid aldus : hooge antwoord, als of hy in een droom was, 2069tg¬
verheve God, stort uwe oneyndige barmher

tigheyd over Mohhammed, en zyne kin

na behooren,en zoo dit antwoord goed,en houden
werd.
met des Engels vrage overeen-komende

deren, gelyk gy voor dezen gedaan heht over is, dan dragen zy zyn ziel op zekere
den Profeet Abraham , en zyn geslacht; jlaats, daar hem een koel windeken uyt
t is zeker en waar, dat ieder uwe werken net Paradys bewaejen kan; dog zoo het
voor goed kend, en zegt, dat gy zuyver zyt. quaad is, werd hy gebracht , daar

Het einde dezes gebeds is even eens al hem slangen, adders , draeken, en dier
dat van ’t vorige.

De derde bede is deze: Eeuwige God
vergeef de zonden der Muselmannen, ol

gelyke dieren quellen; ook is het de gevoonte (zoo ’t vermogende lieden zyn

dat 'er een schrift-geleerde by het graf,

en een ter plaatze, daar de doode over
mannen, of vrouwen , levende , of dooden. eden is , van den 3. tot de 40. dag,
der regten en vasten in’t geloove) ’t zy dan

Geef ons die genade, dat wy hunne voetstappen

s morgens en ’s avonds, vervolgens den

ten goede mogen volgen, dat bidden wy, al. oraan lecst, en steeds roept : Hes
die weten, dat gy zyt de gene, die onze goede, dat in dit bock is, dale op den overrebeden verhoord, en macht heht over alles le denen
dat 'er is. Het einde is gelyk bevorens

De derde dag na zyn overlyden werd

De vierde bede voor den dooden is er brood ryft , zoetigheyd, en vrugter
deze : O onderhouder van alles l om dai dat ieder na zyn vermogen doet, aan

deze overleden uw dienaar is , en de zooy arme lieden by ’t graf omgedeeld.
Op den 7. dag geven zy zoppen, en
van uwen dienaar en dienares, by is voor
natte
kost, den 10. 20. en 40. dag
u gekomen, gy zyt de beste van allen, dis
ben , die van verre by u komen, wel weder drooge kost, gelyk te voren,
sult onthaalen; O Heere l wy weten van terwyl de verzadigde armen , tot een
dezen dooden niets te zeggen, als alles goeds lankzegging, den dooden veel rust en
vrolykheid toewenschen
maar gy kend zyne gelegenheyd beter
De bloedvrienden dragen geen rouw ; Hun
als wy. Dierhalven, o Godl zoo deze doon in drie dagen werd ’er in ’t huis van rouw
de in zyn leven vroom geweest is , vermeer
den overleden geen spys gekookt, dog over de

der dan zyn staat bier namaals om zyner

zy werd van buyten gebragt.

Ook

dooden.
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dat zy hertrouwd zyn; alzoo het een vaft

Ook houd zich de man, fatsoens hal-

ven, zoo by dat eenigzins zoo schikker tecken by hen is , dat cen vrouw
kan, drie dagen in huis, dog zoo hy van

met een hals-band , getrouwd is, en

zyn Heer eer geroepen werd, gaat h

een man heeft

By aldien de weduwe noit hertrouwen
wil, dan draagd zy altyd witte klecde-Tecken

uyt

De vrouw zal, z00 ras haar man dooc

an een

is, de glaze arm-banden (die zy hier ge- ren.
meenelyk dragen) in stukken breken, en

Dit nu is wel het voornaamste en ’tVrOUIiN
die niet

wegwerpen, en, zoo ’t goude zyn, die wezentlykste , dat wy van den Gods-hertroy
dienst der Mooren alhier te zeggen had-wen wil

in haar kist bewaren

Den hals-band van goud , of peerlen, den; waar mede wy dan dit hek zuller

bloed-kraalen, of iet anders , doen zy

suiten.

dan ook af, en niet weer aan , voor

Van den GODS-DIENST der CHRISTENEN.

VYFDE HOOFD-STUK
An den Gods-dienst der Christenen. Van de St. Thomas-Christenen. En bun oorsproug

V Andre verhaalen hier af. De Roomsche Gods-dienst, neemt hier 1562. een aanvang.

moeite, die de Bisschoppen, van Romen gezonden, hier hebben gevonden ; 1660, en 1709.

nog. Kerken, bier door de Rooms-gezinden gehouwd. In St. Thome. Enin Golconda. En
by de Franschen op Poedesjeri
Van den

Adat wy van den Heidenschen en zynde, na hun zeggen te

dene N Mohhammedaanschen Gods-dienst
Gods-

Christe-

Ren.

Essda

in Mesapotamien , martelaar gewor

die op deze Rust beleden werd

den) afgezonden is, hoewel dit by allen
niet doorgaat. Andre geven voor, dat hy
dat wy nu ook van den Gods-dienst de eerst op ’t Eiland Zocotora, aan ’i
Christenen,die men alhierbeleid, spreeken Zuid-einde van ’t roode Meir, en van

gesproken hebben, zal het tyd werden,

Gelyk als van ouds, alzoo vind men daar al verder na Indien gekomen, al-

ook hier nu nog driederlei Gods-diensten waar hy eerst op Cranganor aangeland
te weten, die van de St. Thomas Christe is , daar hy vele Heydenen tot het
nen , den Roomsch-Katholyken , en den Christendom bekeerd zou hebben. Van
hervormden Gods-dienst, waar by in een daar vertrok hy na Coylang, en dus
later tyd nog een vierde te weten, de verder op de toppen van ’t gebergte van

Lutheraansche gekomen, hoewel die daar Balilagate (dat de Kust van Malabar van

in vergelyking van de andre van weinis

de Kust van Choromandel scheid) na

belang is

Choromandel, van waar hy nog al verder, en na China een reyze gedaan ,

Van de St. THOMAS-CHRISTENEN
Van de

De oudsten van allen zyn deSt. Tho

maar daar hy niet veel uitgeregt heeft

weshalven hy weer na Choromandel
gekeerd, en op Maliapoer aangekomen

St. Tho-mas Christenen. In ’t Koninkryk van is, alwaar hy zig wel nedergezet, maar
Bisnagar, en wel op de Kust van Cho door de bitterheid der Bramines mede
Christe¬
romandel,
tusschen Sadraspatam en Pal¬ niet veel gevorderd heeft
nen.
1n25

Hy verzogt eindelyk van den Koning
leacatte, ontrent het dorp Maripakom,
plagt in oude tyden een aanzienelyke van Bisnagar (toen nog Narsinga ge
koop-stad te zyn, Maliapoer genaamd naamd) een plaats, om ’er een Kapel te

Zy lag op de zelve plaats, daar ’t vlck bouwen, ten einde daar in zyn gebeSt. Thomas (dat nu al mede een puin den aan God op te offeren, en om

hoop is, gelyk wy getoond hebben aan de ingezetenen dezes lands te lec
plagt te leggen

De reden, waarom deze plaats nader

ren , hoe zy den waaren God dienen
moesten.

Dit werd hem door bestel en raad de
Bramines
geweigerd ; dog daar quam
by alle de schryvers niet een en de zelve

hand St. Thomas genaamd wierd , is

Zy zeggen, dat, ten tyde, wanneer de een groote stam van een boom in de mond

Apostelen uitgezonden wierden, om het van de rievier der stad dryven, waardoor
Euangelium door de gansche wereld te geen vaartuigen daar in of uit konden en hun
prediken, Thomas, om zyn ongeloovt komen, ’t geen groote nadeel aan den oor
na Indiën Persien, en Meden; volgen. handel van deze stad gaf

RuffingL. 2. c. 8, en L. 2.C.5

sprong

De Koning dede een groote macht van

volk,
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Ghoewel dit wel te zamen gaan kan) ge-

arbeiden, om dien stam ’er uyt te kry- steenigd hebben. Veel andre wonderlyke
gen ; maar alle de mocite dezer men-

zaaken vertellen ’er de Portugeezen af

schen en dezer gronte dieren, en alle die Baldeus in zyne beschryving van Made beswecringen der Framines waren abar. Fol i3t aanteekend.

te vergeefs , weshalven die Vorst eei
groote belooning aan dien genen be

Men ziet dit geval, in veel Kerken en
andere plaatzen van Indien , dus afge-

veeld. Ook zeggen zy, dat alle de nakomelingen van die gene, die St. Thomas
Hoe nu Thomas, dit alles vernomer dus gedood, of wel hem en zyn leer
hebbende , na dezen Vorst ging, en niet geloofd hebben, met zulken vloek
loofde , die dit stui houts zou wectei

van daar te lerygen

aannam dezen stam alleen weg te arbei¬

an God geteekend zyn, dat zy alle mer

den, verzoekende, rot zyne belooning, een bom-been , en met een zeer dike ke voer
niet anders, dan van dit hout een Ka- geboren werden, dat van de knye af tot
pel te mogen maken; als mede hoe di beneden aan, of in de voet, als de poor
Koning hem dit wel toe stond , dog van een Olifant van dikte is, terwyl men

hoe hy en zyne Bramines ’er de spot aan hiec andre been niets ter wereld merkt
mede dreven, alzoo zy ’t voor onmo- en zonder dat het hen ook aan hun ge

gelyk hielden, dat een man alleen een zondheid, of gang, eenige schade toevalk waar aan zoo veel menschen ; en

Olifanten te vergeefs gearbeid hadden

brengt, dan alleen, dat het hen (gelyk
ren wel denken kan) zeer misstaat. An-

an daar zou arbeiden , met het ver- dere , die beter redenkavelen schryven
dre daar toe behoorende , en hoe dit dit ongemak aan de vogtigheid des lands ,
en aan de strenge nacht-koude, die mer
egter door Thomas alleen met zyn ger

del 'er aan te binden, uitgevoerd is, heb
ben wy in 1. Deel fol. 75. al klaar aanzewatC

hier heeft, of aan veel verkoelende vrugten , toe, maar dat zou doorgaan, er
aanaemelyli zyn, als men dat aan allerle

Men zegt 'er by , dat hy toen ook zoort van menschen hier bespeurde, da
een steenen kruis daar op strand zette

men egter niet ondervind , waarom ik

van ’t welk hy voorzegt zou hebben vast stelle , dat hier af een andre reden
dat, als de Zee dien steen bekabbelde
noet zyn, en dat het aan een zeker ge

er dan uyt verre Landen witte men- slacht van menschen eigen is , die zoc

schen komen zouden, om de Christer

voortgeteeld werden, en die dat al in 't

Gods-dienst hier en elders in Indiën

Zaad van ouders tot ouders verkreger

uyt te breiden. Verdichtzelen der Por

nebben, gelyk men meer quaalen heeft,

tugeezen , om de wereld wys te ma-

die van de ouders tot de kinderen over-

ken, dat dit by hunne komst in Indier
vervuld is

aan

Ondertusschen is de stad Maliapoer

Thomas ondertusschen met zyn leert metter tyd vergaan en op die zelve
voortgaande, bragt het door de zelve

plaaats is naderhand door de Portugeezen

en zyne verdre wonderdaaden zoo ver

cen vlek gebouwd, dat zy St. Thomas

ter gedagtenis van hem, genoemd, en
Heydenen en Jentiven, maar zelf ool waar by zy een Kerk van gehouwen steen
den Koning des Lands, en een menig er plaats daar de Kapel en’t grafvan St.
Thomas stond, gevoegd, gelyk zy de
te van zyne grooten bekeerde. Di
c, dat hy niet alleen veel van die Kust-

verbitterde de Bramines zoodanig, da

deuren ook van ’t hout van de voor

zy hem, hunnen volslagen val anderzin-

noemden boom gemaakt, en in die kerk zyn

in ’t korte te gemoet ziende, nu voor

gebeente (altoos zoo zy voorgeven) nog

namen ten eersten uyt de wereld te hel

langen tyd bewaard hebben

Gelyk ’er nu veel menschen in Pelgripen. Zy zochten dit eerst uyt te werken
magie
derwaards gingen , om deel aan
met hem de dood van zeker kind op te
de
wonderdaaden,
die nog dagelyks daa
tichten ; dog hy verwekte dit kind uyt
den dooden en ’t zelve wees den voor viclen , te krygen , alzoo sneder

moordenaar aan, en verontschuldigde ook veele eenige stukjens van het won-

hem. Eindelyk egter hebben zy hen derdadig hout van deze Kerk-deuren
m die in gout te laten zetten, en deze
zoo zommige willen) met een Lancie
of, zoo andre willen, meteen pyl, als h

oo om den hals, of elders, als een hei-

boven op een hoogte of op zekere steer ligdom en bescherm-middel , te dra
stond, doorregen, hoewel het gemeenste gen. Dit bygeloovig afsnyden van stukgevoelen is, dat zy hem, terwyl hy tot ken van die deuren ging eindelyk zoo

Maliapoer (in ’t Rooms Martelaars boek grof, dat de bestierders van dit vlek
Calamina genaamd) in zyn Kapel, of wilden zy die gansche deuren niet zier

zyn knyen leggende, God bad, van ag

wegsnyden) zig eindelyk genoodzaakt

teren doorstecken, of, zoo andre willer vonden , om de zelve (of 't overschot
V. DEEL.

der
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der zelve) vol spykers te doen slaan

Meropius, zyn lust met deze landen te

Men wil, dat de St. Thomas Christe-bezien geboet, en nu genegenheid hebom na zyn land te keeren, wierfgodische wyze ter ecre van dezen Hei- in zyn schip van de Casubiers (aeleervoll-

nen van ouds ook een jongeling, op een bende,

lig opgeoff--dhebben, die in ’t nieuwge- n Bengale , dat toen nog onder Pegu
leccd, met wtos çzuiverd, voor t itond) voor de stad Casubi oervallen,e
graf van dien Heilig gebragt wierd, er jammerlyl met alle de zynen vermoord,
d2t zy ecn dranlt van 't bioed van een dog die twec Jongelingan alleen wierden
or-schuidigen gemaa't, gedronken had verschoond , en voor dien Roning van
den, wierd hy in ’t wit sekleed, mci Casubi gebragt, die een byzonder wel
pen en fluiren door de slad, en van gevallen in hun wezen vindende, Een niei

de Priesters na zekere plaats gelcid , daa

lleen ’t leven schonl-, maar vanEdesi

zy hem, na verzet te hebben van dan

yn schenker, en van Frumentius den

harer te, wiilen gedenken , gekeeld ppsiender van zyn huns of zyn Hof
hebben, waardoor dan zyn geslacht ede meester, maakte
wierd. Een vuile gewoonte, die einde
Het verdre met hen daar voorgevallen,
lyk afgeraakt, en nagelaten is.
kan men al mede in ons eerfte Deel van
Indre geven voor, dat St. Tnomas dit werk fol. 75. zien
niet alleen door de Bramines, maar ook
Na de tyd van Frumentius hebben de

ndre
h
n

er af

met toestemming van den Koning Sagan Christenen in dit land hunne leere nog a
(dien zy daar toe hebben weten over uiver gehouden ; maar zedert dat zy
e halen) vermoord, toen te Maliapeer eenige Lecraars uyt Armenien van tyd
begraven, en dat zyn gebeente van daa ot tyd door bezorging van den Patriarch
na Edessa in Mesoporamien , en var bekomen hebben, is de zuivrc leere verdaar na Europa en na Orronc in Povia le basterd, niet alleen in die landen; maar
vervoerd is. De Jesuiet llaffæus zegt de leer dezer Priesters , uyt Armenien
dat het in zyn tyd van St. Thome n. gezonden , is metter tyd ool na St. ThoGoa zou gebragt zyn. Toen hy gedooc nas overgewaeid
wierd, bad hy voor een kruis , ’t welk

De leere nu dezer oudste St. Thoma

te Maliapoer in een kieene bid-plaats van hristenen , schoon in hun begin auiver
St. Thomas in een steen gegraveerd was verschilde van ouds zeer vecl van de
welke plaats 1547. afgebroken is
Coomse, en quam t'eencimaal met de
Anderen weder zyn van oordeel , dat dwaal-leere van Dioscorus, en van NeSt. Thomas hier wel geweest is, en de

grond van de Christelyke leere hier ge
legt heeft; maar dat ettelyke jaaren ’e

storius (die wel eer Bifschop van Constantinopel was) over een

Deze loochende de verceniging der

na egter de ware leere weer verbasterd twee naturen in Christus ineenigheid de

wierd, tot dat ontrent na twee honderc perzoons; dog zyn gevoelen wic-d 43 1
jaaren de Gricksche Wysgeer Panthe n 't Concilie van Ephesen, onder Kei
nus , gekomen is , die op die grondei er Theodosius de jonge, gedoemd
voortgegaan, en waar door de kenni
Eenige van hun gevoelens zyn wel niet
van deze Heidenen in den Christen-Gods-

dienst merkelyk vermeerderd is

juaad, maar eenige helden geheel en a
na die van Griekze kerk, gelyk zy ool

Andere spreken sterk van een Syrier de zelve wel meest in hunne Kerk-ge-

Mar Thome, die hen Lecraars uyt Syrien baaren , en plegtlykheden , plagten te
zou besteld, en die op Cranganôr, en volgen, en de dienst in de Chaldeesche
op andre plaatzen van Malabar, vee of Syrische taal waar te nemen.
dienst in ’t verbreiden van de ware leer

Zy verwierpen den Beelden-dienst, 't

gedaan zoude hebben; hoewel andre mei

vagevier, en de transsubstantiatie, zy

nen , dat hy de eerste was, die gelegen- stonden hunne Geestelyken ’t huweiyk,

heid gegeven heeft tot verbastering de dog niet ten twecdemaal , toe, en bezuivre leere, met Priesters uyt Syrien en dienden de Misse op de wyze der Grick
Babylonien (daar niet dan Nestoriaaner ze Christenen, met brood en wyn, en,
zyn) derwaards te ontbieden

by gebrek van ’t laatste, met iets , dat

Nog vecl meer nam dit toe, na da jaar naast aan komt, te weten, Rozyontrent 300 jaaren ’er na) een ande nen-water, zy doopten geen Christenen,
Christen- Wysgeer, Meropius genaamd lan op de 40. dag, ten zy in tyd van
en een Tyrier (zoo Euzebius zegt) var nood, en hadden meer andre gebruiken

zeboorte, met twee jongelingen, neeven die Baldeus mede aanteckend
Frumentius en Edesius genaamd , na In
dien getrokken was, alleen om die vreem

Die van de Roomsche Kerk, en de
Portugeezen daar zynde , hebben vee

de landen, na ’t voorbeeld van den Wys moeite van tyd tot tyd aangewend, om
geer Metrodorus (die dat kort te vorei de zelve met hen te vereenigen, en on-

gedaan had) eens te gaan bezien.

der de gehoorzaamheid van den Paus te
bren-
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brengen, dat zy zeer dikwils geweigerd, zoo als ons de Heer de la Croze dit in
en lang tegen gesaan hebben.

zyne Histoire du Christianisme des Indes

Het zy. nu daar mede verder zoo ’t wil, opgeeft, en tot welke wy den Lezer

’t is zcker, dat zich deze St. ThomaChristenen in l-dien, en vooral op Ma

wyzen, nalezen

De Heer Baldeus verhaald ook een

labar, zoo uitgebreid hebben, dat men geval hier af, in zyn tyd nog met eenen

nu op die laatst gemelde Rust alleen vyf Bisschop der St. Thomas Christenen ,
en zeventig Rerlen hecft , zoo zeker door den Paus Alexander de VIl. van
geleerd Hoog-leeraar uyt hunne berigten Romen 1660 den 16 Januari derwaard

zegt, die zich Sr. Thomas Christenen

gezonden, en Josef de Sancta Maria ge

Moeite

nocmen, en voorgeven nog schriften naamd, voorgevallen, tegen den welkendie de
van dien Apostel onder zich te hebben, zich, zoo de Pontugeezen, als wel by Bisschopzonder zeker Inlander, en Hoofd de pen van

waar na zy hun leven richten.

Van den ROOMSCHEN GODS-DIENST,

zer oude St. Thomas Christenen, die ) Romen

hier heb-

met Nestorius Leer houden, zeer drif-ben

ge

tig (gelyk wy gezien hebben) aankante- vonder
Linschoten zegt, dat in zyn tyd (wan den. Nadat nu de Patriarch der St. 1660
voor 1583) een van hunne Bisschoppen Thomas Christenen op Malabar overle-

over land uyt Indien na Romen getrok- den was, quam zich hier weer een Nestoriaan , Hoofd-opziender tot Ninive,
onderworpen had, mits dat zy hunne van den Patriarch van Bagdad gezonden,
oude Kerk-gebaren (dat hen de Paus toe indringen, waar tegen zich de Bisschop
stond) zouden mogen behouden. Dit i Maha Thomas zeer ieverig aankantede.

ken was, en zich aan de Roomse Kerk

cigentlyk 1562. geschied

Wanneer dan de Aarts-Bisschop van

en brieven ’er over aan den Patriarch van
Antiochien schreef-

Het heugd my, dat ik tot Leider

Goa na die tyd een Rerk-vergadering van
de gansche Land-voogdy, of van alle de over eenige jaaren van zeker vriend, gekerken onder ’t gebied des onder-Ko yk mede tot Utrecht van den hoog-Leening van Goa, beriep, wierd zedert ne- raar , de Heer Reeland (Zalr) verstaan
dat de laatst-gezonden en
vens de Bisschoppen van Koetsjien, Ma hebbe
akka, en China ook den Aarts-Bisschor op Malabar aangekomen Bisschop der
van St. Thomas daar mede beschreven St. Thomas-Christenen weder die zelve

dog deze wilde noit eenige verande- moeite met die Nestoriaanze Inlanders
ring van de Kerkelyke plegtlykheden , ontrent 1709. gehad heeft, alzoo die
onder hen gebruikelyk, en die men dag hebben weten te bewerken , dat men
metter tyd wel veranderd te zullen kry

gen, dulden
Na de dood van dezen Aarts-Bisschop

nem daar geenzins heeft willen erkenne.

Hier op is hy te rade geworden, dit

heeft men zynen vervanger in een Kerk- by verscheide brieven aan den Patriarch

De¬

vergadering te Diamper, niet verre var van Antiochien (die alle de Geestelyken

Roomz

Maliapoer, of St Thomas , 1599 door herwaards zend, en hun Opper-hoofd is
den
Aarts-Bisschop van Goa belegt, zoo bekend te maken , om van daar te bedienst
werken, dat hy hier mogte erkend werhier
erre weten te biengen, dat hy hetge1562. 201
den
oove van Nestorius, mitsgaders de Pa
Gods¬

nvan g

triarch van Muzal, of Ek-Miazin in Ar-

Eenige van deze brieven zyn over Per-

menien , volslagen verworpen, en zich sien en Armenien te land verzonden, en
geheel en al aan de Roomsche kerk over- een der zelve is met de Heer Adam van

gegeven heeft, gelyk wy hier na breeder der Duin gewezen Bevel-hebber van

zullen zien

Malabar (die 1709. na ’t Vaderland ver-

Deze St. Thomas Christenen wooner rol.) mede gegeven, em die uyt Holin een groote menigte op de gansche Kuft land, na zyne aanlanding, te doen voort-

van Malabar, en voor al in Coetsjien , bestellen daar ’t behoorde. Deze brief,
Cranganor, Coylang, Trevancor, en in de Syrische taal geschreven, is in de
ook op de Kust van Choromandel hier hand van verscheide Geleerden, en, na
en daar verspreid. Schoon nude St. Tho- versoop van eenigen tyd , ook in handen
mas Christenen zich aldus meest aan den van den hoog-Leeraar in de Oostersche
Roomschen stoel onderworpen hebben, taalen tot Leiden,de Heer Carolus Schaaf,
zyn ’er egter nog veele van die oude Ne

gekomen, die den zelven in anderhalven

storiaanen, diezich een hoofd uyt de In- dag uyt het Syrisch in ’t Nederduitsch
landers verkoren, en die zig, zelf tot voor de Heer van der Duin, en ook voor

nog toe, altyd zeer bitter tegen de andre, in ’t latyn vertaald heeft,voor wel-

Roomsch-gezinden aangekant hebben.

ken dienst de Heer vander Duin den Ori-

m daar van een netter denkbeeld te ginelen Syrischen brief aan zyn Ed: ge-

hebben, kan men dit verder uyt de grond, schonken heeft, dat zyn Ed: ook verder
P2

aan-
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aanleiding gegeven heeft om aan dien der zelve ook Roomsch-gezind, en tot

Bisschop een brief in ’t Syrisch te schry- nog toe daar zoo in wezen zyn.

By de komst der Portugeezen, die toen

ven , om nader kennis met hem te ma

al lang in Indien gewecst waren, maanr

ken

Uyt een brief van Malabar 1714. doo die daar oen Geestelyk Ryk uyt den hunnen
tragtten op te richten , is die Roomsche

de Deensche Missionarissen geschreven

Gods-dienst daar nog sterker voortgezet,
daar nu 2 Bisschoppen, een voor ’t voll zedert dat zy op de oude plaats van Maom de Zuyd hadden, Mar of Maha Tho liapoer het vlck Sc. Thomé gebouwd
mas genaamd, die van de tyd van Alcx is de en op den berg el Grande Monti (daai

bleck , dat de St. Thomas Cnristenen al

Menczes af altyd zeer sterk den Roomzen men met 96 groote brecde stcene trapper
stoel aangehangen hebben, en deze schyn- op klimmen moet) ook cen vierkant
de vervanger van Alexander de Campo kerkje ter eere van Koning Emanue
welken Joseph de St. Maria Consacreer 1514, en ter eere van St. Thomas, ge-

de, geweest te zyn

sticht hebben.

De kerk is kleen, net, en zeer beDe ander, die ’t bewind over de Ker
knopt;
dog zy heeft geen inkomen van
ken om de Noord had, was Mar Ga-

briel genaamd, een Syrier, 1707. daar or den Koning van Portugal, en zeer wei

die Kust gekomen, en volslagen Nesto-

nig uyt Goa, zoodat dezelve meest van

deze en gene Godvrugtige vrouwen (die
zul of Bagdad derwaards gezonden uyt eerbied en yver deze trappen op hare
En deze 2 prelaten leefden in een gedu knyen opkruipen, en voor ’t beeld van in Si
rige scheuring en twist met malkande den Apostel hare gebeden uytstorten) en Thome
ren. Dit ziet men nader in de voornoem van eenige andren, daar komende, tot
riaans, en door Elias, Patriarch van Mo

de brief, 1709. door Maha Thomas ge- onderhoud der Priesters gevonden, en inschreven, en 1714. te Leiden gedrukt gezameld moet werden.

Deze kerk kreeg, na de verdelging

zoo als die door den Heer Schaaf mei

cen voorreden uytgegeven is

van ’t vlek 1674. 21675, meer aanzien

Hoewel nu veelen van deze St. Tho alzoo toen alle Christenen van dat geloove
mas Christenen van ouds her zuiver, er daar om strecks derwaards ter Misse quanaderhand Nestoriaansch, en toen wee

men

Men had 'er 1681. nog twee Priesters.
meest Roomsch-gezind geweest zyn, ze
dert zy zich met die kerk vereenigd heb de een een Portugees , die zich den Bisben , schynd het my echter toe, dat schop noemen liet, hoewel hy naeulyks
alzoo hun Bisschop niet door den Pau zoo veel latyn kon, dat hy in staat was,

van Romen (dat egter geschieden moest om de Mis te bediener
2o0 zy onder hem stonden) noch door

De ander waseen Franschman van Poe

den Patriarch der Nestorianen van Mo dejeri , daar gekomen, om het Mala-

zul of Bagdâd; maar door dien van An baars te leeren. Dit was een geleerd,
tiochia gezonden werd, zy in hunnen door en door belezen , zeer zedig, en
dienst en kerk-gebeerden meer na die de- ieverig man , zyn gezelschap zeer we
zerSyriers dan wel van de Roomsch-gezin- weerdig, en zeer veerdig in de latynsche

den, hellen, en nu met die van ’t Pausdom
nog merkelyk verschillen ; hoewel il

taal.

In de stad Golconda is ook een nette En ii

oordeel, dat wy hunnen dienst nog in den kerk, aan Maria toegewyd, alwaar ook Golconda

grond niet recht kennen ; waar toe ik een Priester is, om die te bedienen , die

hope dat de Heer hoog-Leeraar Schaaf 600 ducaaten van den Koning van Golmetter tyd, door brieven-wisseling me conda trok, om dus meer menschen ,
dien Bisschop MahaThome,ons meerlich

ofte Portugeezen, derwaards te lokken

tocbrengen zal, ’t geen dan allengsken: en in zyn dienst te krygen; dog, by1
noch verscheide andre zeer goede zaaker verval van dit Ryk onder den Mogol, is
zou konnen uytwerken, gelyk my zeerdit afgeraakt, en nu moet die Pater van

waarschynelyk voorkomt uyt de brie die genen bestaan, die deze kerk komen
door de Heer Schaaf aan dien Bisschop bezoeken, die hem pas cen halve Ryxgeschreven, en die zyn Ed: my, nevens daalder, of wat meer, ter maand toeleg
de Briefdezes Bisschops aan den Patriarc gen, waar van hy niet zou konnen leven,
van Antiochien , Ignatius, met hnnn

zoo hem van Goa geen onderstand ge-

latynsche vertaling heeft gelieven toe te daan wierd

Buiten Golconda is nog een kerk , die
Gelyk dit het alles is, dat wy van deze over lange tyd al oud, vervallen, en kleer

zenden.

St. Thomas-Christen alhierzeggen kon¬
nen, alzoo ziet men hier uyt ook, da

24

Ook is de opgang der Rooms-gezin-

de zelve, zoo als zy van ouds Nestoriaans den, voor al zedert wy hen hier om

gezind waren, ’er nu nog, en dat eenige strecks over al uytgeboend hebben, hiei
niet
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niet zeer groot geweest, en is ook nog den Roomschen Gods-dienst oeffenen,
zoo gering, dat wy daar niets verder van behoeven wy niet aan te halen; dog stelen vast, dat zy dit van den beginne af,
zeggen konnen

Dat die van de Fransche Naticop Poe-dat zy zig hier neder zetteden, gedaan
desjeri, de plaais van hun verblyf, mede hebben

En by de
Fran

schen of
Pocde

SESDE HOOFD-STUK.

sjcri.

Van den HERVORMDEN GODS-DIENST.
An den Hervormden Gods-dienst. De Dienaars des Goddelyken woords , op Pal-

Van den

V leacatta. D. Follinus 1625. D. Molinæus 1627. D. Heunius 1632. D.
vormder
Rogerius.
1632. D. La Dossa 1642. D. Merlinus overleden, en D. 2 Breyl 1645.
Jods
in
zyn
plaats
hier gehouden. D. Frontenius. 1654. D. de Pape 1672. D. Koop a
dienst.
her-

Groen. 1681. D. Bakker. 1687. D. De Mey. 1688. Predikanten van Nagapatam

D. Baldæus en Frontenius. 1660. D. Kruyf. 1662. D. De Pape. 1665. D.
Maxwel. 1672. D. Bosch. 1677. D. Ruterus. 1683. D. De Mey. 1690. D

Clement. 1690. D. Groenewoud. 1706. D. Slangenberg 1710. D. van der
Vorm. 1713. D. De Jong. 1717. Lyst der Palleacatze Predikanten. Lyst der Naga-

patamze Prédikanten. Van de Lutberaansche Gods-dienst. De Koning van Denemarken zend 1705. twee Sendelingen, Ziegenbalg, en Plutscho, na Oost-Indien. Die
aan de Kaap der goede hope, en tot Trangebaar , komen, en hun bericht van daar. Hoe
zy ’t Portugees, en Malabaars, ieder volgens ’t lot leerden. Voornaamste binderpaalen,
ontrent hun, dienst. Hadden een school opgericht. En een kerk op Trangebar gehouwd.
Hoe veel nieuw-bekeerden ’er waren. Zy klagen sterk over deze brood en Ryst-Christenen
Verdre berichten. Het N. T. in ’t Portugees overgezonden. Schoolen , door hen opgericht overzetting van 't O. T. in 't Malabaars ondernomen. Verder berichten. 1713.
wegens ’t getal en behandeling der Macauwze Vaders, afgekeurd by de Chineezen. Hoe
de Jesuieten te Macao St. Xavier boven Christus, en de Apestelen, verheffen. Druk-pers,

En exemplaaren van ’t N. T. in 't PortuMalabaarze letters , en drukkers bekomen.
gees. 1714. een Sociteit te Coppen-hage opgericht. Het N. T. was in 't Malabaars
afgedrukt. Kapellaanen nu tot Bombah, en Calicoet. Kerken tot Trangebaar.
Hope van Ziegenbalg, om ’t leven der Malabaarze Koningen te bekomen. Ziegenbalg ’s

vertrek na Europa, en hoe hy daar ontfangen is. Zyn dood, en die van D. Grundler.
Andre Missionarissen.

Choon de E. Maatschappy hier al

korte hope had van ’t H. Avondmaal

Vettelyke jaaren gehandeld had; heeftook
men egter hier geen ordentelyke kerk

of geen vaste Gemeinte, nog dienaar de

Goddelyken woords, onder de belyders
van den hervormden Gods-dienst voor

te zullen bedienen ; maar den 23

April dezes jaars komt hy al als overlcden voor

A°. 1627. den 4. Februari

Is tot Batavia in zyn plaats herwaards D. MoL-

1625. gchad , weshalven wy van dier beroepen D. Nicolaus Molina-us , die naus
tyd een aanvang maken, en de dienaars, ook eenige tyd daar na hier gekomen is. 1627

die hier vervolgens gekomen zyn, zullen Hy vond hier 1000 Christenen , dog
opnoemen, ’er nog byvoegende, dat 'er

eenige tot Palleacatte, en eenige te Na-

gapatam, geplaatst geweest zyn.
De die- Dienaars
naars des

des Goddelyken woords, die geleger in de Nederduytsche, en in de Portu-

hebben op PALLEACATTE

yken
opPallea
catta.

D. Folli¬
nus 1625

geesche taal, waargenomen tot in’t laatst

van 1632. dat hy na Batavia vertrok ,

Goddewoords

maar 45 50 Ledematen , die belydenis van den hervormden Gods-dienst gedaan hadden. Deze Heer heeft hier als
een wakker en ieverig man zyn dienst

Ao 1625

daar hy den 3. Februari 1633. versche-

Is na Palleacatta van Batavia gezonden nen is.
D. Joannes Hermanssoon Follinus, er
daar ook behouden aangeland, van voor-

A°. 1632. den 6. Mey
Is D. Justus Heurnius, door een groote

D. Heur-

nemen, om daar de eerste kerk der her drift der hooge Regeering van Indier nius
voor dien tyd tegen zyn Eerw: , voor
vormden op te richten.
Ao. 1626. den 19. Februari

een springtogt herwaard , en in Au

1632

Schreef hy ook na Batavia, dat hy hier gustus weder van hier na Batavia gezoneen kerken-Raad aangesteld, en in't den, alwaar hy den 2. September aange3

komen
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komen is hebbende weynig gelegenheid gehad; om hier iets van belant

weer herwaards te willen, zoo lang 'e
de Landvoogd, die ’er nu was, bleef;
dog in dit zelve jaar quam ’er een ander

te berichten

en daar op vertrok hy weer herwaards,

Den 17. September

Is D. Abrahamus Rogerius door den daar hy tot 1654. blees

D. Ro

Ao. 1654. den 27. April

Kerken-raad van Batavia herwaards, i1

3eriu

Is D. Frcdcricus Frontenius herwaards D. Frof

de plaats van D. Molinaeus, (die hie

1632.

door de kerken-raad van Batavia beroe-tensus

5 jaaren in ’t Portugees gepredilt had

1654

ven, in Julius vertrolcken, en cenige tyd

beroepen, en doorlaatst-gemelden Heer

daar aan hier gekomen

hier ook niet lang daar na gekomer

Ao. 1658

zynde, bevestigd
A°. 1636. den 12. Juni

Wierd Nagapatam door de onzen

Bleck , by schryvens van hier, van veroverd, en zedert de gemeynte aldaar
den 9. Januari , dat D. Rogerius nu al van 1660 , den 14. Junus , door zyr
Eerw; en door D. Baldæus te zamen,

begonnen had Portugees (waar van mer

ot 1662. , dat D. Fruyf daar quam

den 14. December 1634. al toczeggin

bekomen had) te prediken, en dat zyr waargenomen; dog om dit werk hier or
Eerw: zich ook verder in het Mala dentelyk te bchandelen, aullen wy naderhand in ’t byzonder van de Nagapabaars oeffende.

amze dienaars des Goddelyken woords

A°. 1637. den 10. Augustus

preker

Bleek, dat D. Rogerius, tot nu toi

D. Frontenius is hier tot 1671. ge-

nog maar donderdags in ’t Portugee

bleven, en ook overleden , waar van men

gepredikt hebbende , dat voortaan ook
s zondags na de middag doen zou, al

den 12 October des zelven jaars op Ba

tavia berigt, by schryvers van hier, kreeg

zoo hy zich nu in staat vond, om de

A0.

zen dienst, nevens den Nederduitschen

1672

ls hier gekomen D. Nathanael de Pa- D. De

volkomen waar te nemen

ve, die hier (zoo de Heer Baldæus in Pape
zyne beschryving van Choromandel 1672

Zyn Eerw: bleef hier tot 1642, quan

den 3. November op Batavia, vertrok

na ’t vaderland, en stierf 1647. to fol. 155. 2egt) zich als een zeer yverig

D. La

Gouda, na dat veel dienst aan de ker

man in ’t werk van zyne bediening ge-

ke, en aan de wereld gedaan had.
Ao. 1642. den 26. Mey
Is D. Carolus la Dossa, in D. Ro-

dragen, en aldus hier tot 1680. gelegen
heeft, op welke tyd hy na Batavia vertrok-

ken, gelyk ly daar ook den 27. Mey in

Doss.

gerius plaats herwaards beroepen , kort

1642.

daar aan hier na toegezonden, en ’er ool
behouden gekomen
Ao. 1644

rcrgadering verscheenen is
Ao. 1681

Quam hier D. Bernhardus Koop aD. Koop
groen

Groen van Malakka, die hier tot 1687. .4,

Klaagden die van Palleacatta sterk na gebleven, toen na 1'atavia vertrokken,
Baiavia over D. La Dossa, en verzog
ten een ander dienaar in zyn plaats

alzoo hy reeds van hier vertrokker

en den 20. November daar verschecnen is

Ro. 1687. den 13 September.
Quam hier van Jaffanapatam D. Adria-D. Bak-

was, gelyk hy den 4. April ook zelf
in vergadering tot Batavia verscheen nus Eakker ; die hier tot Mey 1688 ker 1687
D. Fierens, met de vloot na Goa ge blcef, en toen na Batavia vertrokken is
Ao 1688. den 1. November
zonden, gierde hier mede aan , om na
Bleck , dat haar Edelheden belast had-D. D.
de zaaken van D. La Dossa te vernemen.

A° 1645. den 13. Januari.

nen , om D. Adrianus de Mey van Jaffa-Mey
napatam herwaards te zenden, gelyk hy 106.

Schreven die van den kerken-Raad al- ook hier tot 1690. gebleven, wannce:-

D. Merli-

nus over-hier aan die van Batavia, dat zy (om nie- na ’t verplaatzen van 't Hoofd-Comptoin
eden, en verlegen te zyn) D. Joannes a Breyl, an van hier na Nagapatam, zyn Eerw: meDa Breyl
1645. in
zyn

plaat
nier ge

houden.

dersins na Punto Gale, op Ceylon ge- de derwaards gegaan, en door D. Cle

schikt, hier gehouden hadden, alzoo D nent (gelyk wy aanstonds onder de

Merlinus, die men haar toegezonder
had, overleden was

redikanten van Nagapatam zien zul

len) vervangen is

Ook vond men, by nader besluit van
den 19. Junius, op Batavia goed , dat Dienaars des Goddelyken woords, die gelegen
hebben op NACAPATAM.
zyn Eerw: op verzock dezer Gemeynte
hier blyven zoude
Ao. 1650

Vertrok zyn Eerw : voor een spring

A°. 1660
Deze stad is door de onzen 1658. welPredi-

togt na Batavia, alwaar hy den 9. Mey gewonnen, dog men heeft hier egter voorkanten
van Nagapatam
in vergadering verscheen, zey niet geerne 1660. geen predikanten gehad.
L
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D. Philippus Baldaus is de eerste ge

D. Bal¬

II0

hy hem , en meer andere, over ’t aan-

weest, die hier van Jaffanapatam in dit aanschouwen van eenige Heydersche
SO

n
1s.

elve jaar den 14. Julius gekomen is, dansseryen, korte dagen voor ’t houden
den dienst huer, nevens D. Frontenius an ’t H. Avondmaal, op cygen gezag,
van die tyd af tot 1662. waargenomer en buyten kennis van den kerken-raad

heeft; en door D. Rruyf vervangen is gedreygd had, zoo zy dit niet nalieten
A°. 1662. den 6. October

te willen afhouden

ruys Is D. Joannes Kruyf, na dat hy der

Hy wierd dernalven van den Raad al-

24. julius herwaards door die van Ba

daar in dat zelve jaar buiten dienst opge-

1C

tavia berocpen was, hier gekomen. Ge zonden , tot Batavia (gelyk wy daar
lyk de twee vorige Heeren den diens verder zien konnen) om veel redenen in

hier maar, by gebrek van een vast predikant, waargenomen hebben, alzoo i
deze Heer eigentlyk de eerste geweest
dic hier vast geplaatst is, en gelyk hy
tot 't begin dezes jaars zyn tyd als ecr
walekeer man in Tayouan, tot dat dit Ei-

t onge:k gesteld, en vertrok buyter
dienit na ’t vaderland

40. 1689. den 17. October

Is D. Antonius Clement door haar
Edelheden beroepen om herwaards gezonden te werden. D. de Mey verzot

vel, om op de kust geplaatst te wezen;
land aan Coxinja den 1. Febr. overging
uitgedient had, alzoo heeft hy dat ool dog haar Edelheden sloegen het af, en
hier tot 1664. gedaan, in welk jaar zyn gaven last, dat zyn Eerw;, na de komst

van D. Clement, weder na Jaffanapatan

Eerw; overleden is

vertrcl-ken zoudc

A° 1665.
250
1665.

Quam hicr D. Nathanael de rape, ditc

jndertusschen is D. de Mey, die opD. D.

hier tot 1672. gelegen heeft, en toen ne

Palleacatta lag, by ’t verplaatzen van 't Mey
1690¬
oord-Comptoir op Nagapatam, mede

Palleacatta vertrokleen is

Ao. 1672.

hier (gelyk wy gezien hebben) overge-

I5 D. Jacobus Max wel hier gekomen; komen, en tot 1690, wanneer de voori1672.
die hier tot 1677. gelegen heeft, en toer noemde Heer hier aanlande, gebleven,

N2¬

na Batavia vertrolckenis, om dat hy zic

en toen weder na Cevion, of Jaffanapa

nier wilde onderwerpen aan de bevelen

am vertrokken

4°. 1690.

van den jongen Heer Ryklof van Goens

Landvoogd van Ceylon, en onder welke
Nagapatam toen ook stond

IsD. Antonius Clement hier verschee-D. Clenen ; die 1698 aan die van Batavia be- ment

Deze Heer matigde zig aan de ver- kend maakte, dat 'er op de geheele kust
kiezing van Ouderlingen, en Diakenen

van Choromandel 173. Ledematen wa-

uyt een dubbel getal, by den kerken-raac

ren

Hy bleef hier tot 1706, in welk jaar

overgeleverd , ’t geen D. Maxwel niei
kon goedvinden, zeggende, dat de ver

k meyne dat zyn Eerw; ook overle

kieinghier, gelyk als geheel Indier

den is

door, aan de kerken-raad, en de goed-

690.

Ao. 1706. den 14. Juni

Wierd herwaards beroepen D. Nico-D. Groe-

ke of de ackeuring, aan de Regee
ing stond; om welke reden, alzoo de laus Groenewoud, die ook kort daar nanewoud
Heer van Goens begeerde, dat zyn Eerw
dit opvoigen zou, liy na Batavia vertrok

cten is, zonder dat my egter blykt, dat

hîcr ontrent op Eatavia, gelyk ander
wel behoorde, cenige ordre gesteld is
A° 1677. den 16. Juni.
D. LOC
167 7.

Is D. Lucas Bosch hier van Jaffana

param gekomen, tot den 18. October
1682. er gebleven, en toen van hier in

’t begin 1683. na ’t Vaderland vertrokAo. 1682.
Hadden haar Edelheden wel bevolen,

A° 1708. den 26. November.
Is zyn Eerw; van hier voor een korte

togt na Eatavia vertrolcken om te trou
wen , en is 1709. den 27. Mey weder
herwaards gekomen , en ’er tot 1710

gebleven, wanneer zyn Eerwe weer na

Batavia toog, daar hy den 22. Decem
ber in de kerken-vergadering verschee
A°. 1710.

Wierd D. Eduardus Georgius van D. Slan-

dat D. Bartholomæeus Grouwels van Ma

Slangenberg herwaards beroepen, die genbers

lakki herwaars vertrekken zou, om D

hier tot 1712. bleef, toen na Batavia

Bosch te vervangen ; maar die Hec

vertrok , den 20. October daar in der

quain daar al bevorens te overlyden.
A0 1683.
1u5 168

geland is

nen is

ten

D. Rnte

herwaards vertrokken, en hier wel aan-1700.

Quam hier . Joannes Ruterus, die
1685. moeite met zyn Opper-hoord; de

710

terken-raad verscheen, en nog dat zelve
aar na ’t vaderland vertrok
4°. 1713. in Mey.

Vertrol D. Jacobus van der Vorm

D. van

der vorn

Heer Willem van Dielen, en met de na dat zyn Eerw den 3 Januari herwaards,

verdre leden van den Raad kreeg, alzoo peroepen was, na Choromandel, quam
hier
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hier in Juni, en bleef ’er tot 1717, den God-geleerdheid, pastor van St. Ulrich,
2. April , op welken dag zyn Eerw
overleden is.
D. De
long
1717

en Scholarch van het Gymnasium to

Halle, in Maagdenburg, hier toe de Hee

De Ko¬

en Ziegenbalg, en Piutscho, verkoren
ing van
rieeft, de welke zich na Koppenhage be Denegeven, en aldaar van den Bisschop hunne marken
die 'er 1724. nog lag
zend
Dit is het eenige, ’t geene wy var ordinecring ontfangen hebben
AO 1717
Is D. Jacobus de Jong hier gekomen

10571e

Deze twee mannen vertrokken den 29
het kerkelyke alhier weten te zeggen
genbalg
waar by nog een Lyst van de dienaars de November 1705. van Koppenhage naen niut
Goddelyken woords van beyde deze ge- Oost-Indien, en quamen den 23. April scho n
meynten met den netten tyd van hunner

Oost- In

1706,. aan Caapder goedc hope

dien

Zy deden ’s morgens siniddags en

dienst, zullen voegen.
LYST van de PALLEACATZE

Die aan

avons verscheyde ocffeningen aldaar, en de Caap
besteedden hunnen tyd verder inGodvrug-der goe

tige verhaalen, en samenspraaken, waar de Hope¬

Predikanten.

onder zy nu en dan ook wel eenige Lof-

Lyst der Joannes Hermanssoon Follinus.
allea
atzePre

dikanten

Vicolaus Molinarus.

zangen ter eere Gods by een Musicaal

1625. 1626

Concert van stemmen en speeltuygen

1627. 1632

voegden

ustus Heurnius

1632. 1632

Abrahamus Rogerius

1632. 1642

Cy meynden aan de Caap der goede
hope Christenen te vinden, die begeerig
na Gods woord waren ; dog vonden zich

Carolus la Dofsa.

1642. 1644

N. Merlinus.

645

Fredericus Frontenius.

1654. 1671

1672. 1680
Nathanael de Pape
Bernhardus Koop a Groen. 1681. 1687

bedrogen
De Duytsche Lutheraanen, die daar in

grooten getale zyn , hebben geen dienaar. Hun Gods-dienst is gebouwd

Adrianus Bakker.

1687. 1688

op de gewoontens van Staat, en is on-

Adrianus de Mey

1688. 1690

voorzien van een vafte en rechte God-

vrugtigheyd. Zy oordeelen, dat zy God
LYST van de NAGAPATAMZE
Predikanten.

daar niet konnen dienen , gelyk als in
nun eygen land, en beloven dit te ver-

beteren by hun wederkomst in Duytsland

Lyst der Philippus Baldæus
Nagapa¬

Fredericus Frontenius

3

1660. 1662

tamZe

l’yd gewonnen in zaaken van de wereld,
sveel gewonnen; dog in zaaken van de

Predi-

oannes Kruyf

1662. 1664

Zaligheid groote schade, als men die

kanten

Nathanael de Pape.

1665. 1672.

uytsteld, en niet zeer ywerig waarneemt

Jacobus Max wel.

1672. 1677.

Zoodanig egter was het met de Hol-

1677. 1682

landers niet gesteld , die de kinderen in

Joannes Ruterus

1683. 1685

len Gods-dienst deden onder wyzen, der

Adrianus de Mey.

1690. 1690

sybel lazen, en die de Godvrugtige t'za-

1690. 1706

menspraaken dezer zendelingen (zoo zy

ucas Bosch

Antonius Clement
Nicolaus Groenewout

1706. 1710

Eduardus Georgius van Slangenberg
Jacobus van der Vorm

Jacobus de Jong.

schryven) aangenaam waren.
Ook antwoorden de kinderen der zwar-

1710. 1712

ten, en slaven, zeer wel op verscheyde

1713. 1717

vragen , die men hen dede , dog 21

1717

zendelingen) beklaagden zig daar over
alleen, dat de Christenen deze slaven zoo

Van den LUTHERSEN GODS
DIENST
Van d’
LutheraanZE

C99

dienst.

wreed handelden, en ’t niet betamelyk
oordeelden, hen te doopen

Even zoo beschreyens-weerdig waDat die van de Deensche Natie van die ook de Staat der Hottentots, zoo zy in

tyd af, dat Trangebaar by hen bezeter hun eerste brief 1705. te kennen gaven.
is, hier mede de Lutheraansche Gods
In hun 2. Brief, van den 12. Julii 1 19
dienst geoeffend hebben, stellen wy vast; 1706, geven zy bericht, dat zy, den Trange
dog kregen hier geen bericht af, dan na 3. Mey 1705. van de Caap vertrokken bar
1705, op welk jaar my bleek, dat de

zynde, den 9. Juli daar na op Trange-komt, en

Koning van Denemarken, besloten heb-

ar aangekomen waren, van waar zyt van

hun be¬

bende, eenige bequame mannen na Tran niets van belang, dan alleen cenige zaa-daar.
gebar te zenden, zig uyt die van de ten over de Malabaarze Goden Isparetta,
hooge School tot Halle van zoodanige

Quivelinga, Bramma, Wistnoe, en Ispa¬

perzoonen heeft tragten te voorzien, ge ra (zy willen Eswara zeggen) schreven.
Hun 3. Brief was van den 16. Seplyk men aldaar, op ’s Konings bevel,
tember
1706, waar in zy bericht gaven,
door bestier van de Heer Augustus Herdat
zy
zich
van eersten af in de Portumannus Francken, Hoog-Leeraar der H
geesche
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geesche taal, by veel Malabaaren be- Portugees voor een vergadering van
kend, hoewel van ’t zuyver Portugeesch 63 Nieuwelingen predikten , behalven
Hoe zy’t veel verschillende, oeffenden, en da sat 'er ook veel Mohhammedaanen byPortu¬
jees i

Mala-

juamen, om dit aan te hooren; dog dat

zy ’er het lot over geworpen hadden ,

vat taal ieder van hen aanleeren zou- zy meer geld, en verscheyde boeken

Hoe vee

baars ie- de, volgens 't welke dan Ziegenbalg de noodig hadden, om zooeen groot en genieuw¬
der vol Malabairsche, en Plutscho(of Plutschau lukkig werk te vervolgen
bekeer
gens 't
Zy
hadden
ook
de
Euangelien,
neven
ot leer-de Portugeesche taal te beurt gevallelei e

eenige andre werken, in 't Malabaars waren.

was; hocwel de eerste het Malabaar

den.

zich eygen gemaakt, en veel werker

soor Ziegenbalg overgezet, na Europa
en een gouden Afgod aan den Koning van

daar in vertaald heeft

Denemarken gezonden

ook aanleerde , en als zyne moeder-taa

Zy oordeelden het dienstig, dat men

Zoo ras deze brieven en berichten in

t Malabaars, gelyk ook de andre Oos-

Engeland openbaar geworden waren
hebben die de liefde van verscheyde l-ic-

terze taalen, al in Europa begon te lee¬
ren, waarschynelyk op dat die gene,

sen ontvonkt, die 1200 Ryxdaaiders aar

die dan in Indiën quamen , ten eersten

den voornoemden Heer Franten gezon-

in staat mogten zyn, om in die taalen

len hebben, gelyk die ieverige Heer

onder den Inlander dienst te doen, daa

zy anders nog veel tyd, om die taaler

weer bezorgd heeft , dat die zomme na
Trangebar tot onderhoud der Malabaa-

daar eerst aan te leeren , besteden moe

ren, die Christen geworden waren, en

ten, en ondertusschen niet veel uytrich
ten konnen

Ondertusschen klaagden zy , dat zy zy klaZy hadden ondervonden, dat een var
hinderpaalen der Bekeerin. ontdekt hadden, dat veele Christen wier-gen sterk
onder de Heidenen het secht voorbeeld, den, en ’t ook bleven , zoo lang zy 'er overde-

De voo

de grootste

a2mt

hinder
paalen
ntrnt

al het hunne om Christus wille veriaten
hadden, overgebra;t is

brood en

en ’t quaad leven der Christenen was.

nnen

ienst.

vinst mede doen konden, en men hen gyg

Sol bchaagden hen de uyterlykheder

onderhouden wilde; dog dat zy by de christe.

an hunnen Afgodischen meer, dan dic

ninste vervolging, of zoo ras men maarnen.
phield hen te onderhouden, weder Hei-

van den Christelyken Gods-dienst, hoewe
deze Heidenen anders van oordeel w-

ren, dat alle, die hier de deugd oe

se is werden, en afvallen zouden

Dit waren zaaken, die Christus en de

fenden , van war Gods-dienst zy ook Apostelen al nmiede voorgekomen, gelyk
weaen mogten, hier na gelukzalig zul er verscheide geweest waren, die hem
len zyn

om den broode, en hen om ’t gewin

Zy (zendelingen klaagden) ook , dat volgden, zonder dat dit Christus of hen
de Papisten hen zeer hinderlyk waren
200 die door list vecl feidenen to

hannen Gods-dienst zogten te trekken,

elet had, om egter met de predikaric
van het Euangelium voort te gaan.

Men had onderwylen ook verscheide

hoewel 'er ook veel van die reeds Paap

brieven bekomen door deze en gene pro-

ze bekeerden op de wegen nog bedeler

testantze zendelingen, en andre perzoo-

gingen.

Daar by quam nog, dat, zoo ras eci

nen van aanzien , geschreven, waar in
zy vertoonden, wat middelen door hen

Malabaar Cnristen wierd, zyn ouder

tot voortzetting van hannen Gods-dienst verdre

hem van alles, waar door hy bestaan

rebruikt waren, en wat vrugten God opberich-

moest, beroofden, en hem voor cerloo de zelve, voor al op Choromandel, hadten.
gelieven te verleenen; waarneven zy ook
verklaarden
Al welke dingen den Joop van hun
en Kaart van Oost-Indien gevoegd had

nen dienst geweldig stremden
Ee
school
opge-

ih

Zy hadden daar reeds een school op-

den.

Onder deze Brieven was ’er een van

gerecht, om de jeugd te doen onder

Mr. Plutscho aan Mr. Boehm, dienaar

wyzen , en verzogten om meerder on

van de duytsche Kapel in ’t Paleys van

derstand van geld, op dat zy in staat St. James, van Caap de goede hope in

geraken mogten, om de nieuw-bekeerden in hunnen nood te ondersteunen ,

Febr. 1712. geschreven , waar by hy
bekend maakt, dat hy van Trangebar of

alzoo de Malabaarze Christenen daar Madras den 15. Sept. 1711. na Europ:
niets toe geven wilden.

vertrokken was, om kennis van de hin-

In een Brief van den 12. September derpaalen, aan de zendelingen in Indien

1707. schreven zy, dat zy in ’t leeren voorgekomen, te geven
Ook was ’er een brief van den 23. Sepvan de Malabaarze taal zeer vorderden
Een kerk en dat zy een kerk , door hen nieuw- ember 1712. van Ziegenbalg en Mr.
op Tran- crusaleim genaamd, tot Trangebar voor Joh: Ernst Grundler, een nieuwe zendecbar ee
25o Ryksdi in Aug: voltoid, en gebouwe ing, (die hiermet Joh. Georg Beuving,
jouwd.

hadden , in de welke zy Malabaars en en eenen Polvcarpus Jordan, als een mede
V. DEEL.

arbei¬
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arbeydend hulpeling 1709. gekomen is) lingen verstonden (na hun oordeel) hun-

aan Mr. Newman, Geheym-schryve ne Wiskunde vry beter, dan hunne Gods
van het Engels Gezelschap tot voortzet-

geleerdheid, predikende zeer zelden

ting van ’t geloof, en nog een van d
zelve zendelingen aan dat gezelschapzelf

dan op de Feest-dagen

Ook schreef deze onbekende vriend,

dat St. Xavier in China niet alleen zeer lesieten
dat zy in ’t zenden van bequame mannen hoog, en als een groot Hcilige-geagt te Macao

gezonden, waar in zy hen voor ’t deel
na Trangebars namen; bedankter

Deze zeyden ook, dat zy Wisselbrie
ven ontfangen hadden, hen door twes
Engelsche Juffers, en meer andren, ge
zonden, aan welkers zielen zy zoo vee

was, en den naam van den Apostel van St Xavier
't Oosten en van Indien voerde, maar hy boten
Christu

ad ookeen Jesuiet, tot Macao in de kerk ende A-

van St. Paul predikende , hooren zeg-postelen
gen , dat St. Xavier meer wonderdaa-verhef-

verquikking van Christus toewenschten, ien, als Christus, en als alle de Aposte-sen¬
als zy die bekeerden aldaar door hare

Het N
T. in '

en , gedaan had.

De Chineezen stieten zig ook, voor
milde gaven toegebracht hadden.
lom hunne vrouwen , zeer daaraan, dat
Zy hadden daar ook 213. N. Testa
menten in ’t Poitugees bekomen, en, men in de Kerken Christus naakt aan ’t
jaar reeds al drie Malabaarze, een Por

Fortugees

tugeesche, en een Deensche school op-

orerge

gericht, in welke laatste 24 kinderen

zonden

hen op

nunne vrouwen niet toestaan wilden, om
n een kerk van zulkk een naakten God

van beyde de geslachten onderwezen te gaan, behalven dat zy ook meer zugt

Schoo¬

en , door

Kruys vertoonde, weshalven zy ook aan

wierden.
Tot de Malabaarze kerk aldaar behoor

gericht

den 107 Nieuwelingen, en tot de Por
tugeesche 8;, behalven dat 'er nog 2c
Leerlingen waren.

tot hunne Afgoden en Heiligen van Chi-

na, die zy kenden, als tot den onbe
kenden God dezer Europeers, hadden
Niet minder was ’t in den Paapzen en
Mobhammedaanschen Gods-dienst voor

De zendelingen hadden ook onderno- de Chineezen een groote hinderpaal, dat
ting van men, om ’t O. T. in het Malabaars ove men hen in die van de Rooms-gezinden in

Overzet-

t O. T.

te zetten, ten welken einde zy allerlei

n't Ma-

abaars Uitleggers der H. Schrift verzogten
onderno
men.

de vasten, en by de Mooren voor altyd,
't eeten van verkens-vleesch verbood, hoc

Mr. Lewis was Capellaan der Engelsche wel zy anders tot de Mohhammedaanscl1
Maatschappy in de Vesting St. Georg saldaar door de Hindostanse en Persiaantot Madraspatam.

In een brief van den 9. Januari 1713

Berigter

sche Priesters ingevoerd meer , dan tot

de Paapsche Gods-dienst, overhelden

deze zendelingen van de Paapze om dat dic hen toestaatvecl wyven te mo
zen hebben, dat hen de andre verbied.
In ecnbrief van 1713, aan Mr. Newte hebben, dat zy reeds 1200 Malabaaren

zeyden
1713
wegens 't

zendelingen van Madraspatam gehoorc

etal de
Paapie

bekeer- bekeerd hadden.
En in een brief van den 10. Januar

den

Een

man geschreven maakten zy bekend, ;-

dat zy (behalven dat zy nu reeds ool al per, a

des zelven jaars, aan Mr. Boehm door eer

een diuk-pers, en Malabaarze letters had-labaiae

onbekenden geschreven, bleck , dat d'

den bekomen - drulckers van Halle, uyt selfer,e

Fransche zendelingen meer den Rykdom
van China , dan de bekeering der Chi

neezen, zogten , en dat ook veelen van

kler

jaxen te weten, de Heeren Berlyn enpesodler, gekregen hadden, die in Juni enmen.
September 1713. hier quamen

Ook bleck uyt een brief van den 12.
de Heidenen , die hun geloof omhelf
hadden, en voor al de Chineezen, groo September des zelven jaars , aan de So
berouw daar over betoonden, alzoo die teyt van Londen de Promovendo Euan
zendelingen, en voor al de Jesuieten, zi; gelicursu, dat zy verscheyde Exemplaamaar meest beyverden, om hooge bedic
ningen in dat land te bekomen.
Ook was de wyze van behandeling

Behan

En

der Portugeesche Vaders tot Macao niei iefde bewyzen en geschenken die zy van N. T.

delins

der Ma

heel zeer tot den opbouw van het geloo

caole va¬

ders af

en van een Portugees N. T., op koster

dezer Societeyt gedrukt, bekomen had-Exemsen ; ’behalven veel andre ongemeenevan -

ve dienende , alzoo de Chineczen zey-

Portudeze Societeit van Londen ontfingen
Uyt een briefvan den 7. October 1717. geesch.

leek, dat Mr. Stevenson, in plaats van
den , ’t geene zy hen- leerden , zy dan r. Lewis, Capellaan tot Madraspatam, Mr. Ste
nson
Chinceook meer deugd betoonen zouden, als volgens zyn eygen schryven aan Mi
714.ver

gezeurd den, dat, zoo die Vaders zelfs geloofby de

zen.

men wel in hen bespeurde.

Gelyk nu de Chineezen groote lief-

Newton, geworden was

M. Went maakte ook in een brief

hebbers van de Wiskunde zyn, alzoo van Coppenhage den 22. December 171.

anger
van Mr.
Lewis.

Aoivia

zonden de Jesuieten ook meest zulke aan Mr. Boehm bekend, dat de Konins een Socit
Wiskundigen na China, om het Hof, en van Denemarken in die stad een Societeyt teyt tot
de Opper-bestierders zoo veel te aange tot voortzetting van’t geloove opgericht Koppen-

namer te zyn, en waarlyk deze zende- had, van welke deze Mr. Wendt Ge-hage of
heym-gerich¬
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heymschryver was. Ook dankte deze So- indre werktuygen, en eenige andere
cieicyt die van Londen, dat zy de zende-

jeschenken.

Eenigen tyd bevorens had de Heer

lingen van Trangebar zoo zeer begunstigde.

Deze Vorst had tot uytvoering va1

Ziegenbalg aan zeker Heer overgezonden
zyne Bibliotheca , Malabarica , in 4

zyn Godvrugtig voornemen in Indien

Rlassen ; van welke ieder dit vervat-

zig aan den voorn. Heer Franken, Pro-

ede :

De I. Bestond uyt 14 boeken over de

fessor tot Halle, ve-klaard, die ten eersten

de 2 voornoemde i eeren Ziegenbalg en Teynheyd der Euangelische Leere, door
Plutschau , 1a lien tot den dienst volko

Ziegenbalg gemaakt

II. Ciasse verhandelde in 21 boeken

men bequaam gemaakt te hebben, der

bevorens door Roomsch-vezinden be

waards zond.

Wat deze twee wakkere mannen hier

schreven, den Roomsche Gous-dienst
111. beschreef in 119 boeken de Af-

verricht hebben, is al ten decle uytl her

voorzegde gebleken, van welke liegen godery e Gods-diensi der Nalabaaren

palg in wat meer dan een jaar zoo vee

uyt

hunne beste schryvers uytgetrok-

in 't Malabaarsch vorderde, dat hy, tot

rdre

errich
tingen

deze
tende-

ingen.

ver vondering dezer Inlanders, volslagei

IV. En ir bocken waren in deze

meester van die taal, die liy als zyn moe

Classis over den Gods-dienst der Mohham

derlyke sprak, predin te, en schreef, ge-

medaainen

Uyt de cerste Claffis bleck ook, dat hy

worden, gelyk dat uyt veele werken 11

lie taal door hem geschreven, of daar 712. een zeer heerlyk Lexicon Mala-

uyt overgezet, gebleken is. Een ken

baricum, waar in eerst zoçoo,en nader-

nisse, en bequaamheyd , die hy door 't hand wel 40000 l'ocabula of lhrases ge¬
gedurig lezen van hunne schryvers en ragt wierden, en ook een zeer heerlyk

oêten, en door ’t onderhouden van

Lexicon Poeriçum (uyt de beste Mala-

Poëten maanden lang aan een in zyn huys

paarsche loëten getrokken en in 17000

en vooral door een weergadcloozcievercin voorden bestaande) gemaakt, en in 12

neerstigheyd verkregen hecft; makende

Declen verdeeld had

Over dit laatste were was hy langen

1708 een begin oui e N. T, te wetei
eerst de 4 Fuangelisten en de Handelin

yd besig geveelt, e had ten dien eyn

gen der Apostelen, en daar na ’t verdre de eenige maanden lang cenige Foeten in
van dien, in 't Malabaarsch over te zet zyi huys by zich gehouden, en meer
lan honderd Malabaarsche Schryvers wel

ten , dat 1714. tot Trangebar in quarte
gedrukt is

23 jaaren aan een, zonder te rusten,
doorlezen, on; dus volslagen meester van

Ae 1709. quamen de nieuwe gezon

leze taai te werden

dene en voornoemde zendelingen Grund

ler, &amp;c: hier ook met een fracje 3if
van 2027 Ryxdaalders uyt Denemarken

Dit wa; zyn buyten-werk buyten zyn

en van nog 1117 Ryxsdaalders uyt Duyt-

lagelyks werk van prediken in 't Hoogsuytsch en Malabaarsch, terwyl zy1

land, van deze en gene Godvrugrigezie

amptgenoten Plutschau en Grundler 't

len tot voortzetting van dit Geestlyl

unne al mede met prediken , en ’t

werk hier met een zonderlinge zugt b-

oueraetten van deze en gene werken in

cengezameld. Ook bragten zy een vol

t l'ortugeesch, yverig waarnamen ; be-

maakten Apotheek, en een Koninklyke

jalven hunne opzicht over de schoo-

last medc aan den Decnschen Landvoogd l

Hy was, na ’t overzetten van’t N. T ook,
ahier, om de zendelingen in alles , dat
tot
het overzetten van Moses Bocken ge
noodig was, de behulpsame hand te bietreden , en gekomen tot Josua, welk
den

In dat zelve jaar had de Heer Ziegen- oek hy op de reys na Europa, eer hy
balg ook een rocht na Tansjouwer ge- aan de Caap der goede hope quam, overdaan ; dog was onverrichter zake weder- zette , gelyk hy toen ook 1715. zyn
gekeerd, alzoo hem daar over al de weg Malabaarsche Grammatica in ’t latyn
m te predikten gesloten, en hy door opstelde, welke 1716. te Halle in Maag-

de Grooten ontrent die stuk verhindere

denburg in quarto gedrukt wierd

Uyt een Brief van den 3. Januari, en
A°e. 1715. zonden die van de Engel- den 23. September 1714. bleek mede,
sche Societeyt de Propaganda fide door dat de zendelingen de Euangelien en de
bezorging des Aard-Bisschops van Can andelingen der Apostelen in 't Malawie- d.

terburi , den Heer Tenmisson, en van

jaars gedrukt hadden , en dat 2770

den Heer Chamberlain aan deze zelve Ryxdaalders daar toe bekostigd waren
Den 15. Januari 1715. ichreven zi
zendelingen een zomme van 1194 pond

Sterlings 2 Schell ; en 3 ftuyvers, ne-

jan Trangebar, dat het vertrek van Zie-

vens verscheyde heerlyke wiskundige en genbalg van daar 1714 aan alle de Nieuwelin.
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welingen een zeer groot verdriet toe-

drukt ii

Tugustus voor Madras ten anker, en ging

bragt; en uyt een nadre brief van Mr

Het N
T. afge

Londen weder na Indien , quam den 9
verder te land met Palankyns (na dat hy

Grundier van den 28. Augustus des zel

4dagen by de Heer Stevenson gehuysvest

ven jaars, uyt Trangebar geschreven,

tMaI,

baars

bleck , dat zy het verdere van ’t N. T en van de Engelsche Heeren Landoogden Hassins en Collet deftig en minin ’t Malabaars aldaar ook gedrukt had
nelyk onthaald was) na Trangebar, alden; dog een Jesuiet van Poedeseri zeyde
dat de Malabaarze overzett ing van hiet waar die neerslige Heer, (die in de vo-

rige tyd ook zeker Malabaars Boek, Ni-

N. vol misslagen was , die Mr

Grundier by een brief verzocht had he di Wumpa, vervat tende hunne zeden-leer,
aan te wyzen.
In deze tyd was Mr. Cobbe Kapellaar
Kapellaa
nen nu

to Boim

en de Malabaarsche Almanach vertaald,

en dit toen na Europa ier druk-per

op ’t kyland Bombani, en in de Vesting vergezonden had) na ruym 3 jaaren var
St. George, opper-Bestierder der En- zyn dienst den 23. Februari 1719. 10t

bani

gelschen de Heer Sigismund Hassins, die
1716, door de Heer Joseph Collet ve-vangen is. En lag bevorens D. Aandersor

nemende schade van zyne gemeenteisover- die var

in Bengale, en D. Watzon op Bombay
was naderhand door D. Cobbe vervan

n
g

leden; en die iotgeen minder verlies den D.Grun
er

19 Maart 1720. door de Heer Grundier.
ils zynde ook in de Malabaarsche en Por-

ugeesche taalen zeer ervaren , gevolge
gen.

Rere

Syr

groote droef heyd van allen en tot een uyt- dood, en

Men had in Trangebar nu nog als be

vierd

Kort voor des laatsten dood versche-

vorens drie kerken, de Deensche, Zion

de Malabaarsche en Portugeesche edis
voor de nieuw-bekeerden was) nieuw- Je

rusalem, genaamd, en de Rooms-Catho

nen hier weer 3 nieuwe zendelingen, D.
D. Benjamin Schulten , Nicolaas Dal,
en Johan Henrik Ristemaker. Volgens

lyke, behalven nog een Tempel der Moo¬ de berigten 1722 verder bekomen, en
ren, en vyf f'agoden der Heydenen.

Hop.
van Zic

genbalg
om ’t )
ven de

Mal
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Ook hoopte Mr. Ziegenbalg mette

ok volgens bly ken van 1723, was e
een Grammatica Tamulica, of Malaba-

tyd ’t voornaamste gedeclte van een werk rica, van de Heer Ziegenbalg, tot Amte bekomen, waar in men de geschiede-

denissen der Koningen van Malabar be
schreven vind

Dic Heer , den 26. October 1714. van

Frangebar na Europa vertrokken zynde

egen¬

ver trel
na Eure
pa, er

hoe h
daar is

12n

gen.

an deze laatste zendelingen wasRistenaker, na al verre in ’t Malabaars ge

vorderd te zyn , den 16. Febr. 1722
verleden, en Dal oeffende zich in ’t Por-

was den 1 Juni te Bergen in Noorwegen , tugees, zynde toen ook 127 kinderen in
en zoo verder over Hamburg in 't Leger
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sterdam by R. en G. Wetstein gedrukt

voor Straal-zond by den Koning van De

nemarken gekomen, die hem zeer minue
k ontfangen, en verscheyde reyzen zeer

gunstig gehoor gegeven had
Naderhand zag hy tot Halle den Hee-

rofessor Franken, en andren van zyne
vrienden, trouwde ondertusschen me

se schoolen. 1720. waren ’er 31, en

1721. 8 gedoopt Schultze oeffende zich
al van den beginne sterk in 't Malabaars.

3y de vorige Sendelingen wierden in
October 1714. nog 3 andre te weten,
D. D. Christiaan Frederik Priester Mar-

yn Bosse en Christoffel Theodosius
Walter, van Halle na Londen gezonden

Juffr. Maria Dorothea Saltzman, en ver- om in’t korte van daar na Trangebar te
trok met haar uyt Duvtsland na Enge-

lang, alwaar hy voor de Illustre Socie-

ertrekken

Men zag toen uyt verscheyde ingeko- Andre

teyt de Promovendo Euangelii Cursu mene berigten ook, dat aldaar te dier tyd Missioverscheen, welke zyn Eerw; zeer min

schoolen; te weten, 1 Charitaat-schoo taren

nelyk ontfing, en hem een geschen

voor de Malabaaren, 1 Fortugeesche en

van 20 Guinees dede , waar tegen hy

een Deensche voor de jongens en meys-

haar weder 12 Exemplaaren van zyne kens te zamen, en dat de kinderen in alle
G- ammatica Malabarica schonk

Hy genoot ook veel beleefdheder

deze schoolen 96 scholieren sterk waren.

Sok hadden de Missionarissen daar al

van den zeer Geleerden en zeer Eer- bevorens een byzonder huys voor zich

vyaardigen Heer, William Wake, Aards- gekogt, en in ’t eerst z7, en daar na nog
Bisschop van Canterburry (alzoo de Heer neer bedienden tot hunnen omslag te
Tenison eenige tyd bevorens overleder onderhouden , gelyk zy van 1717 af
vas) welke in de later tyd 1719. ook daar ook een Seminarium (waar in 8 In-

een heerlyken Latynschen brief aan deze landsche studenten waren) opgericht hadsendelingen tot Trangebar schreef, die n

wel weerdig was om mede in dit werk
ingelast te werden, zoo niet vreesde te
wdloopig te zullen zyn.

In vervolg van tyd vernam men ook,

dat de vorige overledene Heeren zendc-

ingen aan de Malabaarze Gemeynte de

Hy vertrok den 4. Maart 1716. van boeken Mozes, Josua, en Judicum mitsgaders
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gaders ’t geheel N. T. (alles door Zie-van welke 'er verscheyde uyt de schoolen
genbalg vertaald) niet alleen overgegeven verlost waren.

hadden, maar dut zedert de Heer Schult z;
Dit is alles, dat wy van den voortgang
vervolgde om de bocken des O.T. , daa der Deenen tot Trangebar in de zaaken
iet de Heer de Ziegenbalg gelaten had, des geloofs konnen zeggen, wenschende
in 't Malabaars over te zetten, behalvei

dat het N. T. nu weer in octavo met cen
kleener letter, en met de gelykluidend

dat wy van hen , en ook van andren ,

erdre ken lis van den slaat van hunne
Kerken en Gemeynten aldaar en elcers

texten, 1720. albegongedrukt te werden, bekomen mogten; tot het welke wy 1725
waar mede men al tot Marcus gevorderc nader gelegenheyd door toedoen van de

was ; daar beneven had men de Psalmer

eer Karolus Schaaf, hoog-Leeraar in

Davids in ’t Portugees, en een Communis
voek in de Malabaarze taal reeds beko-

de Oosterze taalen tot Leyden, bekomer

men

hebben, wanneer ons de Heer Franken
Professor in de H Gods-geleerdheyd to

dat de Hr. Schultze al voor anderhal

Halle; daar toe zyn zonderlingen dienst,
en de werken dezer zendelingen (om 1

jaar in beyde de taalen gepredikt had

noodige daar uyt te trekken, en in myn

1722. waren ’er in de scholen 1a1 kinde

werk in te lassen) met veel beleefdheyd

Ook bieek den 9. September 1721

ren, waar van 75 van kost en kleederen en hertelykheyd aanbood, en daar by der
door de zendelingen verzorgd wierden; grond leyde, om ’t verdre hier op zyn tyc
en 18 gedoopten

te vernemen.

En hier mede scheyden wy geheel en

In December des zelven jaars was ?''
N.T. in octavo afgedrukt
De Gemeynte der Malabaarze nieuwe

Christenen bestond uyt 119, die der Por-

2

van de kerkelyke zaaken op de
Kust van Choromandel.

Na dat wy nu alle de zaaken, die wy

tugeesche uyt 120 en de gansche kerl meynen, dat of in ’t wereldlyke, of in
daar uyt 239 zielen, behalven dat 'er nog t kerkelyke , tot de Kust van Choroveelen gestorven waren
mandel en voor al tot aanwysing van he
Den ywer van de Heer Schultze was vermogen van onse Maa schappy aldaar
ongemeen groot, die nu en dan op eenen behooren, en zoo breed, als wy noodig
dag, als hy de dorpen, onder 't distrié

der Deensche Maatschappy gelegen be

zogt, vier a vyfmaal predikte.

oordeelen , verhandelt hebben zal het

tyd werden, dat wy ook te berde bren

gen , ’t geen ons van de Koninkryken

Men had ook een Malabaarsch Psalm
van Pegu, Arracan, en Bengale bekene
boek verveerdigd, en eyndelyk ook uyt is, alzoo wy daar niet alleen vaste Comp
de nagelate schriften van de Hr. Grundle
toiren gehad, maar deeerste twee altyd,
de Hirtorie van Christi lyden in 't Portu en ’t laatste een geruyme tyd, onder de
gees bekomen welke de Heer Schultze Kust van Choromandel en deszelf-

Landvoogd, gestaan hebben

nu ook in ’t Malabaars overzette

De school kinderen 1723. waren 125.

roetept.

a

aeue

3

VIER-

BESCHRYVING der KUST

126

VIERDE BOEK.
Van het

KONINKRYK PEGU, en ons Comptoir aldaar.
EERSTE HOOFD-STUK.
r An het Koninkryk Pegu, en ons Comptoir aldaar. Grenzen van ’t Ryk. Dat

Vveynig bekend, en onbereysbaar is. Voornaamste steden deszelfs. De stad Pe¬
gu beschreven. ’s Keyzers Paleys. De steden Ava. Pron. En Zierjang. Koopmanschappen, daar vallende. Goederen, hier getrokken. En jaarlykze bezendigen herwaards. De Tol. Winsten bier vallende. De gevallen der Keyzeren van Pegu

met den Koning von Martavan. 1530. dien hy overvon. Als mede den Koning
van Pron. En den Koning van Ava. Zyn vier witte Olifanten. Hoc hy die be¬

komen heeft. Op wat wyze de Keyzer van Pegu gekroond werd. Verplichiing der
grooten aan hem. Aleagar liet zyn zoon Brama na. Die zyn oom, den Koning van

Ava, overwint. Dat by door quade bedryven op zyn hals haalde. De Keyzer be¬
geeft zich in een twee-gevecht met den Koning van Ava, dien by overwint, en dood.
t Geial der verslagenen. Zyn verdre verrichting. Vooral met de zoon van de Koning van Siam. Het treuren van den Olifant des Konings van Ava. Wat voor beelden de Keyzer van Pegu maken liet. Afval des Konings van Siam. Slaat des

Keyzers nieuw Leger. De Keyzer dwingt de Priessers ten oorlog te trekken. De

Koning van Tangu valt hem af. De Priesters roepen den Koning van Jangoma in.
Die ’t Ryk niet dorst aanvaarden. 's Keyzers verdre gevallen met de Koningen van

Arracan Tangu en Siam. De Koning van Arracan Geeft Zierjang aan Phi-

lippo Britto , die ’t zeer versterkt. Die Koning belegerd hem 1604. Pegu , en
de witten Olifant, geraakt weer onder Siam. 1626. Slegte staai der Peguaanen,
Hoogmoed dezer Koningen. Neerstigheyd der Peguaansche vrouwen. Gestalte , verwe,
en dragt der Peguaanen. En van hunne vrouwen. Mitsgaders van de Bermanders.

Hunne slegie vestingen, en slegie Soldaaten. Zy doen zeer goed recht. Hunne gedagte
van de aardbeving. En der Indische wyzen vau den aard-kloot, op de flang vusten¬

de. De Olifants-jacht zeer vermakelyk. Hoe gevangene Olifanien tam gemaakt wer¬
den. overvloed dezer dieren. Hunne nuttigheyd in den oorlog. Vergulde vaartuy-

gen des Konings. De Pequaanen wel eer groote Sodomieten. Werden door zekere
Vorstin ’er af gebragt. Geen maagden in dit yk. Hunne huwelyken. En erfenissen
Tot 't betaalen der schulden moeten zy wyven en kinderen verkoopen. Een by wat ge¬

val die los raken. Van den Gods-dienst der Peguaanen. Hunne gedachte van God.
En hun dienst aan de Duivel. Wie daar ontrent Bedil-al is. Verdre duyvels-diensten.
Verscheyde Feesten. Dat van Sapan Djasje. Het Feest Sapan Catena. Het Feest Sapar.

Djaimo Sedjenon. Het Feest sapan Daiche. Het Sapan Donon. Pryzen, die men
taar uytdeeld. Andre Heylige bedryven des Keyzers. De Priesters. Hoe die wy-water
makea. Veelen die zich ter eere der Asgoden opofferen. Hunne mienigvuldige Afsoden

Wat naam zy de hel geven. Hunne Priesters, beschreven. Hun uytvoars. En die van
den Keyzer

2
1o¬

ry Pe
gn , en
OnS

Comp¬

der deze drie Ryken, in ieder van

in 't Zuyden aan ciam, en in ’t westen

hebben, zullen wy eerst van Pegu

kabbeld.

Dwelke wy een Comptoir gehad werd het door de Golf van Bengale bespreken.

By de ouden (die'er egter zeer weynig

Daar is een Koninkryk, en daar isook af

ral¬ een stad van dien naam.
241.
Wat het oninkryk aangaat,

wisten) werd het Jay nysûy xupgLestarum Regio, of ’t moordenaars en

dat plag struykroovers land, genaamd.
Dit ongemeen woest land, en om de Dat wel
een van de Magtigste van IndienI

menigte der Tygers, die men 'er heeft, nis be¬
bereysbaar, is niet wel in zyn groot kend, eonreysen Ava, in ’t Oosten aan Brama , Mar- te, lengte, en breedte, te beschryven, be-paar is
tavan, Cambodia, en Coetsjien China, halven dat het ook altyd niet onder eene
2n.

1et grenst in ’t Noorden aan Arracan niet

2

yk.

en
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en de zelve zoorte van Vorsten ge- om den Vorst zoo veel eer en te gemakkelyker te konnen opwagten, wanneer hy
Men heeft in ’t zelve veel voornamt te voorschyn komen, en gehoor gever

vecst is
Voor-

naamste en zeer groote steden, onder welke Pe- zal , dat door ’t blazen op 12 zilvre Tromed
des zels gu, Ava, Pron en Zierjang, wel de petten aangekondigd werd.
grootste en best bekende zyn
De Sta-

De stud Pegu is de voornaamste van

Pegu be
ichrever

allen , waar na ’t geheel land genaamd is,
om dat zy wel eer de Hoofd-stad was

Zy bestaat uyt twee steden, waar van d

Aan ieder zyde van dit paleis was ook
ten groote steene pilaar, op welke uyt-

sehouwen stond-ieder kan, zonder verlof,
vertrekken.

Een van de fraeiste zaaken aan dit pa¬

cené de oude , en de andre de nieuwe leis was, dat het door vier zwaare Reustad genaamd weid Zoo als men uyr Zee zen-beelden van heerlyk glad marmer.

komt (dat van de Kust van Choromande

gelyk als door vier Atlassen , aan vier

cen reize van ontrent 8 dagen geeft, al

zyden ondersteund wierd. Deze zagen

zoo men van ’t westen maar Noord-Oos

er zeer vreezelyk uyt, en schenen als te

aan door de Golf van Bengale boven de

slagen over de zwaren last, die zy tors-

Andemaons Eilanden te steveenen heeft

en moesten. Men zag daar in ook een

komt men, na 7 mylen de rievier van

marmere heerlyke vloer , zoo glad als

Pegu opgezeild te hebben eerst voor cen spiegel, aan welkers solder geer
de stad Zierjang, en van daar moet men, goud en zilver gespaard was, om daar
o tot lcau te komen, nog 18 mylen aan als de gedaante van een schoonen star-

hooger de rievier opvaaren, die in eer

gety 18 , en , by een spring-vloed 22
roorcn waters opdryft, waar door mer

er zeer gemakkelyk in twee tyen komen

Hemcl te geven.

Ontrent dit paleis zag men nog ver-

scheide andre kosselyke gehouwen, waar
aan veel Marmer-en Porph,r-steen, zeer

kan.

konstig geslepen, verwerkt was
In de oude stad woonen alle vreemde
Schoon nu de Koning zyn Hof wel
lingen en Koop-lieden, die daar onge- eer hier plag te houden, heeft hy, na dat
meen veel zyn , en ’er sterken hande sy meester van het Ryk en de stad Ava
diyven. Zy is zecr oud, groot, en vo geworden is, zynen Setel derwaards verruime groote huizen doch, meest van p

Bamboezen, hoewel zy hier en daar ool
stcenc pakhuizen hebben.

De nieuwe stad wierd ontrent 1565

De stad Ava is ongemeen groot, zy De stelegt 180 mylen de rievier op, die zig in den Ava
de beneden landen in verscheide takken

2 1566. door den Keizer Alcagar in kor- verspreid, en met een grooter geweld,
ten tyd opgebouwd, en zeer sterk ge- als den Rhyn-stroom , komt afzakken.
naakt. Zy legt in een hecrlyke Lands waar door men hier ook zeer veel maaldouwe, ontrent op 16 graaden N. Breed-

scroomen, droogten en vlalke gronden

tc, en is in ’t vierkant met zeer hegte hecft. Deze rievier loopt van Zierjang
muuren opgehaald, hebbende vier a vyf na Ava Noordelyk op, alwaarmen onder

oorten aan ieder zyde, en een groote

gragt rondom, die altyd vol water ge-

weeg veel dorpen, en ook de Stad Pron,p
ont moet

lyk dat weer vol Kaymans is, die daar

Men mag te land na Ava nier reizen,
met voordacht in gehouden werden, om alzoo dat aan niemand, dan de Land-boder

te beletten, dat 'er iemand mogt over- van den Keizer, om dat de Robynen daar
swermmen. Daar zyn ’er van 20 2 30 vallen, geoorloft, buiten dat het ook een
voet in, en die van zooeen krokodil ver-

zeer gevaarlyke reize wegens den Tygers

slonden is, werd geoordeeld aanstonds in is. Over de land weg heeft men wel een

den Hemel te kcomen; hoewel ’er zee maand of vyf weeken werk, eer men
weinigen belust zyn, om ’erdoordie weg tot Ava komen kan. Als men die lang
hoe sterk zy dit ook gelooven, te ge de rievier neemd (dat vry zekerder is
aaken
heeft men egter zeer veel moeite, om teOp de stads muuren zyn hier en daa gen dit sterk af-stroomend water (dat
houte bolwerken, en veel wachthuizen
’s Rcizers
Paleys

maar 10 20 mylen opwaards wast) al

die met geslagen goud vercie-d werden. poomende en zettende op te komen. Ook
Gelyk de Keizer van Pegu in dez kan men dit niet anders dan by dac
stad zyn Hofplagt te houden, alzoo stont soen, en moeten de arbeiders by nacht
zyn paleis in ’t midden van de zelve. Her

usten. Dit is de oorzaak, dat de goedevertoonde op zich zelve een volslag
en, die niet anders na boven gevoerc
sterkte met wallen en grachten voor connen werden, wel twee maanden, en
zien, en twee groote Poorten hebbende zomtyds nog veel langer, onder weeg
Ter rechter en ter linker hand van di zyn; daar men in 9 a 10 dagen zeer ge
aleis waren twee Galderyen , daar di makkelyk na beneden komen kan.

Grooten en Edelen hun verblyf hadden,

En

In de Stad Zierjang plagten wy ons Zierjang.
Cem9.
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Comptoir te hebben, van waar men na
die andre steden maar voyagien deed

en die plaatzen waren dan, en vooral 't
groot Comptoir Ava, gewoon het ver
handelde aldaar aan 't Comptoir Zierjant
daar zy alle onder behoorden) te ver-

ant woorden, gelyk het Comptoir Ziejang dan weder rekening van alles aan

’t groot of Algemeyn Comptoir of
Choromandel dede

Dit Comptoir schynd zyn begin, niei
lang na ’t oprichten van ons Comptoi

Nooten Muschaaten.
Foolie.
Caneel.

Sandal-Hout

Boekspiegels
Gemeene hoeden.
Vermilioen.

Quik-zilver.
Lakenen.

Alserley Persiaanze stoffen, Rooze-

vater, &amp;c

Om deze goederen te vertieren, en de De Jaar
te hebben, en hoewel het nette jaar ons andre in te koopen, doet men jaarlyks twee lykze be
onbekend is , blykt ons egter klaar, bezendingen herwaards, de cene in Sep-kendin
gen her¬
dat wy 1631. hier al handelden. Wy tember, dat de grootste is, om dat er waards,
hadden daar een ordentelyke Logie, en dan een groot schip na toe, gaat,
verscheide Opper-hoofden, onder welk en eene in Januari , dat de kicene gegeenzins van de minste de Heeren opper naamd werc
Kooplieden Joris van Coulster, Adriaan
Zoo ras men in Pegu, of te Zierjang, p. 7
ter Kuste van Choromandel, genomer

van Swaanswyk, Elias van den Broukc - voor het Tol-huis des Rcizers komt,

Bartholomeus van Roozendaal, Corne-

moet alles tegen 14 ten honderd (1ovoor

den Vorst, en ’t verdre,voor de bedienden )
dog in’t jaar 1677. vond men goed di dat al vry hoog is, verrold werden.
Men verzoekt daar verlof van den Vorst
Comptoir geheel op te breken.
om
te mogen lossen, en, als ’t goed aan
De Koopmanschappen , die ons her
waards getrokken hebben, zyn de Robyr and is, vraagd de Tollenaar, wanneer 't
een heerlyk gesteente, dat alleen in dit gelegen komen zal , om ’t zelve te belis Meersman, en meer andre geweest zyn

Foop
maii¬

schap¬
ven, da21

vallende

Ryk, en wel byzonder in Ava valt, en zien, en om te weten, of alles ook wel
t geen daar maar voor den Keizer alleen aangegeven is

gegraven werd) zilver (alzoo daar ook

De voorname reden van de komst, zo0

zilver en goud-mynen zyn) Kalin leen

van den Tollenaar, als van de andre be-

erts, zeer na by ’t zilver komende) Oli

dienden des Keizers, isegter om eens wak

fants-tanden, t in, Wasch, Honig, Car- ker te smullen, alzoo dan ’t beste, dat 'er
damon, verglaasde potten (Martavanen is, door de scheeps-vrienden opgeschaft

na ’t land, daar zy eigentlyk vallen, ge werd, daar zy zich, in plaats van we
noemt) zoo groote, als kleene, en vee toe te zien, met brandewyn, &ampc; zoc
houtwerken. Ook vallen in Ava in ’t by dronken drinken, dat zy om verrerollen.
Dit gedaan zynde , belasten zy , dat
zonder lange Peper, kopere Pitjens, en
nog een zeker Metaal, Namrak, Aard

men alle ’t geschut, geweer, en ’t kruyt

olie , Caatsjoe, en hout-olie ; dog he aan de wal brengen zal, dat men zoo
Tin , en de voornoemde Martavaanen. veel doet, als men noodig oordeeld ,
vallen alleen in ’t Ryk van Martavan, ei vermits men hen daar van niet meer
Taway
zegt, als zy behooren te weten
Goede¬

De goederen nu, die de onzen in Pegu

Niets mag ’er aan land komen , tot

ren hierbrengen, zyn deze, allerley Ly waa het minste geschenk toe, dat men aan
jetrok

ken.

den, als,

emand doet, of den Keizer moet het

bekend zyn.
Ruwe Bethillis.

Daar na vernemen zy, na de groote

Fsjavoni’s

van het schip, na ’t getal der manschap.

Caricams

die ’er opis, hunne naamen,hunnen ouder

Talponi’s.

dom , wanneer de zelve van de Kust

Caricams Grandi’s

vertrokken, hoe lang zy onderweeg ge

Cattawani’s , en ander geschilderc

wecst zyn, en wat hen ontmoet is

goed

Op de goederen, die men hier brengt Win-

Longetjes

behalven dat de waaren, die men hiersten, hier

Papeli’s

van daan voerd, en de vrachten en over vallende.

Bore Ginggangs drie draad.

vaar gelden der genen, die met onze sche-

Alegia's.

pen herwaards overgaan , en de wissel

Boelongs.

der Mooren, fracje winsten gaven) wierd

Brandams

hier jaarlyks buyten de onkosten (die

Taffatsjela’s drie-draad.

wel 102 12000gl :beliepen) vry geld in

Rood garen,

Nagelen.

de vyftig duyzend gulden gewonnen

Schoon deze Vorst gemeenelyk maar
Ro¬
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Dit verricht hebbende, ging hy de Als mede

Koning van Pegu genaamd werd, zal

den Ko¬

ons egter het volgende verhaal van zyr

stad Pron, met een vloot van 1200c

der Kei-

magt klaar leeren , dat hy weerdig i

chepen, en kleene vaartuigen , en met Pron

zeren

Keizer genaamd te werden , alzoo zyn een Leger van negenmaal honderd duy-

van Pegu

ning van

vermogen ongemeen groot, en hy wel eer zend man belegeren.
Hy verstond, dat den Koning van Ava

overwinnaar van veel Koningen en Ro-

verleden , dat zyn zoon, pas 13 jaa-

ninkryken geweest is

Zomtyds wierden zy de Koningen van

ren oud, in zyn plaats gevolgd, en met
Pegu, en zomtyds de Koningen van Bra- een dochter van een ander Koning van
ma genaamd , ’t geen daar van komt Ava, pas voor de dood van zyn Vader,
om dat de Koning van Pegu, Bresagucar den Koning van Pron, getrouwd was.
een Vorst, die over 9Koninkryken Kei Deze princes had de Keizer van Bram:

zer was , door den Koning van Bram:

voor zich zelven ten huwelyk verzogt;

overwonnen is, gelyk hy ook den Ko

log zy was hem van den Koning van Ava

ning van Martavan onder ’t geweld va

geweigerd. Dit was wel de voornaamste

reden, waarom hy Pron belegerde.
zyne wapenen heeft doen buigen
Pinto verhaald ’er ons in zyn tyd dit
Hy wierd ’er manmoedig afgeslagen;
af, dat de Koning van Brama (die toen dog de stad wierd door eenige verraders
aan hem overgeleverd

den Koning van Pegu al overwonnen had

Met der

nde stad Pegu een Leger van sevenmaa

Hy kreeg de Koningin, die 36 jaaren

honderd duizend man (waar onder 6ocooc

oud was, gevangen , lietze naakt langs

de straat zoo lang geeffelen, tot dat zy,

Konins

Peguanen waren) veerdig maakte, on

van Man

den Koning van Martavan te belegeren door die en andre smerten afgemat, den
ten welken einde hy ook een vloot van geest gaf

t2V

1530.

70o schepen gereed maken liet. Dit vie
ontrent 1530. voor

Daar op trok hy verder met zyn Le- En der
ger na het Ryk van Ava, belegerde de stad Konint

Hy belegerde die stad zes maanden Meleytay , daar hy ontrent 30ooo man an A¬
en derthien dagen, terwyl die Vorst zip versloeg, hoewel hy zelfs meer dan hon

met een Leger van 130000 man dapper derd en vyfthien duizend mannen verloverdedigde, in zoo verre, dat ’er van al ren had

Hy wierd nogtans eindelyk Meester
van
de Vesting, en dwong den Koning
Nadat hy dan zag, dat hy het niet
van
Ava verder (die zig aan hem niet
langer zou konnen uythouden, bood h

dit volle nog maar 60oo man overschoot

den Koning van Brama aan , dat h

nem , indien hy opbreken wilde, aan

vergeven wilde) om zig, nevens zyn

Koningin , en kinderen , voor den Ko¬

stonds 30000 Bissen zilver (die ontrent ning van Siam te vernederen , aan den
welken hy 6ooo Bissen, of zooooo gul¬

een Millioen uytmaken) en jaarlyks 6oooc

Ducaaten geven, of dat hy hem anders

Dien hy maar toestaan wilde, om met schepen
over
vOn.

den jaarlyks, en een Pint Robynen beoofde, behalven dat hy hem by zyn

na Siam, met zyn vrouwen, kinderen, komst wel twee Millioenen schonk, waar

en schatten te vertrekken, en dat hy hen

op hem die Vorst ook de voornoemde

dan de stad, en ’t Ryk, met alles, dat

30000 man toegezonden had.

’er in was in handen stellen zoude.

Eenige tyd bevorens had zig zeker

Maar de Koning van Brama hem dit Xemindo, een Geestelyk Heer, teger

niet willende toelaten, was hy ge- den Keizer van Brama opgeworpen; dog
noodzaakt zich aan hem over te geven. die verdreven zynde, spant met den XeZoo ras hy Meester van de stad Mar

min van Satan (zekermagtig Vorst) aan,

tavan was, vernielde hy de zelve, ver die den Keizer van Brama vermoorden,

prande 140000 huizen , 1700 Tempel.
en 6oooo Afgods-Beelden

verlaten, en gedood zynde , beoorlogde

Aan de menigte dezer gebrande gebou

Xemindo Aleagar, des vorigen Peguaan-

wen kanmen ten naasten by van de groote

en zich kroonen dede, dog hy van de zyne

enkeizers Zuygbroeder,ende Aleagar ver-

magt, en ’t aanzien dezer stad, en van sloeg Xemindo, en wierd Keizer van Pegu
gekroond; kreeg ook eindelyk Xemindo,
dien overwonnen Vorst, oordeelen
Den Koning van Martavan Chambain

nadat hy 2’jaar Koning geweest was, ge

ta genaamt was, met de Vorstin Njay vangen, liet hem onthoofde,en verbranden
Deze Keizer van Brama , Aleagar
Canata, dogter van Bresagucan, of var
van Vincent le Blanc ook Chaumidien Koning van Pegu, dien den Keize
van Brama overwonnen had, getrouwd grem genaamd) is een zeer magtig Vorst
welke Vorstin hy daar na, met veel andre geweest, die zeer veel Ryken, als die
vrouwen dede ophangen, en haren Ge-

van Cavelan, Martavan, Ava , Bacan,

maal, nevens verscheyde andre groo- Tangran, Pron , Jangoma, Sontan
ten, met een steen om den hals in Zet Trucon, Coblam Transiane, en Siam,
werpen

V. DEEL

overwonnen heelt.

R

Hy
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van den eersten Koning van Pegu is,

zyn vier, Hy had gemeenelyk vier groote wit

op welke hy dan sweeren moer, dat hy

vitteoli-te Olifanten voor zynen wagen , die

Verplig

hy, als hy met de vierdubble goude zyn volk ten koste van zyn leven, eventing der
kroon op ’t hoofd op zynen Throon eens, als zyne voorzaaten, bestieren zal; grooten

fanten.

na welk bedryf hem die loode kroon af- aan hem.

zat, ook gemeenelyk voor hem komen.

en eerbiedigheid, met de snuyten om genomen, en cen kosfelyle bonnet opjezet werd.

hoog te steken , den mond wyd oper

Als de voornaamste Vorst in Pegu by

te spalken, en drie veivaarlyke schreeu-

wen te doen , en dan op hunne knyer

hem plagt te komen, om afscheid te ne-

voor hem te vallen, betoonen liet, waa

men , omhelsde en kuste by hiem aan de

na zy weer na hunne stallen gingen, daa

wang, en dede hem 10 groote Ferfiaan-

wierden , gelyk Balbi, een Vene

ten voorzien

zy uyt goude vaten gespyst, en uy ze peerden geven, met goud laken be
zilvre vaten gewasschen, en gedrenk kleed, en met goudc bellen aan de voeDie machtige Keizer Aleagar , die Aleaga

tiaans Juwelicr, verklaard ontrent 1570

zyn
dik wils gezien te hebben, terwyl zy , niet lang voor den tyd van Vincent Lestel
ZOOn
Blanc en Balbi (twee e-maarde eyzi-pram

om van de zon niet gesteeken te wer

den, onder een gehemelte, dat op ag

zers, die dit Ryk onirent 1570. en nog na

stengen rustede, stonden.

later bezogt hebben leefde, en die grooe veroveringe- (gelyk wy bevorens toon-

Zy gingen ook, als de Vorst uitgaai
zou, voor hem henen , zynde heerlyl

sen) gedaan heeft, lict een zoon in zyn
jlaats na , die in hun tyd geleert, den

met gesteenten opgepronkt.

Hoe h

aaam van Brama gevoerd, en de nieuwe

Deze witie Olifanten heeft hy nie

stad Pegu gebeuwd heeft

die be¬

altyd bezeten ; maar daar over den Ko

komen

Deze heeft een fellen oorlog met den
ning van Siam, die ’er bevorens meeste
van was, langen tyd met een Lege Koning van Ava , zyns vaders broeder,
van seventhienmaal honderd, duizene n onderdaan , gevoerd. Deze oom nan
man, en 17000 Olifanten, die alle gou¬ voor dezen jongen Vorst, onder voorge-Die zyn

heeft

de en zilvre harnassen hadden, beoor

ven dat hy van een hooger Koninklyk

logt

stam was , van den throon zyns Va-

OOm

den Ko-

ning van

Na een beleg van twee en twintig ders af te schoppen, en ’er zich zelven ava
maanden wierd hy meester van Siam

(in 13 Koninkryken bestaande) en van

ovOr

n te dringen

e eerste blyken, die hy daar van gaf,

wint

waren deze, dat hy, nevens alle andre
Vasallen, niet mede zyne krooning by
voonen, of volgens gewoonte, geene
Zedert deze overwinning heeft oo
de Koning van Siam, als ’er een Ke- de minste geschenken aan hem zenden

deze witte Olifanten; gelyk ook van ge

heel Tanassery,

zer van Pegu gekroond werd , op de
dag van zyne krooning daar moeten ver

wilde.

Hy verbood ook allen handel op zyn

schynen, den zoom van ’s Vorsten opper land, niet willende, dat daar eenige Pe
juaanen komen, of dat men cenige Roklecd kussen, en hem een Kroon aan
bieden

Op wa
wyze

de Kel
zer van

Pega g
kroond

werd

Wanneer deze Vorst gekroond zal

bynen , of andre waaren, derwaards vervoeren zoude

Behalven het boos opzer, dat hiy teHeer van zeer hoogen staat, en de naaste zen zynen Neve , den ; cizer van Braaan den Keizer) volgens zyn Ampt me na,of Pegu, betoonde, had hy ook cen verwerden , komt de Cali Califerech (eei

eenige gewapende speelvaartuigen na bintenis met de voornaamste grooten var
hy
Pegu, alwaar hem de Keizer te gemoer Pegu tegen hunnen Vorst gemaakt, die Dat
door
egter
zoo
geheim
niet
bleef,
of
de
Keigaat , vriendelyk verwelkomt, en zyn
2e
schouder kust, terwyl alle andren zich zer quam ’er door zyne verspiedersagter, bedryver
ter aarde voor hem vernederen, en der

zoom van zynen rok kussen.

roewel hy 'er zich weinig aan stoorde
Zyn vader had hem ernstig op zyn

Als nu de tyd , om hem te Kroonen doodbedde bevolen, inet dezen zyner
gekomen is , werd hem (daar hy daa oom , zoo verre het mogelyk was, in

na, als hy op zyn throon verschynd

een goude vierdubble kroon op zyn hoofd

PLyT
215

haalde

vriendschap te leven, om ’t welle na te
comen, hy hem door cenen Gezant bekend

heeft) een loode kroon op ’t hoofd ge- deed maken, dat hy wegens zyne wezet, en een byl in de hand gegeven derspannigheid wel reden had, om hem
niet wel gezind te zyn, dog dat hy hem
die,
zoo hy tot zyn plicht wederkeerde,
zyn volk matig en nedrig, ens door de

om hem door ’t eerste te leren, dat hi

Byl, dat hy hen regtveerdig bestierei en zyn schatting beraulde, voor deze reymoet

vergeven zoude

De Koning van Ava, in plaats van dit
pte
volgen, liet, om zynen Meve nog
ragden bezet, gebragt, waar in de asche
Daar na werd ’er een vat, met Sma-

meer
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meer te verbitteren , dien Gezant ver- quetst, die hem door den Olifant des Ko¬

nings van Ava daar na geheel uytgerukt

worgen, en dood-slaan, vast stellende

en door welke ondragelyke smerte dit Dien hy
dier zoo verwoed wierd, dat het met eenovervind, en
Keizerryk , volgens versprek met di onwederstaanlyke drift op den Olifant des dood.
dat de Keyzer van Pegu hem nu zo0

veel te cerder beoorlogen , en dan da

grooten van Pegu, te eer in zyn han- nings van Ava aanliep, en daar door geden vallen zou, wanneer de voornaamst.

legenheyd gaf, dat den Keizer van Pegu

van ’t Leger hunnen Keizer verlaten zynen Oom versloeg

De Keizer van Pegu was egter een

en tot hem overkomen zouden

De Keizer van Pegu, bericht van ’t weynig aan zynen arm gequerst, en zyn
dood-slaan van zynen Gezant bekomer

Olifant viel dood onder hem neder, zoo

dat hy zichopden Olifant van den versla-

hebbende , liet hem den Oorlog aan
kondigen.

gen Koning van Ava begeven moest

Ondertusschen beval hy, dat die grooHet Leger aan weder-zyden was onen, die met den Koning van Ava te- dertusschen al eenigzins aan malkanderer
gen hem samengesworen hadden, voor feraakt, maar na dat zy bespeurden, dat
hem verschynen zoude, om over de za- hun Koning door den Keizer van Peken van den Oorlog te beraadslagen
gu overwonnen, en gedood was, gaver

Hy bestelde dit zoodanig dat ieder by

zy zich, op hope van genade, over, dis

zonder by hem quam, en deed hen zoo

hen dee Keizer beloofde , en dus weder

een voor cen, gebonden , en stil weg

meester van Ava, dat hem afgevallen

leyden, en belastte, na dat hy ze nu alle

was, wierd.

Hy had niet boven de 2coo man, en 7

zeker hadde, ook hunne wyven, onder

getal

welke verscheyde swanger waren, b den Koning van Ava nog minder volk der vehem te brengen, alle welke, te samen verloren

slagene.

ontrent 4ooo menschen uytmakende ,

Hy dede de stad Ava verwoesten, er

hy op den negenden dag levendig dede

alle, die hy daar in vond, gevangen ne

verbranden, hoedanig hy naderhand ook men, waar onder ook de Koningin zyn

met hun gansch geslacht handelde

gebiedende al , wat mannelyk in de oud

zuster was , die hy gedurende haar leen gevangen hield, hoewel hy ze in een

of nieuwe stad was, dit te komen aan

zien. Men wil, dat hy 'er ook eenigen

kostelyk paleys zeer minnelyk behandelen
liet.

heeft laten doorzaegen, zonder iemand,

Vecle namen de vlucht na de Bosschen,

dan alleen een Geheym-schryver , die alzoo zy vreesden van den Keizer, di
verbeden wierd, te verschoonen

de schat des Konings van Ava niet hac
Ten eersten zag men een Leger van konnen ontdekken, als kundigen daar van,
300000 man rondom de stad Pegu in en onwilligen gestraft te zullen werden ;

de wapenen by eengezameld. Thien da
gen ’er na quam de Keizer ’t zelve,

hoewel zy in die woestenyen mede veel

revaar liepen, om of van honger, ofdoor

op een van zyn Olisanten, besigtigen sen Tyger om te komen.
Nadat deze Vorst nu van April tot den Voorva
en trok zynen oom , den Koning van
Ava, zeervrolyk, met een swaard, hen 14. Julius uytgeweest was, quam hy zeer met de
zoon va

door den onder-Koning van Goa, Dor onverwagt in zes dagen weder te Pegu, den Ko¬

Louis di Tayda, vereerd, te gemoet
Nadat hy nu derwaards vertrokken

was, geraakte hy zoo vervaarlyk aan de

daar hy de wachten niet behoorlyk voor- ning van
Siain

zien vond.

Hy ontbood ten eersten den Prins, zy

kinderpokjens, dat men geen hope meer nen zoon, die ’er aan zyn Majestcit voo
op ’s Keizers leven had. De ziekte nam

reden van gaf, dat de zoon van den koning

van Siam ondertusschen met 50 Olifanvolkomen hersteld, en naderde met zy1 ten, Soo peerden, en veel Soldaaten in
egtereen keer, de Vorst wierd beter, ja

Leger dat van den Koning van Ava

Pegu gekomen was , om den Keizer in
Nadat zy malkanderen eenigen tyd aan- dezen Oorlog te helpen, en dat hy hen

gezien hadden, traden de Vorsten in eer

met eenige geleyds-lieden na Ava gezon-

wec-gevecht, in ’t gezicht van hunne den, maar ondertusschen verstaan had,

Begeef

iigin een Legers, die zich ssil hielden (uytgeno- dat hy zyn keer weer na Siam, en niet
weeg
men eenige van hunne Lyfwachten, die na Ava, genomen had

vech

met den

ook aan malkanderen geraakten) eenigen

Geen aanmerkens weerdiger zaak deed et pen-

tyd eerst met het musquet, daar na met zich by ’t veroveren van Ava op, danren van

Konint

van Ava

pylen, en eyndelyk met den degen, sirtende ieder op zynen Olifant, zonder da

den Ol
t gedrag van ’s Konings Olifant.
Dit dier, over de dood van zynenfant des

Konings

zy eenig voordeel op malkanderen be

Vorst, doodelyk bedroefd, gaf daar vanvan Ayn

haalen konden.

verscheyde teekenen en bewysen, zoo

Eyndelyk wierd de Olifant van den met den ganschen dag te weenen, als met

Keizer van Pegu aan zyn rechter tandge- zyn snuyt gedurig op de grond te later
R2

han-
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hangen, zonder iets te eeten, hoe zeer shoon hy dreygde te zyner tyd te wreehem ’s Konings bedienden, gewoon da ken, en voortaan den Keizer van Pegu
gelyks niet hem om te gaan, vleyden; niet meer voor zynen Heer te willer

en baden, vertoonende dat hy, nu onde

erkennen; dat hy hem ook door een

een magtiger l'orst geraukt, en veel aan

Gezant liet weten

Den Reizer van Pegu, dit verstaan
zienlyker , dan bevorens , geworden ,
daar over behoorde vrolyk te zyn; dog hebbende, zond ten eersten een magrig
dat alles mogt niet helpen. Eyndelyk eger van oooooo man na Siam , om
egter begon hy op den 15. dag (tot 's dien Koning tot zyn plicht te dwingen,
Keizers groote vreugde) weer een weynis en hem over zynen hoogmoed en wete eeten

Diergelyken voorbeeld, vanhet treurer

derspannigheid te straffen.

De Koning van Siam, gehoord heb-

eens Olifants uyt enkele eergierighe-d, bende, dat dit Leger na zyne Grenzen
ziet men by Cassiodorus L. 10. c. 30. quam , deed zyn gansch land onder waaangehaald

Hy zegt dat de Koning Intiochus

in zyn Leger twee Clifanten had, var

ter zetten, waar door zeer veel Peguaanen verdronken.

De vader van dezen Keizer zou, schoon

welke de een ajax , en de ander Patro- hu met een uytnemende macht den Ko

clus 3enaamd was.
Wanneer nu die Vorst over zeleere rie

ing van Siam belegerd had, noit mee-

vier tiekken moest, en voor af geerne di

ter van de Stad geworden zyn, zoo
zeker verrader hem ’er niet ingelaten ,

diepte der zelve door deze Olifanten wil

n een poort voor hem geopend had ;

de laten pylen , dede hy, bespeurende
dat zy 'er geen lucht op hadden , her

laar nu wat beter voor gezorgd was.

Het jaar daar aan quam de Reizer Enslaat

door de Carnaks (of bestierders , die 'er op wel met een ander Leger; dog hy wierdeen

nieuw le¬

zaten) aanzeggen, dat die gene van hen, dic geslagen , en daar na ook zyn oudsteger van
dat stuk moedig ondernemen en volbren- zoon , die Koning van Ava, gelyk zyn den KeiZer.
ongste Roning van Pron was.
gen dorst, de eerste inrang wezen zou

Patroclus, hier door aaugemoedigd
Hy wilde eimdelyk, dat zy alle, enDie
u ng
ondernam , en volbragt dit , en wierc zelf ook de Talapoins, ofte priesters, mede ae Pnedaar op met kostelyke ciertuygen begiftigd, en voor de eerste Olifant in rang
erkend, waar over Ajax, die te vorei
de eerste was, en dit met veel droef heyc
aanzag, zoodanig treurde , dat hy zedert noit eeten or drinken wilde, en du-

ten Oorlog zouden trckken, waar doorsters ten

er veelen van hem afvielen, en zyn Ryk Oorlos
te trek-

n zulken ssegten staat geraakte, dat deken.
oning van Siam hem 1596. in zyn Hofstad Pegu belegerde.

Dit beleg wierd wel, op een valsch

van honger, en te gelyk door schaamte jerugt , opgebroken ; maar hier door
en droef heyd stierf.

V2t

Van de tanden nu, die men van ’s kei

verbeterden egter ’s Keizers zaaken niet:p

want de noning van Tangu , zynning van
zers van Pegu gedooden Olifant krceg schoon-broeder, en onderdaan, viel hem Tangu

hed
de Fei-

iet die Vorst eenige Afgods-beelden ma af , welk voorbeeld zyn oudste zoon, valt hem

2er v21
Pg

ken, en die by zyne goude en zilvre Af

goden voegen, hoewel hy daar na no;
vyf groote beelden van Ganza (een zoort

maken
t

de Koning van Pron , ten eersten al.
volgde

Hy liet dezen laatsten, na dat hy tot

van slecht Metaal) zo ongemeen hoog ma- inkeer gekomen was, wel vergeven, om
ken liet, dat een man werk had, om me daar geen vreeze meer voor te hebben ;
cen steen zoo hoogte werpen.
maar de Priesters, die alle even zeer op De Prie
an wat hoogte zy waren, kan men hem verbitterd waren, verklaarden zich llers roeenen
daar by af meten, dat de teenen der voe- zoo openbaar tegen hem, dat zy zyne broe-poning
ten zoo lang als een gemeen man, eneg der , den Koning van Jangoma (dit van van inter zeer net van gestalte en even-matis een Edeler geboorte, dan hy, was) noo-goinai.

waren.

Na der zelver voltoying, liet hy ze

vergulden, en voor zyn Paleys plaatzen,
dat een heerlyk gezicht gegeven moet
hebben
Asval der
Konings

van Siam

Na dat nu de voornoemden Oorlog
roleyndigd, en de zoon des Konings van
Siam weder by zynen vader gekomen

was, hield zich die Vorst zeer misnoegd,

digden, om ’t ryk te aanveerden , alzoo
zy niet genegen waren zyne wreedheden
langer te dulden.

De moeder van dien even-gemelde
Vorst, Manchuno genaamd, was een dogter van den ouden Koning van Pegu,
daar de moeder van den heizer van geen
Vorstelyk bloed, en hy zelf ook al geboren was , eer zyn vader Koning

om dat men zyn zoon, als was hy maar wierd.

Hoe gulhertig dit Ryk nu dezen Vorst Die 't
zonder hem te gebruyken, met zyn voll aangeboden , en hoe isterk hem van de Kyf niel
dorst aan
weder t'huys gezonden had, welker Priesters verzekerd wierd, dat alle groo-vaarden.
een Slaaf geweest , vry veragtelyk

ten

Van CHOROMANDEL

Is 'er een volk in de wereld , dat elen

ten en kleenen, door hunne bewerking

dig en slavagtig is, zoo zyn het de Pe-gaat de
juaanen. Zy moeten een gansch half peguaa

hem zouden toevallen , dorst hy dit egter
niet aannemen.

Daar op maakte de Koning van Tangu aar voor den Koning, ’t zy in zyne Ro-nen

scizer
verdere

133

met den koning van Arrakan een ver-

yn-of zilver-Mynen, ’t zy eiders, voor

pond, die hem niet lang 'er na belegerden, en hem dwongen zich over te ge

niet arbeiden. Het is nog veel, als men hen

gevallen
inet den

Konint

21 Ar¬

cenige brokkeltjes of gruis voor hunne

en, gelyk hy eyndelyk 1599. aan der moeite toewerpt. (ook trekken zy

1C2n,

Koning van Tangu, zyn zusters man

Fangu,

op hun eigen kosien ten Corlog ,
en moeten alles daar toe verzorgen.

en Sian. dede.

den doet dezen Vorst in 't ryk geen Hoog-

De Koning van Arrakan kreeg, vol

gens versprek, 5 goude beelden met ge menschelyke; maar byna Goddelyke eer moed de
steenten bedcl-t, en g vaten met gesteen-

12n

dochter van den Koning van Siam ter

zer Ko-

Niemand mag hem aanzien, dan al-nigen¬

ten ; ook nam de Vorst van Arracan de

leen die genen, die hem de verzoeken en

uwelyk, en twee van zyne zoonen tot smeelingen van andren voordragen Men
Gyzelaars; maar ’t voornaamste, dat hi
by dezen Oorlog verkreeg , waren de

witte Olifanten, en den eernaam van Ko
ning van Pegu

De keizer keerde wel te rug; dog

genaakt hem niet, dan al kruypende or
de knyen, zonder op te mogen zien ;
een hoog-moed, die vecle mindre overneden al mede na-aapen , en zich aanleunen laten

Men moet dezen Vorst, zoo hy aan
wierd, door bestel van den xoning van
Tangu nevens zyne Vorstin , en 13 nze Opper-hoofden, voor hem verschykinderen, gedood, gelyk deze Vorst daar nende, iets vraagd, niet anders dan goed
op na Macao, een stad ontrent 5a6 my-

en zagt antwoord, zelf menigmaal tegen

len van Zierjang gelegen , vertrok, en zyn beter weten , geven. De Tolken ,
alle de nagelatene schaeten des kcizers na eenige brieven vertaalende, zouden noit
zich nam
zulke scherpe woorden, als 'er dik wils
Ter gelegenheid van dezen Oorlog me

wel staan , durven voortbrengen. Ja

die twee Koningen van Arracan en Tan-

hunne onderdanigheyd gaat zelf zoover-

3u, die hem reeds te zwaar woegei

e , en zyn hoogmoed steygerd zoo

maakte de Koning van Siam zich ook

noog , dat hy zich van hen God laat

meester van ’t Koninkryk van Marta

noemen

Hy agt zyn eigen onderdaanen niet al-

van

De Koning van Arracan was nu wel

leen als zyn slaven; maar is zelfzoo ver-

te gelyk Koning van Pegu; maar hy lic

vaand, dat hy den Landvoogd van de

iet land (welkers inwoonders meest ver

Kust van Choromandel in zyne brieven

soopen ware-) woest leggen; en gaf vel den naam van zynen grootsten slaaf
Zierjang, toen nog maar een Haven, veeft, waar in men hem nog al eenigzins
aan
Geeft

ienan
nE-

liopc

Bi110

Philippo

plagt te styven : want als men hem een ge-

S3ritto genaamd, met magt van dit na zyn

schent uyt naam van dezen Land-voogd

zekeren Portugees

7

zin te versterken; dat hy zoo wel dede. aanbieden zou, plagt men te zeggen,
dat er daar na een stad af groeide, die dat desselfs Gevolmagtigden dit aan de
Conin;;s goude voetsoolen quamen legdezen Koning in de oogen stak; weshal-

di«'t zc-

en hy die 1604. met een zware vloot

verste

ng, be¬

quam; waarschynelyk, dat die reuk aan

van konnen zeggen ; dog zullen da

genamer, als van den voet, en teenen van

sge

1n

1

paren, tot wy in ’t byzonder van den een ploegenden boer zyn, alzoo zyne beKoning van Arracan hier na zullen spre

ken, willende ons nu maar by dien van

Pegu houden.
Schoon nu de , witte Olifant in
de magt van den Koning van Prracan
Pagu, en
ete

nt

ge aalt
veer on

erSan
1626.

gen, van welke cen zoete reuk en geur

juam belegeren, wy zouden daar mec

De Fo¬

geraakt was, en hy roen ook ’t opper-ge

weging zelden zoo sterk is

Dit flaafagtig en langdurig werken der Neerstig
onderdaanen voor den Koning is oor-heyd de

zaak , dat de vrouwen der Peguaanen Feguaan
ze vrou-

zich hebben moeten beyveren, om zich

wen

hier of daar in te oeffenen, waardoor zy

zag over Pegu had , is dat egter zoo- in staat mogten zyn; om de kost voor

danig in ’t vervolg niet gebleven: want hare inans , voor zich zelven, en voor
metter tyd wierd de Koning van Siam zoo hare kinderen te winnen
Deze werden door de nood wakkere
nagtig, dat hy niet alleen meester van

den witten Olifant, maar ook van Pegu
Brama , Cambodia, Taway, en meei

koop-vrouwen , waar in zy zich me
zeer veel overleg, en met grooto winst

andre nabygelegene Ryken, geworder weten te erneeren , geen swarigheve
is, in hoedanigen staat dit Ryk 1626 vindende, om hier of daar zelf na toe
was ; gelyk wy nader zullen toonen, te vaaren, of te roejen.
De Peguanen zyn van een matige geals wy over Siam handelen.
stalte,
R 3
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stalte, en voor Inlanders, al redelyk
Gestalte
verwe end blank, maar wat plat van aanzicht. Z

Het is een laf-hartige Natie, en thien

Hollandze Soldaaren, die wel-geoeffend
ragt der hebben baarden en knevels als wy, de yn , zouden een half duizend Peguaa

’eguaa- eene grooter als de andre

nen, en meer, op de vlugt jagen

Het beste, dat men daar vind, is , zy doen
Hun gewaad is zeer gering, en zonde
cenig cieraad. Hun hair is boven lant dat 'er aan een yegelyk zonder aan-zeergoeen onder tot de ooren toe afgesneden. zien van persoon, dagelyks goed recht techt

en.

Hun boven-kleed , of Badjoe, is van

grove Bethilis, of iet anders, daar var
zy als een langen rok maken; hebbend

En van
hunn-

edaan, en dat ieder, zoo hy voor zicl
zelven spreken lan, zelf, of anders door
een voorspraak gehoord, en in korter

een kleedje tweemaal om ’t middel-lyf yd, by mondelinge verstendiging van zy-

PrOu

ven

rewonden

Zoodanig is ook ’t gewaad der vrou

ne zaak, geholpen werd
Over zwaare zaaken werd een ecd ge-

wen, maar daar is onderscheid in har- daan, mer ’t leggen van zeker bock of
Cabayen, ook dragen zy het hair opge hunne hoofden, en met eenige woorder
vonden, gelyk de Misticen
n hunne taal uyt te spreken.
De grooten en ryken hebben egte
Daar zyn ook Barmanders, die uys

sitsga

ders der het rechte bloed der Koningen voorge- hier veel voordeel boven de armen, om
Barman¬

ders.

ven te zyn.

dat zy te flaafagtig van hunne meerderen-

Deze zyn veel hoog-moediger als an- fhangen, en hen zooniet duiven tegendre, en dragen hun hair met een tuyt breken
Zy zyn door de bank zeer bot, en Hunne
boven op het hoofd, en meteen dock, alcen Firamide bewonden. Ook binden z

men vind weinig vernuftigen onder hen. Bedagte
van de

Als ’er aard-beving is oordeelen zy Aardep
hare klecdjens veel dikker op de buy
op waar by zy zeer wel na de Maleyers vast, dat er, of cen Koning sterven, of ving.
of Arrakanders, gelyken. Zy houden vee van den throon geraken, of dat die hen
van hoeden; ook maken zy ’er een zoort lagen, of dat er diere tyd opkomen,
van Bamboesen , die zy zeer net wetei

te verlakken.

of iet diergelyks voorvallen zal Zy zyn
van oordeel, dat 'er een groote slang is,

Die onder hen van eenig aanzien zyn, die de wereld, of den aard-kloot op haa
zullen noit beneden hunne minderen wan-

hoofd draagd; maar die den meesten tyc

delen. By voorbeeld, zy zullen niet op

daapt. Als nu deze slang wakker werd,
n haar hoofd eenigzins beweegd, dan

den overloop en onder het half verdel
door gaan, terwyl zy andren daar bover

s ’er aardbeving, en anders noit. Een

zien , alzoo zy dit voor een groote schand

aeerlyke reden, en een klaar bewys, hoe

ren houden, over hun hoofd henen zou

zroote natuurkundigen zy zyn.
De meeste Indiaanse en Heidenze Paa-En der

den wandelen

en op Ceylon , Malabar, Choroman-Indische

rekenen,dat zulke, die zy voor hun minde

wyzen
Hunne huyzen (die om de vloeden del, in Arracan, Pegu, Siam, China,van

en uyt vrees voor de Tygers, op staker

&amp;c: verbeelden de viereeuwen, by God aard

staan, mogen maar van eene verdieping vastgesteld , door een paard dat op de kloot, op
wercld-kloot staat, waaronder die groote een slan
en moeten zeer laag zyn, voor al in Pe
gu, en in andre buyten-steden; maar in slang, die meest altyd slaapt,cn

rustende.

den

Ava, daar de Vorst zyn hof houd, vind aard-kloot op haren kop draagd , en on
men veel betere, en zelf steenc gebouwen ; der welke slang een groote schildpad is.

dog die moeten mede zeer laag zyn, on

Zy zeggen, dat dit paard eerst vloog,

de voornoemde reden, want als hy uyt-

log dat het, by ’t nadren van ’s menscher

gaat, om zich te vermaken, moet hy

ndergang om zyne zonden, van tyd 10t

hooger, dan iemand, boven uytsteken tyd, eerst zyn eenen, daar na zyn twecder
en niets mag ’er dan boven hem verheven voorsten, en ook zyn eenen agterste voet
zyn.

reeds op den aard-kloot by den uytgang

Zy zullen ook in geen Cajuyt van eer van ieder eeuwe gezet had, en dat het
schip gaan zoo lang zy iemand in d ontrent 1668. ecrlang ook zyn vierden

schippeirs hut, of op ’t half verdek zien

voet, tot een besluit van die vier eeu-

Een zwakheid, die zy met de Arrakan- ven, ’er op stond te zetten, ’t welk zoc
ders, en meer andre Indiaanen, gemeen nard daveren zou, dat de slang , en de
schild-pad, die de wereld met wysheis
hebben
Hunne
slegte

Vestin
gen, er

segte
Soldaa-

ten

Door de bank zyn de Vestingen, en en voorzigtigheid dus lang hadden onderde versterkingen van hunne steden, zeen teund, niet magtig zyn zouden den aard
slecht. En schoon zy al van eenige stuk
ken geschut voorzien werden, zy we

kloot tegen deze laatste nederzetting van
den voet van dit paard te behouden : want

ten ’er niet recht mede om te gaan, en die stond dan ganschelyk verdelgd te
zy hebben ’er ook zelden affuyten, of werden; Een stelling, welkers ongegrondroo-paarden toe

heid de natuur-kundigen weten, en de
tyd
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tam
tyd en ervarenheid zelf aan de onkundi- als men begeerd. Men laat eenige menschen
dagelyks
tegen
hen
spreken,
en
gemade
gen ontdelt heeft valsch te zyn

Na dien tyd, zeiden zy, zou God weer

verden.

lezer taal werden zy zoo gewoon, dat

rier andre eeuwen beginnen , waar van zy alles doen, wat die hen belasten, zoc

dat 'er na die tyd geen onderscheid ter
net afgeteckend in hunne Tempels be wereld tusschen hen en de tammen is
Men ziet het vangen der zelven onder de
waaien.
Het groorsse vermaak, dat de Koning stoffe van Jaffenapatnam, op Ceylon, in
voor zich zelven plagt re nemen, of aan een zeer nette teckening klaar verbeeld,
andren te geven, was de Olifants-jacht.
n afgeteekend

zy op 10 byzondre tafelen ieder Eeuw

De Ol
fant5
jacht zee

vermake

yl

Gelyk nu de Bosschen van Pegu vol over
vloed
an deze dieren zyn, alzoo maken de dezer
lid, met zekere olie bestreken werd, Vorsten hun werk ’er ook af, om ’er dieren in
vclke de wilde Olifanten aanstonds rie- zoo veel, als ’t mogelyk is, te vangen, de bos
ken, en waar door zy gelokt en gedron alzoo zy hen met groote nuttigheid in de snen.
Zy hebben eenige wyfkens, die daar

op geleerd zyn, welkers hinderste, of teel

gen werden de wyfkens te volgen
Als men dan met cen gczelschapopde

Sorlogen gebruiken

ier sterke mannen konnen van zoo

jacht gaat, neemd men die mede, en na een dier, ’t zy met pyl en boog, ’t zy
dat mmen een troep wilden ontdelt heeft, met een musquet, Lancie, of eenige ansoet men de wyf keens weer na de nieuwe

dre wapenen , zich verweeren, en den

lad keeren, nazeker groot staketzel van vyand groot nadeel toebrengen. Van

hegte zware palen, uytdrukkelyk daar wat gebruyk zy by de Africaanen of
toe gemaakt, waar in haar de wilden me

en , en hoe zy Torenkens met gewaend volk op hadden, ziet men by Hirtius

vallen laat, zoo dat 'er de wyfkens bui

de Bello Arricano

ten zyn, afschut

Die paalen staan zoo verre van een

Hoe d’
evng
OlifanCu.

Carthaginenzen tegen de Romcynen wa-

schuts-paalen, die men aan weder-zyder

de volgen, die men dan ten eersten doo

Ook kan dit diei geen musquets-kogel Hun
ergens, dan alleen ontrent de Slaepen de nuttigneyd in

dat er gemakkelyk een man , dog on Hoofds, en ontrent de oogen, door deden
mogelyk een Olifant , wat geweld hy huyd henen dringen.
Oorlog
Deze Vorsten plagten, zoo tot hun ver-Heerlydaar ook tegen doet, door kan
Zoo ras dit woest dier ziet, dat het ge- maak, als ten Oorlog, veel groote heer-ke vaar
angen, en dat 'er geen middel is, om yk-vergulde en cierlyk met bloem-werk Fuygen
er weer uyt te geraken, werd het ver
woed, en steld met een afgryzelykge
baar al zyn kracht in ’t werk , om de
paalen om verre te stooten. Maar zy

zyn te dik , en te hegt 'er in geheid. Als dat nu niet lulken wil, be-

es Ko

uytgehouwen vaartuigen te hebben, waar nines
9p aan wederzyden 150 scheppers, of
oejers met heerlyk vergulde schep-spaa
nen voeren. Geen pyl kan sneller uyt een
oog, dan deze vaartuigen door de Zee

vliegen, aangezien die, op zeker geluid

zind hy te weenen, te huilen, te razer

van Tifa en Gong, meteen eenigen slag o

en te tieren eenige uuren aan den an-

chep van 300 scheppers gelyk, door de
Rievier zoo snel gerukt werden, dat men

dren. Als dat mede niet helpt, dan loopen zy eens dezen, dan weer eens gener

er geen oog op houden kan. In ’t mid-

weg, dat hen ’t zweet langs ’t lyf druipt

den van deze vaartuigen heeft men een

dan weder stooten zy met hunne tanden verdelte plaats, om in te zitten, rondom
met zulken geweld op de palen, dat di de welke ook vensters zyn, om alomme

plinters, of van de zelve, of wel de stuk- uyt te kyken

ken van hunne tanden afspringen. Kan

Niemand mag by dezen Vorst komen,

dat al mede niet helpen , dan laten zy zonder eenig geschenk mede te brengen,
hunnen snuyt hangen, en steken die irn een gewoonte, die men by na in gansch
de aarde, doende zulken menigte waters sia heeft

kort ’er na uyt hun lichaam komen, dat
De Nederlanders plagten in vorige tyzy al die gene, die ’er ontrent zyn, daa den (wanneer dit Comptoir nog onder
mede nat maken. Als zy nu lang genoeg den Gouverneur der Kust van Choronaar nioede en mat gewoed hebben
laat men de wyfkens weer uyt hare stal
lingen, die hen dan weer voorgaan, on

mandel stond) met den Koning van Pegu
nu en dan te handelen, en ook zomtyds
wel Gezanten aan dien Vorst af te zen-

hen in de stal, daar men ze hebben wil, dlen , hoedanig de Heer Elias van den
te sluiten. Deze stal is maar pas 20o Brouk- (veel jaaren Opper-hoofc
rroot, dat 'er een Olifant in staan kan jan Palicol, en , na zyn t’hnys-reyze
Daar in nu werden zy vast gebonden, en tot Dordrecht 1676. Schepen en Raad

zoo wel a a 5 dagen zonder eeten of nevens de Heer Antoni Paviljoen in eer
drinken, staande gehouden, waar door Jezantschap na Ava geweest is; dog de
zy in agt a thiendagen zoo mak werden, gedurige omwentelingen van dit Ryk by
a
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ren, zoo is de Koning zyn erfgenaam;
de gestadige Oorlogen, die tusschen deze
Vorsten , en die van Siam, ofte Arra- maar laat hy kinderen na, zoo trekken
can, voorvielen, hebben onzen ganschen die twee derden van ’t goed, en ’t vordre
handel met de zelve allenskens afgesne- is voor den Koning

Indien iemand geen geld heeft, om

den ; ’t geen ook de reden is, dat wy daa

zyn schulden te betaalen, zoo moet hy

van niets meer konnen zeggen

Dit volk plagt tot de Sodomie, en tot zyn wyf en kinderen verkoopen, of veranden. Zoo men ondertusschen eenighet gebruyk der schand-jongens, zeerge
neigd te zyn ; dog zekere verstandige zins bewyzen kon, dat zoo een verpande
Koningin bragt dit door deze twee mid- vrouw of dogter door den schuld-Heer
bekend, was , zou daar , door zyne

delen af

Voor eerst belastte 2y op zekerc

jansche schuld komen te vervallen, er

zware straffen, dat alle mans een zilvre of de verpanden zouden weder in vryneid
een vergulden houten kogel tusschen ’t vel noeten gesteld werden, zonder dat hy
en vleesch van hunnen roede zouden heb

egt had, om van zynen schuldenaar cener

ben te schuyven. Om dit uyt te voeren,

penning te cysschen , gelyk ook de

wierden zy ergens mede dronken, en dan

chuldenaar hem over die daad niet ver-

ondertussen de huyd der roede sagtken

ser in rechte vervolgen kan , om dat

los gemaakt, de kogel 'er tusschen gescho- de rechter oordeeld, dat hy genoeg by
ven, en de wonde in korten tyd genezen. t verlies van zyn geld gestraft is
Na dat wy dus verre nu alles, ’t geen

het welke verrigt zynde, waren zy niet
in staat om die zonde meer te plegen.

wy van het wereldlyke ontrent Pegu te

zeggen hadden , aangemerkt hebben

Ten anderen, belastte zy, dat de vrouw

lieden met de armen, met den boezem, moeten wy nog een woord van hunnen

en zelf met een groot deel van hun lyf,

rods-dienst spreken

Schoon zy in ’t algemeyn gelooven,

bloot, en maar met een dun klecdje ’e
over zouden gaan , om daardoor de mans

dat ’er maar een opper-God is, die alles

te meer tot de vrouwen aan te lokken,

teschapen heeft, en bestierd maar die

en van die zonde af te brengen

joor al ook cen werker van al het goedc

Men vind ook in dit gansch Koninkryl
jeen eigentlyke maagden, vermits mer

de vulva der jonge meyskens al van jong-

is, stellen zy aan de andre zyde ook vast,
sat al het quade van den Duivel komt.
Dierhalven zyn zy ook gewoon, zoc

aan met eenig mengzel bestrykt, ’t geen ras zy zich qualyk bevinden, of zoo ras
die deelen dan al merkelyk opend, er ren eenig ongeval ontmoet, een belofte
wyder maakt, om dat zy daar na te be-

ter in staat mogten zyn, om van de mans
zonder smerte van die kogels te lyden,

aan de Duivel te doen, ten einde hy hen
een meer quaad toebrengen kan

Om nu deze belofte werkstellig te

bekend te konnen werden

maken, laten zy een hoog huys bouwen,
Zy deed ook alle jongens van de schou- ’t geen hen als tot een offerplaats diend,
deren af, tot de schenkels toe , zich even eens als daar zy met brandende fakplaeuw schilderen, welke verwe niet af kels gemeenelyk offeren. Op de zelve

vaende, en de huyd zeer leelyk maken

spreiden zy een wit tafel-laken, leggen

de, een afschiik in de mans van de jon

daar allerlei schoone bloemen op , en

gens baarde, en hen allenskens meer en

usschen de zelve menigerley spyze, om

neer tot de vrouwen dede neygen, en daar mede den Duivel te eeren , en te
die zonde dus afsterven. Een daad, waar verzoenen, ten einde hy haar in het toe-

over zy tot nog toe onder hen geprezer
verd

comende geen nadeel doen zoudc. En
m hem nog meer te bevredigen en te

Die daar wil trouwen, kan geen vrouv

verlustigen, laaten zy dan ook, ter eere

krygen, of hy moet ze van de ouder
koopen voor zekeren prys. Dus is hy ryk
die veel dogters heeft; maar die veel zoc

an hem, op allerley Musicale specltuigen speelen, en ’er allerley Liederen

nen heeft, kan licht arm werden, al heeft

daar op passende, by zingen
)p dit Feest is 'er een, die des Dui-

hy al wat, ofanders moeten zy zich zon- vels vader genaamd werd, die ook het
der vrouw behelpen
oornaamste bessel op ’t zelve heeft, en
Indien de man zyn vrouw moede is alles tot het beste genoegen van den Dui-

kan hy die wel weder zenden; maar hi

vel weet te beschikken

moet de kinderen houden. Indien onder

Hoe veel moeite nu hunne Priesters,

tusschen de vrienden van een vrouw haa

die dit gedoente in den grond verfoeien.

wederom begeeren, om dat de man haa en ’er sterke vermaningen tegen doen,
te veel plaagt, of om andre reden aangewend hebben, om dit quaad uyt te
zyn zy gehouden, het geld, dat 'er voor roeien, is hen dit egter ommogelyk geuyt geschoten is, weder te geven
Komt iemand te sterven zonderkinde

weest, alzoo het te diepe wortelen onder

net gemeene volk geschoten heeft, zoo
dat
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dat zy dit tegen hun wil en dank dul- hand, zig gelatende, als of zy mede aan
den moeten.

dien wagen trokken

Men vind onder hen ook lieden, dit

By ’s Vorsten uittocht uyt zyn Paleis

s morgens, zoo ras zy opgestaan zyn
duivels
dienster een korf met Ryst, of andre eetware

jaan gemeenelyk voor af zyn Hovelin-

Verdre

en, in drie reyen onderscheiden. Eerst

nemen, met de zelve, met brandende zyne Lancie-dragers , dan zyne schutfakkels op de straat omloopen, en vlan ters, en dan zyne zweerdeen schild-dra-

uyt zeggen , dat zy die spyze aan der

gers.

Midden onder de zelve gaan zyne ge-

duivel vereeren , op dat hy hen die

dag ongemoeid en gerust laten zoudc vapende Olifanten, waar na de ErfPrins
Indien ’er dan juist honden, die hen op op een heerlyk paart volgd ; en daar na
den reuk volgen, bykomen, en de spy zyne andre zoonen, volgens hunnen rang
opeeten, zyn zy nog zoo onnoozel er en jaaren met hunne Lanciers, Schutby, dat zy voorgeven, dat de Duive ters, Boogdragers, en schild-en zweerd
oerders , hebbende mede tusschen her
die beesten daar toe gedwongen heeft
en dat zy die derhalven niet verjage een groote menigte van gewapende Olianten verdeeld

mogen. Andre weder zullen, aan tafe
zittende, geen spyze proeven, voor da
zy den eersten beet agter hunnen ruvoor den Duivel geworpen, en zich du

Na dat deze Troep voorby gegaan is,
vertoonen zich de Krygs-oversten, en de
oofden , der Soldaaten benevens de

verdre Hovelingen, en daar na nog 2

verzekerd hebben , dat hy hen gerust
zal laten eeten
ver
cheide

Feester

Dat van
Sapan

Djasje.

Gelyk ’er onder hen veel Feesten zyn,
11200 munt het Feest Sapan Djasje bo-

roode Olifanten met goud en zyde klecderen vercierd

Dan komen de a witte Olifanten, met

zoud, en Edele gesteenten, en voor al
net heerlyke Robynen op ieder tand op-

ven alle de andren uyt
Men vierd het 12 Mylen van de Stad,

en op dat de Vorst tydig daar zyn mogt

gepronkt, behalven dat 'er een heerlyk

vertrekt hy daazs te voren derwaards

gehemelte , om hen tegen de zonne te

sekken, boven hun Hoofd gedragen

Als nu dat Fecst gevierd werd, gaat h

erd

op cen vergulden zegen-wagen zitten

Eindelyk komt ook de wagen waar or

die uyt een stuk, en op vier wielen ge
maaet is, voorzien van een heerlyk ge

de Keizer zelfs zit , agter welken vee

hemelte. De Vorstin zit aan zyn regte

Hovelingen te peerd in een zeer nette or-

hand, die zeer kostelyk gekleed, gelyk dre volgen, dog tusschen de zelve en ?

op zyn hoofd een onnoemelyke scha

Keizers wagen ryden veel van de vrouwen

van Peerlen en andre Juweelen geplaats

der voornaamsten

Hun Twecde Feest, Sapan Catena, HetFeest-

is, waar onder twee Heerlyke Robynen
uitmunten , die, ter groote van een Da-

houden zy in de stad, en dan richten de Sapan

grooten ettelyke Pyramiden op zyn koste- Catend.

sel-yder thocwel zoo lang niet) tot aar
zyn ooren hangen. Hy is ook verciere

lykst op , en ieder met zulken fraejen
verandering, als hy bedenken kan, te
neer , alzoo zy malkanders werk niet
konnen zien, voor dat het gedaan is

met een snoer van uitmuntende cdele gesteenten, die van zyn rechter schouder
tot aan zynen gordel hangt, en van daa

Zy gebruiken Bamboezen daar toe

tot onder de linker arm gaat, van zulkei

ongemeenen glans, dat men ’er ’t oog niei die zy bewerken , konstig bearbeiden,
op houden kan, behalven dat zyn vinge- met goud bekleeden, en op een zeer
ren (volgens de gemeene wyze der Oos

schoonen wagen zetten

terze Vorsten) vol ringen met Smarag
den , Diamanten, en Koninklyke Ro
bynen zyn, die een geflilcker, als of het
zoo veel flambeauwen waren, van zic

gever

Wanneer de Keizer nu op de plaat
komt, daar hy gewoon is aan ieder genoor te geven, werden die wagens, mer

hunne Pyramiden , van meer dan 300

mannen voortgetrokken, en in ordre voor

Rondom dien zegen-wagen ziet men

den Keizer gesteld, ten einde hy dan aan

een drom van staat-Juffers der Vorstinne

die gene den lof geve, die de zyne het

alle dochters van koningen en van de fraeist gemaakt heeft

grootsten des Ryks. Deze zitten gemee
nelyk op hare knyen, de handen te za-

men gevouwen na om hoog gericht, te
eere van den Keizer en de Keizerin

Acht schoone peerden van een en d’
zelve verwe, met eenerlei goud, en me
Carmozyn behangen, trekken dezen zegen- wagen voort. En nevens den zelven

gaan verscheide oversten met zeelen in de
(. DEEL.

Na dat dan alles van den Vorst wel be-

zien , en na zyn weerde geprezen is
werd ieder ’t zyne ’t huys gebragi

Dien ganschen nacht door ziet men in de
oude en nieuwe stad een menigte van

likke en zeer groote flambeauwen er
Wasch-keerssen, voor al die genen die
nende, die na hunne groote beelden gaan.

De poorten in de nieuwe stad (alzoo 'e
in
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In ieder schip zyn maar twec roejers,
in de oude geen zyn) blyven open, en
allen, die ’t groot beeld daar in komen en dit Fecst duurd cen geheele maand ,

bezoeken, brengen hun geschenk medt

yder na zyn vermogen, al was het maar
een bloem.

Het Feest Sapan Djaimo Sedjenon heef

Het
reest, Span Djai

mo Sed
jenon.

mede een byzonder beeld, waar na tot

cn werd over den andren dag gehouden.

Bchalven deze zyn ’er meer andrc ;

maar dit zyn wel de voornaamste Feesten.

De Keizer is ook gewoon zeven ver-Andre
gulde wagens te laten maken, en op ie-Heylige

de Keizer zich op zekeren dag met zy

ser van de zelve een grooten vergulden bedryver

nen zegen-wagen voeren laat, op dezel-

1g0d te stellen, die door wel 300 man-ver;

ve wyze gelyk wy van ’t eerste Feef

des Kei

nen voortgetrolcken werd , aan welken

gezegt hebben; dog hy, zyne Keizerin, de Vorst, na dat zy ter plaatze gekomer

en Vorstelyke kinderen, zyn dan ander
gekleed

et Feest Sapan Daiche werd in de

Hel
Feest, Sa
an Da

che-

zyn, daar hy die wel zien kan, aalmoes

sen uitdeeld, en aan ieder voor zyne
moeite iets schenkt

oude stad gehouden, en is een Feest de

Veelen gaan dan ook door de stad met

waters. De plaats , daar het geschied
is heerlyk verguld, en de Keizer en Kei
zerinne begeven zich der waards op hun

een groot net vol bloemen, om van dezen en genen een aalmoes te bidden. An-

nen heerlyken wagen

Nadat zy ter voornoemde plaats geko
men zyn, treden zy, nevens hunne zoo

dren gaan henen, om de Lyken derHoe zy
Priesters jaarlyks eens met water te ba- wy-wa-

den, welk water zy naderhand voor Hci-ter ma¬
ighouden, en met grooten aandacht, en sen

nen af, gaan in die vergulde plaats, en geen minder yver drinken
V
besprengen zich met Roozenwater
Men vind ’er in Pegu die zich tei
die zic
Buiten die plaats ziet men de Krygs
eere van hunnen Afgod Apalita inet ter cere
oversten en de Hoofden der Soldaaten op messen snyden en kerven, en dus hun der Af
goder
een groot plein, ieder met een Rooze- loed aan hem opofferen
water-vat in de hand, daar zy malkande

opoff¬

Op de viertyd van hunne Corcovitaren

offeren zich altyd dezen of genen, om
oor Martelaars, en Heiligen geagt te
Keizer een zeer grooten Olifant op hen zyn. Wanneer nu de afgod aankomt:
ren zeer nat mede maken. Terwyl nu ie

der zoc nat daar stond, plagt de vorige

los te laten , die dan zekerlyk cenige vertoonen ’er zich altyd 223 in
menschen dood trapte , waar over dit

lange asch-graeuwe rokken aan ’t voll-

Vorst eers hertelyk lachte terwyl 'ei gereed, om zich voor der zelver behou
de omstandersom schreiden. In dezen tyc denis op te offeren, gelyk zy zich door
kan niemant door de oude of nieuwe stac

dezen wagen ook laten verpletteren

gaan, die niet rykelyk met water bego waar toe de Priesters cenige dagen aan den
ten werd

Het Feeft
Sapan

Donon

indren zekere Persoonen mesten , die zich

Zy hebben nog een Feest, Sapan Do- daar toe overgegeven hebben
non genaamd. Op ’t zelve laat zich de

Zy voeden op zekere plaatzen van ’t

Keizer, en zyne zoonen , ieder in eer

Ryk, ook eenige jonge dogters, op ha
by zonder heerlyk verguld schip na de stad re groote Corcovita’s op,die doorvasten,
Meccao of Maca, in ’t gezelschap van jebeden, en andre H. Oeffeningen geveel Hovelingen en Edelen , voeren wyd zyn, en dan tot de plegtlyke offerwaar door men dan daar wel 100 sche- handen, die zy jaarlyks doen, bewaard
pen by een ziet
werden. Alle jaar offerd men ’er een aan
Ter plaatze, daar zy wezen moesten

haren Afgod, en zy werd moeder-naakt

gekomen zynde, gaan zy te land in eer

van een Priester in tegenwoordigheid van

heerlyk Paleis ontrent de poort, het well

naar vader en moeder geworgd, de wel

van buiten en van binnen zeer fraci ver- ke haar dan nevens andre magen kort voor

guld, en rondom van zeer vermakelykc haar dood komen bezoeken, en als voor
thuinen voorzien is
Heilig houden, aanbidden, en verzoeUit dit Paleis gaan zy in een ande
ten, dat zy doch hunner, als zy by God
buiten de stad, alwaarde Keizerin uyt eei comen, wil gedenken
venster beschouwd, hoe hare Hovelin
ryzen,

ren om den prys in’t vaaren met malkan

De Priesters klooven daar na ’t lyf met
een scherpen steen, rukken ’t hart 'er uyt

die men deren stryden. Die dan eerst van hen werpen het den Afgod in ’t aangezicht,
daar uyt- aan ’s Keizers Paleis aankomt, heeft niet en verbranden het, gelyk ook het vordre
deeld.

alleen den prys, maar krygt ookeen ver van ’t lichaam, mengende desselfs assche
guld beeld, dat tot dien einde daar op met water, en daar mede dan den Afgoo
gerecht staat. De naaste aan hem kryg besprengende
een zilver beeld; daar in tegendeel al-

In hunne Tempelen hebben zy een on-

Hunne
menig

le , die agterblyven , van de vrouwen geloofelyke menigte van zeer groote envuldige
bespot, en uitgelachen werden , om cleene byzonder sterk vergulde beelden, Afgoden

welke te ontgaan, dan ieder zyn best doet

a de menigte en ’t heir der Afgoden,
wel¬
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welkc zy eeren, onder welke de God de tezen de hitte der zonne; dog ’s winters
zonne-vecsjens geenzins de minste is
Wat

Zy noemen de hel hiet duister hol van

een andre tegen den regen
Jun uyezy leven zeerkuis, en voorbeeldelyk,
vaart.

naam zy ’t huis des rooks, alwaar de Priesters stel
de hel ge
ven.

Hunne
Priesters
beshre

ven.

en wanneer zy sterven werd met hun

len , dat een afgryselyke slang is, die d

lichaam veel dagen Feest gehouden, leg

zielen inzwelgd , waar uyt zy door een gende dat op een groote Borri terwyl
van hunne Goden moeten verlost werden veel andre Talapois ’er rondom staan, en
Hunne Priesters werden Talapois ge- ecst 'er over houden. Eindelyk drager
naamd, die met een kannetje aan der zy ’t lyk na de plaats, daar ’t verbrand
Gordel gemeenelyk hunnen kost gaan be- zal werdon; alwaar zy dan een vyer
delen , hoewel zy dat dan overvloedig

van Benzoin, Sandal-hout; Paradys-hout;

krygen, alzoo men hun voor heilige en

in andre welriekende houten, maken ,

aandagtige mannen houd , die ook ge- leggen ’er dat op, verbranden ’t zoo,

woon zyn openbare aanspraken wegens stroyen de asch op ’t water, en begra-

hunne wetten en inzettingen alle maan- ven zyn gebeente dicht by zyn wooning
Als de Keizer van Pegu sterft, laten en die
staan zy ’s morgens vroeg op, gaan met 2y twee pragtige schepen met een ver-van den

dag tot het volk te doen. Te dier tyd
blikke bekkens door de stad, en wekker

guld dekzel tot beide die vaartuigen Kener.

t volk op, ten einde zy tydig hun eeten toebereiden , en onder dat dekzel een
bereiden, en dan tot hun gehoor konien hooge vergulde tafel oprichten , daa
zouden. Daar na vangen zy aan te zin

zy 't dood lichaam van de Vorst op-

gen, en geven daar na ’t volk verlof om leggen , waar onder zy een vyer van
te mogen vertrek ken. Den inhoud van

Benzoin , Sandal-hout , Paradys-hout,

hunne aanspraak is meest, dat ’t volk nie en andre welriekende dingen, maken,

dooden , steelen, niemand berooven, geen en laten die schepen dan met den stroom
ontugt of hoerery bedryven, maar aar nenen dryven. Zy voegen by de zelve
ieder een recht doen moet. Ook fteller

zy vast, dat God de deugd in allen, van

wat Gods-dienst ook zy zyn mogen

eenige Talapois , die dan zingen, en
vreugde bedryven, tot dat het lyk toi
issche verbra-d is

Seze assche maken zy met melk tot

beloond.

Zy wederstreven den dienst der Christe
nen zoo veel niet, als andre Priesters

en zyn vriendelyk en goedhertig, voora

een deeg , voeren dat tot in de monc

van de haven tot Zierjang, en werpen
net aldaar in ’t water zoo als het be-

gind te vallen; maar ’t gebeente voeren
tegen Reizigers
Ly dragen kleederen, als de Barman- zy na een anderen Afgod dicht by eer
ders (zynde licden, die voorgeven van Ko vergulde Kapel, die na een ronden hooninklyken bloede te zyn) dog zy zyn zee gen Toren gelykt, en Dagon genaamd
wel te onderscheiden aan hunne geele werd, alwaar zy dan een nieuwe Kapel
klcedjens, hoewel er ook zyn, die lan- jouwen, byna als de vorige, begraver
ge donker-roode rolken tot op hun hie
gebeente aldaar, keeren dan weder
len dragen. Ook zyn zy vry van alle na ’t Paleis, en verheffen ’s Keizers
lasten, woonen meest in de Bosscnen o

oudsten zoon op zyn ’s vaders Throon

hoog verhevene plaatzen, om tegen de

Wy zouden nog veel andere zaaken
van de gewoontens, plegtlykheden, en

tygers zeker te zyn

Zy ceten maar eens daags; gaan bloots Zeden dezer Peguaanen konnen verhaa

voets, en bloots hoofds, zyn glad gescho- len ; dog wy meinen dat dit voor der
ren, zoo op ’t hoofd, en aan den baard
nieuwsgierigen Lezer genoeg zyn zal
als elders op hun lichaam, mogende ner- om hem een denk-beeld van dit volk
gens hair hebben.
te geven, behalven dat wy ’t oordeeZy hebben ledere Gordels, vier vin- len genoeg gezegt ce zyn van een land,
gzers breed, dragen ook een mantelker daar wy wel een Logie, maar geen eiop de schouders, dat zich in ’t vierkant gendom ter wereld hadden, en nietver-

tot onder de korte ribben strekt. Zy der, dan maar als Koop-lieden, konden
dragen ook een hoed, met donker- roodt

aangemerkt werden; weshalven wy hier
clare Boomwol of Cattoen bedekt , van afscheiden.
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Van het Koninkryk ARRACAN,

Van 1

en ons Comptoir aldaar.

Koninkryk Ar

racan, en

TWEEDE HOOFDSTUK.

ons

Com
toir al¬

An ’t Koninkryk Arracan, en ons Comptoir aldaar. Waar dit Ryk legt. Des

daar.

V zelfs naamen. De stad Arracan. Het Paleys beschreven. Andre steden. Hunne
huyzen. Huysraad. Schoone gebergten, &amp;c : 's Konings Titel. Die zich alle vyf jaar

cens zien laat. Alwaar dan den eed vernieuwd werd. Proeve der 12 Maagden. Dijnaarlyks voor bem gezogt werden. Hoe zyn Hovelingen gekleed gaan. Het gewaad
der vrouwen. 1276. Stonden deze Koningen onder die van Malakka. De Koning

was 1549. ook Koning van Pegu, en van den wijten Olifant geworden. Geeft Zierjan3 aan Philippo Britto. Tast 1604. Britto in Zierjang aan. Wera ettelyk.
maalen geslagen. ’s Konings nieuwe toeleg. Zyn dood. 1646. en Nazaat. Begin van
onzen Handel op Arracan. Daar wy een Logie krygen. Het gelicht Comptoir 165 3.
weder opgericht. Hoofden ’er gelegt. De waaren, bier vallende, en getrokken. 1665
't Comptoir stil gelicht. De Poriugeezen houden de Zee en de Ganges onvry. Bie-

den geheel Nrracan den onder-Koning van Goa te vergeefs aan. Zy werden listig ge
denpt. 1665. Prracan voor den Mogol veroverd. Onirent 1672. ons volk hier ver-

moord, en 1683. 't Comptoir voor altyd gelicht. De Gods-dienst der Arracanders
Hanne Afgoden. Hunne Talapois. Veel Secten onder hen. Hunne huwelyken , en
bruiloften. Behandeling van hunne dooden.

Men heeft wel twee dagen opzeilens

vyHAtnu Arracan belangt, daar is een

W Koninkryk, en ook een stad van
Waar dit

van nooden, eer men aan de stad Arracan

komt, en boven, ontrent een myl van

dien naam.

Het Koninkryk is een van de voorna de stad, daar onze Logie plagt te zyn

yKleg me Ryken van Indien, en legt op 2

is de rievier zoo naeuw, dat men ’er als

graaden benoorden de Linie, en benoor

in een kil, en maar pas vlot met de sche-

den het Keizerryk van Pegu, grenzende
aan Pengale in ’t Noorden of N. W

aan Pegu in ’t Tuiden, aan Coetsjintsiin-

ven leggen kan, aangezien zy met hoog
water maar een scheeps-lengte wyd is
Het is daar ookt zoo vol dorpen, hui-

in ’t Oosten, en aan de golf van Bengale zen, en schoone velden, dat men de rie
in 't westen
es 2e

en.

vier naeuwelyks zien lean , en dat men

Het werd van zommige Portugeezer met de schepen als op de wal schynd te
Orrakan, van andre onder hen Arrakaon leggen.
en by zommige maar Rakan (na des zelf
Hoofd-stad) en ook Mog genaamd.

als men verder op met Roci-vaartui-

gen na de stad vaart, moet men tusschen

Landewaard in zyn verscheide schoone twee zeer hooge en steile klippen door,

steden, en inzonderheid t waalf met heer- die zich met een zware Klove als twec

lyke Paleizen , van welke Arracan de
Hof-en Hoofd-stad egter de voornaam-

wallen aan weer zyden verroonen

Door deze stad loopt de grootste en Beschre

ste is
neering-rykste rievier van het gansch Ko-ven.
De sta
Deze stad legt aan een rievier, die, ninkryk, Zy is van groote ontrent als
Arracan. z00 Maginus wil, Chaberis, genaamd,
en 13 Mylen van de Zee gelegen is; do;

msterdam; maar veel volkryker, ook

heeft zy zulke groote buiten-steden, dat

zy legt 'er 19 Mylen af. Men kan zy eenige mylen beslaan. De stad is over
’er niet, dan langs verscheide steile klip al zeer dicht ; doch meest met kleene

pen en rotzen, die in de mond der rie

huizen bebouwd, en ongeloofelyk dichi

vier leggen, komen. De rievier is niei bewoond. De huizen zyn 4 a 5 voeter
meer als een kleene Musquet-schoo

van de grond op stutten gezet, om dat

brecd. aan wederzyden der zelve heeft dus hoog meest alle nacht een dilcke mist
men zeer schoone en vermakelyke Lands het aardryk bedekt, die ’s morgens door
douwen, en ongemeene Lommer-ryk- de zon opgetrokken werd.
De daken der Tempels en Afgods-hui-

en vrugtbare bosschen, langs welke men

hier en daar ook eenige dorpen en kleent zen geven een grooten luister, al-

steden ontmoet, en onder de zelve Orien- zoo de zelve, mitsgaders alle hunne spit
ton, een kleen stedeken by 't welk eer zen en knoppen verguld zyn, zoo dat
zeer H. Pagode is, na welke dagelyk men, als de zon schynt, het oog ’er niei

veel Arrakanders gingen, om hunne offer op houden kan. Men komt in de zelhanden, gebeden, en aanbiddingen on ve door een steene poort, die, gelyk
trent hunne Afgoden te doen

hun-

Van CHOROMANDEL.
hunne meeste Tempels, op steene heuvels gebouwd is.

141

Zy weten van geen wegen te bestraa-

ten ; maar gebruiken meest klei-gron-

den, die in den droogen tyd zeer wel,
steile klippen en Rotzen , die de stac maar in de regen-tyd zeer ongemakkeNa binnen toe ziet men een boord van

zeer sterk maken , behalven dat zy oo

yk zyn.

Hunne meeste huizen zyn van Bamboe-

van tamelyke hooge en zeer dikke stee

zen, of van Gabba Gabba, met Klappus¬
Als men na het Paleis van den Koning bladeren gedekt, dat in den droogen
gaan wil, moet men over een steenagtig yd zeer gevaarlyk voor brand is

ne muuren omringd is

Egter vind men hier en daar veele zeer Hunne

gebergte, en ook over eenige vlakten

en door zeer neeringryke straaten , daa fraeje en net-gebouwde huizen, van rui-huizen.
men wegens de menigte des volks, dat me vertrekken voorzien, aan welkc zy
zig alomme daar opeen gepropt vertoond, geen konst spaaren, schoon ’t hen niet
reel komt te kosten

naeuwli ks doorgeraken kan

Zy hebben in de zelve geen solders

Men ziet in de zelve allerlei treffelykc

winkels, waar in men alles vind, ’t geen 1og haard-steden, alzoo zy hunne spyze
men bedenken kan. Ook heeft men tus- buitens huys toebereiden

Hun meeste huisraad bestaat in fracje Huis

schen beiden zeer schoone Markten, daa

men al mede over ongestraate wegen gaar

Catils, Alcativen of Tapyten, mitsga

moet, eer men by ’t, Vorstelyk Palei

ders aarde, en kopere vaten

Men ziet in ’t verschiet veel schoone Schoon
ebergten , en zeer klare stroomen en Geherg

komt
Het Pa
leys be¬

schrever

122d.

'et Hof des Konings staat in 't best

van de stad, en is in een Vesting, lang rievieren, die schoone en vrugtbare Lan
wclkers buiren-pleinen de rievier loopt deryen bekabbelen.

ten, &amp;c.

De Koning geeft zich zelven den Titel ’s Ke
ontrent welke ook ’s Konings Olifants
nings
stallen en Olifanten, gelyk medc opee van de magtigite en grootste Koning van Titc
ge andre plaatzen plagten te staan. He Arracan, Tipara, Chacomars, Jangoma
Kasteel heeft drie-dubble muuren en poor-

Bengale, en regu, die onder de Konin-Die zig

ten, en dan komt men eerst by het Pa

gen, elyk de zon onder de lichten de

alle s jaar
ccus zier

lemelslicht, ontzien van alle menschen, jaa
leis, in 't welke (gelyk ook in de stac
geen Hollanders komen mogen, ten zy altyd overwinnaar van alle zyn vyanden,
zy een bedienden van den Coetewaal en Heer van den gouden Hof
Deze Vorst is een van de hoogmoeof Schout) by zich hebben, die hen
nog maar voor aan in ’t Paleis brengen digste, die men in ’t gansch Oosten vind,
en liy laat zich zelven buiren zyn Paleis
mag
snt zelve plagten mede wel staller naar cens in vyf jaaren den 15. Novem
voor ’s Konings ongemeene hooge Oli¬ ver zeer pragiis aan zyn onderdaanen
fanten, als mede voor ettelykc andr zien; en dien dit daar buiten gebeuren
wrccde dieren te wezen. Het is va1

mag, is ofeen groot man, of een sterk

uiten aan te zien heerlyk, zoo in opsig begunstigde. Op dien voornoemden dag
van de wooningen voor den Vorst, als die door ’s konings boden het gansch
ten opzigt vandie , welle voor zync ko- Ryk door bekend gemaakt werd, moester
ninginnen en ’t geheel vrouwen-Timme

le gezonde mannen envrouwen, tusscher

geschilt zyn, dat zeer licht aan de guld de 18 en60 jaaren oud,op de verbeurte van
daken en Torens, die men boven de hoo-

een halve gulden verschynen. Hier door,

ge muuren uitsteeken ziet, af te nemer alzoo het allen niet gelegen quam, en zy
was, ten tyde toen die nog in wezen en

iever dat verbeuren, dan zoo ve-re rei-

in volle glans waren: want zedert der

zen wilden, vergaderde hy een onnoe-

Oorlog met den Mogol heeft de stad er melyken schat, alzoo 'er millioenen van
t Paleis zeer veel rampen geleden
Andre
steden

Gelyk nu deze stad zig zoo heerlyk in

menschen in dat Ryk zyn.

Op dien gesteiden dag plagt dan die

allen deelen vertoond , alzoo kan men Vorst onder ’t geklank van Trommels,
Trompetten, en Schalmeyen opeen wit

ook van de andre steden zeggen, dat zi

al vry sterk van wallen, muuren, en poor

ten, hoewel zonder gragten zyn
Onder deze steekt de stad Dianga uyt

en Olifant te voorschyn te komen, met

zeer heerlykc klcederen, en met veel
peerlen en edele gesteenten vercierd, er

daar wy een Comptoirplagten te hebben

voor al met een kroon, van een onwaar-

en daar zig de Portugeezen ook byzonde

dee-lyken schat van Juweelen opge-

pronkt. Hy plagt dan in cen kleene tent
stad, zedert de Mogol dit Ryk vero- op dien Olifant te zitten , terwyl een

vast gemaakt hadden, dog wy hebben di

verde , verlaten. Xetigam is mede een Arracans Edelman dat beest bestierde.
voorname stad , daar nu de Luitenant

In deze pragt volgden hem zeer lang

van den Mogol zyn verblyf gemeenelyl

zaam alle de Sicken, en grooten van Ar

houd.

racan, elk om ’t heerlykst en pragtigst me
S 3
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goud, gesteenten, en Juweelen, wapenen,

Hier over hebben zy nog een lang

kleederen, en al wat kostelyk is, ver yn wit Cattoene kleed, dat om ’t lyf
cierd, die de luister van hunnen Vorst luit, en met strikjens vast gemaakt is;

en buiten ’t zelve nog een schortje, dat

vermeerderden

Men zag daar dan een onnoemelyk
geral zonne-schermen, vlaggen, en wim

hen over den buik en knyen hangt, buiten ’t welke zy nog een wit Cattoen kleed

pels; en men hoorde zoo grooten getal over de heupen en lendenen hebben, dat
van allerlei blaas-en speeltuigen, dat ie
nand ’t hooren en zien verging

Deze groote treyn wierd gemeenelyl

reel dik en met veel bondelen op den

buik gebonden hangt.

Dcze menschen hebben hun weergae

door de Priesters, of Talapois, en Mu- niet in hoog-moed, en werden gemeenesicanten gessoten.

lyk van een grooten stoet slaven ge

Buiten dezen krioelde het overal van olgd
Zy dragen hun hoofd-hair, even byna

Soldaaten, die alomme in ordre gesteld

varen , om alle wan-ordre voor te komen. als by ons de vrouwen, met tuyten agter
Alwaar

Op dezen zelven tyd moesten ook al

op ’t hoofd gebonden, en met fraeje fyne
binnen strikken vercierd.

dan den

le de onderzaten den eed van getrouw-

eed ver-

heid aan hunnen Vorst vernieuwen. Zoc

e

ras dit gedaan was, hoorde men een de mans zyn , draegeneen losen fyn door- waad der

werd.

zcer aangenaam geluid van allerlei speel-

Hunne vrouwen, die vry blanker, dan Het geugtig Badjoeof halfhemdje over den boe- vo

tuigen, en veel geschut, en bassen van zem en naakte schouderen , en een fotas

’t Rasteel lossen, en men zag dan ool

zeer fracje vuurwerken (waar in zy uytmunten) ont steken.

l het welk tot diep in de nag
duurde, eer dat een iegelyk in rust, en

alles weer op zyn stel quam.
roese
de. 12

maag
den , di
rlyk.
00

nge
29t

twerden

Hy houd in zyn Paleis een groot getal vrouwen, zoo Koninginnen, als by

zitten, en alle jaar wierden van ieder
Stad-houder 12 van de schoonste maag

wen.

ofander fyn Cattoene kleedje, twee a drie

naal om de middelen geslagen, dat hen ,

gelyk alle andre Indische vrouwen, tot

pde hielen haagt
De vermogende dragen kostelyke Saindangs en sluyers over de schouders, en
veten haar ongebonden hoofd-hair met

racje lokjens op te cieren.
Een groot cieraad stellen deze in de
langste oorlellen, en daar zyn ’er , die

den in ’t Ryk voor hem opgezogt, tot ze tot op hare schouders hangen, waar
naar 12 jaar heerlyk in alle konsten op n zy dan eenen bos van glazen, verlakte,
gevoed, en op een zeldzame wyze be- en andre ringen dragen. Zy dragen ook
proefd.

Deze moeten in witte fyne kleederen
zes uuren lang in de heete zonne-schyn

goude, zilvre kopere lvoire of andre rinren om hare armen en beenen; hoewel

se zedigste maar s 6 verlakte arm-rin-

staan, waar door zy niet weynig ko- gen d’agen.
Ao. 1276. was Sulthan Mohhammed Ao1276
men te sweeren. Deze besweetc klce
deren dan werden , na dat zy andre Koning van Malakka, die wat daar na dele Ko¬

aangetrokken, en zich verschoond heb- net de dogter van de Koning van Arracanningee
ben , door lieden, uitdrukkelyk daar toe rouwde, en aldus dit Ryk erfde Zedert Malacka
gesteld, en ook door de Koning zelf was de Koning van Arracan, die hy daar
onderzogt , om te ontdekken, of zy n zyn plaats stelde, Cancelier van’t Ryk
wel gezond van lichaam zyn, en geen van Malakka, zoo onderhem, als onde
vunzen of vuilen stank en reuk by zich Sulthan Aboesjahid, die na Mohhammec

hebben; dog, gezond bevonden zynde, olgde, gelyk breeder onder Malakka ’s
werden zy in Koninklyke kleederen, en

tof te zicn is

Deze Coning (gelyk wy bevorens on-Den ko¬
opgecierd met alles wat fracy is , aan
ler
de stoffe van Pegu getoond hebben) ning wa
den Vorst vertoond, en dus alle jaar
uyt de 12 voorname steden 144 gebragt, was niet alleen Koning van Arrakan, maar 1599.

Koning

terwyl de andre, daar eenig gebrek aan

ok Koning van Pegu, en meester van den van Pegu

ontdekt is, voor zyne hovelingen be witten Olifant. 1599. geworden; hoc-en van de
vaard werden, en het is nog een Konink- wel hy van die beiden niet lang er na witten
fant.
lyke gunst zulk een vrouw te bekomen chynd bezitter gebleven te zyn.

Ook leeren deze Hof-Juffers ondertus-

Hy liet Pegu meest woest leggen, en Geeft

schen van jongs af op allerlei speel- ad, alzoo veelen van de ingezetenen ver-Llerjans
an Pnituigen speelen, aardig danssen, en aller- oopen waren, de haven van Zierjang aan;ipp0
ei aardigheden tot vermaak van den Vorst zeker Portugees overste, Philippo Britto Britto.

aanregten
oe zy

Zyne Ryks-raaden werden Sikken ge

ne Ho- naamd. Deze dragen gemeenelyk een fy

genaamd, geschonken, en hem toegestaan
die te versterken.

Deze versterkte die haven zoodanig,

vesingen ne witte Cattoene Cabaey, die dicht om lat het den Koning in de oogen stak

zedteed de armen en ’t lyf sluit.
gan.

Ook nam hy ’t Eiland Sundiva, buiten ’s
Ko¬
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nonings verlof weer in. Ondertusschen gunstigd, om een Lozie, een myl van
won ook die Vorst ’t Ryk Bocala, in de Hoofd-stad, te mogen hebben. 1vy
Bengale, en ’t Eiland Sundiva, dat de hadden 'er een Koopmaa tot opper-hoofd,
cen onderenoopman tot Twccde en verPortugeezen verlieten. Dit nu verricht
cheide andre bedienden, als, 2 afsistentastre hy Brirto 1609.

hebbende ,

met cen vloot van sao Zeylen en 5ooo ten twee Tolleen , in ’t Bengaais, Daar wy

Tast

Soldaaten aan , zoo de Jesuiet Jarricu- en Moors, zonder dat ik egter de nette een Lo-

tyd weet aan te wyzen, wanneer dit zyn gte Kry-

Lib: 6. cap. 31. getuygd, dog hy werc
1603
EN.
Britto inin ’t begin van ’t volgende jaar door eigentlyk begin genomen heeft Dit

Britto geslagen, en zyn oudste zoon ge22n.

vangen genomen.

Dit dwong hem , vrede met dezen

Comptoir nu heert altyd onder Choro-

mandel behoord, waar aan alles verantvoord wierd

Dit weet ik zeker, dat het koninkryk-

Portugeeschen Krygs-oversten te maken

waar op hy ’t Eiland Sundiva aan de Pegu ondertusschen onder den koning van
Portugcezen weder gaf, gelyk Britro Ciam geraakt, en dat die 1626. ookCge¬

Etclyl.

daar op ’s Konings zoon los liet ; dog yk reeds gezegt is) al meeste van den wit

masen

ten Clifant geworden was, en dat wy

geslagei dit was zoo ras niet gedaan, of hy bral

de vrcde zeer trouwloos , taste hem niet lang daar na al eenigen tyd in’t seyk
1607. weder met 1200 zeylen en on- van dien Vorst- handel gedreven, en gerrent 30000 Soldaaten aan ; maar hy schenken aan hem gezonden hebben, hoe-

wierd den 31. Maart elendig geslagen, wel hy zeer slegte geschenken in vergelding weder zond

700 dat 2vn Zec-voogd met zecr veel

Als deze geschenken door onze opperhoofden hem aangeboden wierden, moe-

vermogenae Arralcanders daar het lever
lieten

Den 4. pril heivatte den Koning den sten zy, eer zy in de gehoor-Zaal quamen.
tryd, by welit geval het kruyt van de hunne schoenen uyttrekken, neerbukken,
Poriugeezen Zee-voogd in brand jaaktc,
waardoor hy met alles in de lucht vloog;

met ’t aanzicht ter aardcen met geveuwe

handen voor ’t voorhoofd, een zeer slaafze

dat de Poriugeezen noodzaakte na hun eerbiedigheid aan den Vorst betoonen.
ne sterhte de vliagt te nemen, alwaa Zy mogten niet eens opzien , en hun
ien de Koninz ten ecislc beicgerde, hoofden wierden gestadig door twec kazynde merkelyk door den Roning van merlingen ter aarde nedergedrukt.

Tan3 ondersteund. Dit maakte hem
209 stout, dat hy de stad (alzoo die ha¬

Vermits nu onze handel aldaar, met
’s Konings bewilliging, op zekere voor-

ven nu al een srad geworden was) dog waarden wierd gedreve, die juystnietaltvc

te vergeefs, op-erschee, en wierd kort behoorlyk nagekomen wierden, is dit
daar aan driemaal rer Zee wakcker van Comptoir nu en dan wel eens met een Het ge
stille trom opgebroken, gelyk ontrenticlte
de Portugeezen geslagen
hier door niet af geschrikt, be-

legerde hunne Vessing weer, maar Brit

Comp¬

1650. quam voor te vallen; dog 1653.
vonden haar Edelheden tot Batavia goed wede.

topte hemandermaal te water en te met dezen nieuwen Koning in een nieuwonge
land , dieef hem opde vlugt, en dwong verbond, onder voordeelige voorwaarden ticht.
hem om de 9. Mav, met verlies van te treden , alzoo hier zeer veel Ryst,
1200 Galeyen , op tebielten, brengende wasch, slaven, en andre waaren vielen

niet meer als 12 Galeyen en 250 Gale
assen te jug.

De voorwaarden waren deze navol-

gende :

Hy had ook meer als 10000 man ,

I. Dat men alle vorige geschillen veren den Koning van Tangu nog 1500
geten
zou.
man , 5 Olffanten en a0 peerden verlo
II. Dat zy de 7 Nederlanders , die
ren , waar tegen van de Portugeezen
maar 86 man , en caar onder hun ontrenc Hocgli onvoorziens overrompeld

waren, en ook de Chaloep, na Arrakan
Zee-voogd Paulo de Regges, en 10
revoerd, weer aan ons overleveren zouHoofd-mannen, gesneuveld waren
’s Roings

nieuwe
tocleg.

De Koning was genegen hen weder

den

III. Dat zy onze Chaloepen en vaar-

aan te tasten, dog by ongeluk verbrandde
zyn Paleys met 300 bywyven, en zyntuygen ongemoeid laten, en dat de Kovloot. Hoc ’t toen verder gegaan zy, ning zulks aan zyn Vloot en Galiassen

my onbekend, dan dat hy 1645. stierf. belasten zou
IV. Dat men onze schepen ten eerste
646. enen door zyn natuurlyken zoon vervangen
130is

dood

van ervaarne Lootzen voorzien; en die

Nazaat. wierd, die 1652. een minder-jaerigen
veylig met hare Galiassen binnen brenBegin zoon naliet.
van on-

zou
zen han- Ecnige jaaren na dezen tyd of wel na gen
V. Dat de Brieven van haar Edelheden

ae op 1640, begonnen wy op Arracan te vaa-

Arracan. ren, en wierden van dezen Roning be- aan zyn Majesteit ten eersten zullen werden
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den overgeleverd, en niet in de Logie, gelegd , by welke twec Assistenten en

gelyk wel bevorens , eenige weeken be
waard werden.

twee Tolken in de voornoemde taalen

een onderbarbier , en cen Soldaat, al-

VI. Dat men aan den Capitein, of ons Bottelier gevoegd wierden.

Opper-hoofd , iet voor te dragen hebbende altyd gehoor verleenen zal

Ao. 1657. lag 'er Henrik de Dieu alHoofd

VII. Dat wy over al in zyn Majesteit

De waaren, hier vallende, zyn Ryst,

Landen, zoo van Arrakan, als van Ben-

Salpeter, Wasch, Slaven, goude Maa-

gale, vry en vrank zullen mogen hande- zen, zilver, &amp;c
len, zonder dat wy eenige verspieders

De waaren, die men hier brengt, zyn De wa

of Schild-wagten , ontrent onze Logi
zullen behoeven te gedoogen.

verscheide zoorten van eenige Cattoeneede

VIII. Dat wy ook met zoodanige Lie

ren , hie

Lywaaden, als, roode en witte Bethilis en gebreede Bastas, Basta crotsja, Guinees, trokken.

den, als ons goed dunken zal, ’t zy hoo

laeuw en wit, Salampoeris, Dongris

ge ’t zy lage, zonder ons iets op te drin

Petolas, &amp;c: Peper, Cori, Kust-Yzer,

gen, zullen mogen handelen
IX. Dat wy geen tollen betaalen, e

rond en geen Clave-staal , Amfioen ,

Sandel-hout, goud-ledere boek spiegels,

van alle verdre lasten van raderyen, Sion- grove porcelyne kopjens , Vermilioen
coper, Tin , Speauter, oude Pinang ,

kans &amp;c: vry zullen zyn, zonderiets van
in-of uytgaande waaren te geven

Metaal, en speceryen

X. Dat wy onze schepen na ons welAo. 1660. was de Heer Voorburg hier Dog
665.
gevallen zullen mogen lossen, en laden, Opper-hoofd; 1662. schreven haar Edel-Comp¬
zonder eenige bezoekers of oppassers te heden, dat hy met de Arracanders zeertoir stul
gedoogen

veel moeite gekregen had, wegens dat seligt.

XI. Dat ons geld, volgens de waar de Nabab een Gezant herwaards uyt Ben-

dye , in wissel, of in goederen, zonde

rale gezonden had, om drie zoonen van

daar op te verliezen, zal aangenomei

den Prins Sjah Sousa (Bon Sulthaan, of

werden

Sulthan Banke, Ballandachter, en Saar

XII. Dat men aan ons een ruyme en Sulthaan) van daar af te halen, het welwelgelegen plaats tot een Logie, pakhui

ce, alzoo ’t met een Galjooten volk var

zen en slaven-huis, zonder gevaar van ons geschied was , schreef hy dat daar
brand onderworpen te zyn, bestellen zal door onze Logie hier in ’t uyterste ge

XIII. Dat wy, by ’t verleenen van

gehoor by zyn Majesteit, aan de Opper
hoofden, altyd ons eygen Tolk dicht by
ons zullen hebben

vaar, om door de Arracanders beroofd,

n om verre gehaald te werden, behalver
lat ook die Gezant (zoo wy hem niet

verborgen hadden) in 't uyterste gevaa

XIV. Dat wy, by verschyning voor van zyn leven zou geweest hebben, ge

den Koning wel de behoorlyke eerbiedig- lyk de Koning dus ook twec Gezanten
heid, volgens gewoonte , doen, maar

van Pegu in Arracan maar stil had latei

niet tot walging en spot door den Coete

ombrengen. En dierhalven verzogt de

waal en andren tot voor den Throon ge
trokken en gesleept zullen werden.

Heer Voorburg, dat menin’t toekomende

oorzigtiger wilde zyn , van aanden Na-

XV. Dat de Koning, tot vastigheic bab geen schepen of volk meer na Arra
van onzen vryen en zekeren handel in can te leenen , om ons hierbuiten moeite

Arracan, en Bengale, vaste Firmans aa
ons verleenen, en die ten eersten by trom

mel-slag zyn gansch Ryk door zal laten

te houden

Men zey te dier tyd ook, dat de Koning van Arracan aan deze drie zooner

afkondigen
van Sjah Sousa goude zonne-schermen,
XVI. Ook zal de Koning aan ons ter met de eere , die daar verder aan vast is
hand stellen alle de kinderen, die doo

vereerd, en dat hy zelfsjah Sousa’s doch-

ons zullen werden aangewezen, en die ter beslapen en bevrugt zou hebben; dog
bevorens door ons volk by Inlandze vrou wat daar verder opgevallen zy, zullen

wen geteeld zyn, als daar zyn, het kinvan Adriaan van der Stel, het kind van

wy nader in de levens der Mogols, ter

laatze, daar wy van dezen ongelukkigen

Bastiaan Jacobssoon, twee dochters var Prins en zyn vrinden spreken, ontwarren.

an den Engelsman, en een dogter van Wy zyn hier na dien tyd niet heel lang
Klaas Hermanssoon Bisschop. En was gebleven : want

dit aldus geteckend in ’t Paleis der Ko-

Onze Logie wierd 1665 stil gelicht, uyt

ninklyke stad Arracan den twee en twin- vreeze van door de Mogol, die dit Ryk

tigsten van de Lente-maand 1653.

dat hy maar ten decle veroverd had , en

erder beoorlogen wilde , aangetast te

Daar op wierd hier als Opper-hoofd, verden
Ook hield deze Koning te dier tyd.
den ’er de Opper-koopman, David Verdonk
gelegt.
en als zyn Tweede, Gerard van Voorburs iyt vreeze voor de Mogolders,vec

Hoof-

Por¬
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Portugeezen aan de hand, die in de ha

toen is dit Comptoir (dat bevorens dik-

ven van Xettigam, of Ketigam, met hun-

wils met een stille trom gedaan was) or-

ne Galeassen lagen, en met hun gestadig dentelyk voor altyd gelicht, zonder dat

rooven en kapen die gansche Zee zee

wy hier daar na eenigen handel gedreven

eee

onvry hielden, gewoon zynde alle Canaa

hebben.

en Gan-

len van den Ganges door te kruyssen ,

1

2es , on

De Arrakanders zyn Heidenen, en niet beGodsainders gewoon, dan hunne Afgoden die atenit cel

plunderende en beroovende 20 a 30 my-

VIy.

Aracan

en Landewaard in, al wat zy maar gry- zy, als de Peguaanen, in menigte heb-ders
ben, in hunne Tempelen, welker daken

en konden , en hier door is het , da

en spitsen zeer heerlyk verguld zyn, te
bragt, ja deze Portugeezen wierden hie dienen
men in Brracan zoo veel slaven te koop

V(ecle van deze Beelden der Afgoden

zoo magtig metter tyd, dat zy den onBicde
gelic1A
sen on-

d

geheel Arracan in handen te leveren ; eenige van steen, en andre van kley ge
dog alzoo de aanbieder Scbastiaan Gon- naale :

Hunne Geestelyken, en Priesters, me

salves, maar cen gering man, hoewe

de Talapois, als die der Peguaanen ge-

iing van overste over deze roovers , en met eer
70a 1
vergeefs
21.

Hunne

zyn van hout, dat zy dan vergulden , afgoden

der-Koning, van Goa aanboden hen

van ’s konings dochters gerrouwd was naamd, mogen wel niet trouwen; dog
veygerde hy dit uyt vermetelheyd en men houd hen voorvuile Sodomiten. Zy
loezy.

dragen zeer kort afgeschooren hair, geel

Indien hy hen de hulpe, die zy hen

gever wde kleederen, leven als kluize

ettclyke maalen verzogten , bewezen naars , in kleene wooningen, ontrent
nadde , de looze Sjah Hestcan zou her

junnen Pagooden hier en daar op klippen

onder Eurang-zecb niet getemd, en hen,

n hooge heuvels gebouwd Zy zyn zee

Zy ver

senis
gede inp

door zyne groote belotten verlokt, zynen statig van wezen, mioedig en trots van
dienst niet bewogen hebben ,oor die de gang, hebbende altyd een grooten sleep
En veel
(onings van Arrakan te stellen, en hy van Leerlingen achter zich, die zy in d
Secten
ronden
van
die
Afgodische
Leer
dage
hen dus niet listig in de val gekregen
nder

hebben , gevende hen in 't cerst groott lyks onderwyzen ; dog men heeft een nen.
Soldyen, maar toen hy van hun allen 1 groote menigte van Secten onder hen, dat
van hunnc huis-gezinnen meester, en men klaar ziet, als iemand van de ge
genoeg verzekerd was, spotte hy mei meente trouwen zal : want de bevestiging,
alle beloften, die hy hen gedaan had die gemeenelyk door een Talapois gezoo dat zy met ter tyd van zelfs uyt- schied, werd altyd in de tegen woordigheid
tce den

Na dat hy nu meester van deze Zee

A. 166

van zulken Afgod gedaan, wiens ecte
de Bruidegom en Bruid verkiezen en

schuimers geworden was , (dat hy eerst om helzen

Alraca

Zy hebben ook hier gemeenelyk zo Haar hu
voor den met hulp van twee onzer schepen, vol
Movol
ens versprek met den Heer Generaal veel vrouwen, als ieder voeden kan; dog welyken
O

verd

Maatzuyker , op voorwaarde van daa

en Brui-

zy bekreunen zig 'er niet aan, of de often.

3’uid maagd is, ofniet, ja zy agren het
zeer veragtelyk by een maagdelykc Fruid
het daar na alleen uitvoerde, en onze e slapen, waarom zy dit werk gemeene

na Arrakan voor hun beide te zaamer

te veroveren , aannam te doen, hoewel hy

schepen met een slegte dankzegging te lyk een ander voor zekere belooning
rug zond) tasttehy, volgens last van zyner (gelyk in meer Oosterse Ryken , daar
Vorst, ook het Koninkryk Arrakan aan

men den maagdom mede niet veel agt,

om zich aan dien noning over de dood geschied) laten waarnemen. Behalve
en zyne vuvle mishandeling van des zelfs nunne wettige vrouwen hebben zy veel
Broeder, den Prins Sjah Sousa, die uyt bysitten, en dans-hoeren
Hunne bruiloften werden met veel
Sengale na Arrakangevulgt was, te wreeken, gelyk hy in dit jaar 1665. dat gansch
Koninkryk veroverde

ragt, onder ’t lossen van bassen, en met
jet aanstecken van schoone vuurwerken ,

Wy hebben naderhand nog wel in di terwyl men wakker danst, speeld, en
ingt, met zeer aanzienlyke gastmaalen
gzons Ryk gehandeld, dog nuen dan daar med
olk hie wel eens opgehouden, behalven dat 1672. gehouden.

Ontren

e

moord.

hier geen andre handel, dan by deze er
gene koop-lieden, of vry-lieden, die 'er

op voeren, gedreven wierd, om dat z'

A 1683
't Comp
toir voo

Indien ’er Lieden van aanzien sterven, p.
verden er drie schooten uyt bassen ge-hande
daan. Ook werden alle hunne doodenling van

niet lang te voren onze Logie afgeloo beweend, en verbrand; dog de arme lie-haart
dooden.
pen, en ons volk trouwloos vermoord len brengen hundooden, sen zelf hunnt
hadden.

ood sieken wel, als ’t laag water is, aan

A°. 1680. in November quam hier de rievier-kant, van waar zy kort daar na

altyd ge-Dirk Vonk als Opper-hoofd ; dog h

weg gevoerd werden, hoewel zy daar not

lict. lag ’er maar tot den 3. January 1683, en wel eenigen tyd, dat een vreezelyke stank
V. DEEL
geeft,
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geeft, henen en weder dryven, dat egter dus levend op te byten, dat zy met het
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om de armoede der Laieden , die ’t hout sdlaan van haren staart en met al hun op
tot het verbranden niet bekostigen kon en necr huppelen dikwils niet konnen

nen, niet wel anders geschikt kan werden

beletren.

Dit is het alles, dat wy van het magtig

Door deze menigte van Lyken ziet mei Roninkryk Arracan weten te zeggen ,
hier ook een groore menigte kraejen, en weshalven wy hier mede ook bessuiten
andre roof-vogels, die op de zelve aazen, zullen, alleen met een woord hier byen daar door zoo stout werden, dat zy voegende dat wy onder de beschryvin ; van

zich niet ontzien op levende buffeis, ossen, sengale een deel ’er af in een Caart ver-

en kocjen aan te vallen, en die den rug froonen zullen.

Het Koninkryk van BENGALA,
en ons Comptoir aldaar

DERDE HOOFDSTUK.
Et Koninkryk van Bengala, en ons Comptoir daar. Raart van Eengala. Alge¬

ITmeene aanmerkingen in deze Caart waar te nemen. Wanneer Bengala veroverd, en
hoe ’t daar na bestierd is. Orixa, en Hingeli’s verovering. Behaar. Mongeer. Eenige

voorname handelplaatzen beschreven, Cos Assam. Cos Bhaar. Asoe. Sundiva.
Het nieuw diep by Sagoor, &amp;c: Heerlykheyd dezes Lands. Des zelfs grenzen nader
bepaald, oude verdeeling. Waar na dit zyn naam voerd. Het Land der Patans

De voornaamste sieden en handel-plaatzen in Bengala. In Bellasoer, en Pipeli be¬
schreven. Hoegli. onze Logie aldaar. De Lynhaan. De graven der Hollanders
En andre cieraaden van dit vlek. Cassimabasaar. De stad Decca. De stad Pattena

Die 1651. geheel afbrand. Sjoppera. Ragiamahol. Nawasichan verbeeld in prent
Het Paleys van den Landvoogd hier. De stad Mongeer. Naamen van verscheyde

dorpen tusschen. Mongeer en Pattena. Waarom wy dit land niet van hinnen ken¬

nen. Bengala een Land van overvloed, en daar alles goed koop is. De Ganges beschreven. Heyligheyd dezer rievier. Reden van ’t zelve. Wat Tanken, en hoe die
zyn. Verdre zaaken onzen handel in Bengala betreffende. Onze eerste komst hier 1603.
Dit Comptoir 1655, onder de Landvoogd van Choromandel; dog 1655. hier een byzon¬
der bestierder gelegt. De Heer Sterthemius, eerste bestierder hier 1685. de Heer Mattheus van den Brouke beschreven. Brief van de Heer Maatzuiker aan den Nabab
in Bengala. Geschenk, hier nevens gevoegd. Bericht ontrent de schuld van Viera
aan zyn Hoogheyd. Cieraaden van deze brief. Lyst der verdere Bestierders en Com

missarissen van Bengala. De magt en ’t inkomen van een Bestierder, opper-Koopman,
c. hier. Den Algemeynen Heer Commissaris van Rhede. Die de Iieer Schaghen,
en andren, opsond. ’t Geval van de Heeren Johan Pit, Henrikssoon, Misdag. Beuys, dat de Heer van Rhede, ’t quaad niet weggenomen heeft. Wat een Directeuy
hier in korten tyd overwinnen kan. Hoe ’t in Bengala plagi toe ie gaan. Waaren

hier getrokken. En ook hier vallende , Manten , Maaien, gewichten. t Getal der
schepen, hier komende De Ganges zeer gevaarlyk voor de zelve, Alexander M. zou
hier geweest hebben. De Godsdienst van Bengala.
BeschrycElyk de Comptoiren van Pegu en van dit heerlyk koninkryk van Eengala,

Het Fc

Arracan zeer langen tyd onder de

ninklyk

te geven, zullen wy het zelve eerst zoo, dit ko-

Comp- in ssengale al zeer lang, hoewel nietaltyc

als zich de steden en dorpen daar in ver-ninkryk.
volgens volgens deze Kaart vertoonen,
en daar na dan deze en gene steden, en

toirdaar onder die Kust gestaan , dat ons dan

de verdrezaaken, daar ontrent aan te mer-

van Ben

Kust van Choromandel gehoort
hebben, alzoo heeft ook ons Comptoi

gna, en
OrS

gelegenheid geeft, om ’er nu mede van ken, op zich zelven beschryven.
Men ziet hier dan voor af
te spreken , behalven dat het ook wel

dat de

verdiende op zich zelven verhandeld te strekking van dit land zoodanig is
werden; weshalven wy ook goed gevon- dat men hier in ’t N. W. ’t Koninkryk
den hebben, dit gewest, dewyl het noo

zeer weinig bekend is, volgens een nette

Kaett
van Bena.

Kaart die wy daar af by letter B vertoonen uitvoerig te beschryven.

van Behaar, in ’t N. Ragiawerra, en
Cos Bhaar, in’t N. O. Cos Assam , in

't O. Asoe en Tipera met zwaar gebergte.
in’t Z. Oosten ’t Koninkryk Arracan,

Om aan den Lezer een net denkbeelc in’t Z. den Oceaan of de Golf van Bengale.
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gale , en in ’t W. en 't Za W. weer lden Ganges (die daar ontrent twee mylen
zwaar gebergte, en in’t Z. W. ook de breed is, en waar in zich een kleen Eilandie van drie mylen in ’t rond opdoet
Kult van Orixa leggen heeft
Het legt op z2 graden en zo minuten is Taaspoer, aan welkers overzyde beN. Breedte , en op de lengte van 115 noorden den Ganges men het vlck Sjoppera
eggen heeft.

graaden

Ook zyn ’er, om deze Kaart wel te

Alge

AnmCr¬

wy tot opheldering der zelve niet ondien-

kingen
in deze

Wanneer men den Ganges nu zes my-

begrypen, eenige algemeine zaaken die len Z. O. aan afzakt, draeid hy zig

ineene

vier a vyf mylen verre na 't O-

gelyk hy daar ook wel drie a vier mylen

stig oordeelen voor af te laten gaan.

KAAT
waar te
nemen.

Dus ziet men hier de Koninklyke of op deze en gene plaatzen breed is, en

de groote wegen , die door dit gansch dan weder recht Z. O. aan, als bevorens,
land van Decca, en Cattek na ’t hooge een stuk weegs henen loopt.

Ontrent elf mylen van Taaspoer, en

Hof van den grooten Mogol loopen ,

alomme met twce streepen by een; dog agt negen myl van Sjoppera, heeft men

de gemeene wegen met enkele stipper weer een kleen Eilandje zonder naam,
dat meest rond, en vier a vyf mylen in
geteekend

De bepaaling en afscheiding van t

zynen omtrek is, aan de N. kant der

rievier leggen, pas benoorden welk Ei-

Bengaalsch Ryk van de landen van Orixa,

Mongeer, en Arracan, als ook die van landje zich aan de overwal het stedeken

Behaarpoer in ’t Koninkryk van Behaar

Behaar en Mongeer, werden met korte

streepkens die gedurig een opening heb

vertoond

Aan de Z. zyde der rievier, ontrent

ben , en niet vervolgens als een streep

mede tegen over dit laatste Eilandje, heeft

doorgaan, vertoond

Van alle Comptoiren van onze Maat- men de schoone en vermaarde stad Patschappy waeid een Prince-vlag, van de tena,

aan een byzondren spruit van de Gan-

Comptoiren der Engelschen een Engelze ges leggen , pas beneden de welke vier
vlag met een kruis, en alle plaatzen mylen dicht aan de Zuider wal der rievier
daar de Portugeezen zich onthouden ; zich een zeer kleen Eilandje van een halve
of daar zy een kerk of Priesters hebben, myl in ’t rond vertoond, daar men een
ziet men met een Kruis onderscheiden.

myl of twee lager aan die zelve zyde weer

Ook geven alle de gestelde dieptens van een fraeje spruit heeft, die mede als de
water in deze Caart hier het laagste water vorige in de Ganges stort.

te kennen , zoo dat de droogtens, met

Drie a vier mylen beneden deze spruit,

laagste of negen mylen van Pattena, heeft men

de letter A. geteekend, met het
water droog vallen, en met de letter B. aan de Z. zyde der rievier het stedeken

geteekend altyd branden

Baar, en daar by in de Ganges, digt aan

Ook wyst de letter A. Pipeli en meer sie zelve wal, een kleen Eilandie van drie
andre plaatzen in ’t Koninkryk van Orixa, a vier mylen in ’t rond leggen, ’t geen
en de B. daar in zekere hooge steene poor zich meest in de lengte N. W. en Z.

aan, zynde een gedenk-tecken door eeni- uitstrekt , dog na ’t N. W wat.
ge Heidensche Koningen aldaar tot aan- scherp uitloopt, gelyk het zich na 't Z.
wyzing van de nette grenzen van Bengala O. wat rond vertoond, zynde na gissing
twee mylen, en in’t Z. O. en zoomcest
en Orixa gesteld.
Alle byzondre plaatzen nu hier in dit vervolgens N. W. aan een myl breed,
kort bestek zoo uitvoerig, als wel be- dat over de helft hoe langs hoe meer afhooren zou, zoo’t ons eigen land was,neemd
te beschryven , moet men van ons

Hier is de Ganges ruim vier mylen

niet verwagten, behalven dat het om de breed, draejende hier ook voor een korte

menigvuldigheid ook volslagen onmo poos wat na ’t O. Ook ziet men hier aan

gelyk is. zommige der zelven heb- de overwal tegen over dit Eilandje bi
ben hun eigen Gouverneur ofte bestier Baar weer een spruitje in de Ganges
der , dog andere weer een onderstelc storten

Hoofd.

Van Baar vertoond zig deZ. wal even

Na dat wy voor af deze algemeine aan buiten dit Eilandje in ’t Z. O-met een hoek,
merkingen nedergesteld hebben, zullen 1200 de wal daar wel twee mylen na 't

wy tot de beschryving van dit magtig N. of ’t N. O. uitdraeid, en een hoek,
Koninkryk een begin met des zelfs N die wel twee mylen breed ’s maakt,
W. kant maken, alwaar zich het Ko- langs welke de Ganges zich mede zoc
ninkryk Echaar benoorden den Ganges op verre wat Oostelyker draeid, en dan weer
doet, en daar wy die groote en vermaarde Z. O. aanloopt, zynde hier wat smaller
rievier, zoo als zy van ’t N. W. na ’1 dan bevorens, en vervolgens, twee myZ. O. afstroomd, zullen volgen
len van dezen hoek doet zich in de Ganges

De eerste stad, die zich daar bezuiden ontrent de overwal weder een Eilandje op,
T2
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dat ontrent vier mylen in den cmtrek,

Twce a drie mylen bezuiden dien snaen

en meest langwerpig vierkant is, zynde
meest W. ten N. en O. ten Z. gestrelt
en hier is de rievier weder wel vier myler

roek, ontrent de Z. Grens van de Heer-

ylheid Mongeer, is weder een langwerig Eiland, dat meest Z. en N. gestrekt,

brecd ; dog zes mylen van dien hock af na twee a drie mylen lang, en ontrent een
't Z. O. loopt de rievier wel vier a vyj

myl breed, en zeer dicht aan de Z. wa

mylen verre O. aan, alwaar ook de Z

tegen over gelegen is, recht tegen over
t welke zich hier weer zoo een spruit.

val N. O. aandraeid, en daar men he

stedcken Danapoer ontrent een kleenc

spruit, die in de Ganges valt , leggen
heeft, pas ten N. W. van welke spruyt zich

weer een kleen smal Eilandje van eer
myl of twee dicht aan de Z. wal vertoond

ier maakt de Z. wal een breeden
hoek, ook is de Ganges pas ten N. W

van dezen hock, die wel vier a vyf myen breed is, en met twec hoeken (tus-

sie in de rievier valt, vertoonc

Vyf mylen bezuiden dit Eilandje heeft

men ’t stedeken Peinti aan deZ. wal ; doc
anderhalf myl van dit Eilandje heeft men

een kleen simal hoekje, pas bezuiden het
welke dicht aan de overwal weder een

zilandje is dat ontrent drie mylen in den
mtrek (zynde meest rond) beslaat

Hicr loopt de rievier weer vyf a zes
mylen na ’t O. makende hier aan de Z

schen welke dat smal Eilandje als in legt
na ’t N. of N. ten O. uytpuild , Iwe

wal twee a drie kleene stompe hoeken,

zes mulen breed, loopende eerst een stul

jas beoosten welke tweede zich aan de

wegs O. en dan weer voorby dezen bree Z. wal cen Eilandje van twee a drie myden hoek by na Z. aan, daar zich pac

len in’t rond, en recht 'er tegen over

dicht aan de overwal zich een diergelyk
voorby dezen hoek weer een Eiland ver
toond, dat wel vier mylen lang, en op dog kleener en wat smaller Eilandeken
zommige plaatzen twee mylen, dog in 't van anderhalf myl in ’t rond opdoet ; en

N. niet boven een myl breed, en’t geen ils men nog verder de rievier af een myl
meest Z. en N. gestrekt, en zeer dich ftwce van dat laatste Eilandje na ’t I
afzakt , doen zich nog wel diie Ei
aan de Z. wal gelegen is
Af en aan dit Eiland, wat Landwaard

in , twec a drie mylen van Darapoer, heef

anden naast aan de Z. wal op, die meeft

N. W. en Z. O. gestrekt leggen, van

men het stedcken Caalgam, bewester

welke ’t naaite aan de wal ontrent ander-

het welke zich eenig gebergte ver

nalf myl lang, en een half myl breed,

toond

naaste daar aandrie myl lang, en meeft

Van dit Eiland tot ontrent het stedeken een myl breed, dog het Oostelykste of

Peinti, dat ontrent seventhien mylen be- het derde wel vyf a zes mylen lang, en
zuiden Caalgam legt, loopt de Gange- twee mylen breed is
met eenige bogren , dan eens wat ver
smaliende, en dan weer eens wat verbrec
dende, een stukweegs Z. dan weer O

Agt negen mylen van Peinti, aan
lie zelve wal, heeft men het stedeken

Boergengel, en zes mylen van Boergen

en dan weer meest Z. aan

gel een pilaar staan, zynde een gedenlPas buiten de Caalgam begind de teeken te gelyk tot een Grens-paal die
Heerlykheid van Mongeer; dog de stac nende
van dien zelven naam legt ruim vyf mylen
Pas bezuiden die pilaar heeft men wevan Caalgam. Waar deze Heerlykheid der een spruit, die in de Ganges ftort,
begind, en hoe verre zy zich zelven uit en die zyn oorspronk uyt het zwaargebergstrekt, ziet men aan deze streepkens, die te neemt, dat men hier in ’t westen zoo a

hier van ’t N. O. na ’t Z. W. gemaakt vervolgens van Penti tot de stad Badrekta
zyn. Het strekt zich ontrent thien my- . aan, en nog al verder na ’t Z. W
len in de breedte N. W. en Z. O. en

wel twintig mylen in de lengte N. O

en Z. W. uyt.

neeft

Ruym drie mylen bezuiden die pilaai
f ruym negen mylen van Boergengel,

Pas benoorden, en ook pas bezuiden neeft men de aanzienelyke stad Ragiama’t laatst gemeld Eiland heeft men aan de hol, daar wel eer-Sjah Sousa als onderoverwal eerst benoorden’t zelve een zee Koning of opper-gebieder van Bengala
kleen Eilandje, en dan pas 'er bezuider zyn Hof plag te houden; mede aan een

dicht tegen een smallen hoek nog twee raeje spruit of rievier, die in de Ganges
zulke kleene Eilandekens, en even be

zuiden dien smallen hoek nog een lang

tort, leggen, waar ontrent zich, wat
benoorden de zelve, een rond Eilandie

werpig klein Eilandje in de Ganges leg

an twee a drie mylen in den omtrek,

gen, ontrent welk laatste hier weer een en wat Z. Oostelyker nog een anderverspruitie is, dat in deze rievier stort, ge- coond, dat meest N. W. en Z. O. ge

lyk 'er zig drie a vier mylen benoorden strekt legt, en ontrent vyf a zes mylen

dien smallen hock nog een zoo aan die zelve lang, en meesteen myl, of wat meer uitoverwal vertoond

genomen in ’t Z. O. daar ’t scherp toe¬

loopt, breed is

Pas
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Pas bezuiden Ragiamahol lieeft men(zen nog breeder zynde ,leggen.
Van Mierdapoer vyf mylen Z. ten W

't dorp Patstora ontrent een schoone

rievier, die uyt het wester-gebergte vertoond zich de schoone stad Moxudatwintig mylen van Ragiamahol ettelyke bathoop een Eiland alleen in de voornoem
mylen Z. 0. aan tot Bedapoer, en dar de rievier, die uyt het wester-gebergte
van daar weer N. aan tot wat voorby komt, en die, van daar O. aan loopende
Moxudabath , dan weer een stukweeg lan in de Ganges stort. Dit Eiland is
N. W, en dan weer tot aan Pattora meest Z. en N. gestrekt, meest langvlak N. legt, en daar in den Ganges stort.

werpig rond, en ontrent drie mylen lang,

Pas beoosten die rievier legt het dor

en tusschen de twee en drie mylen breed ;

en hier by dit Eiland heeft men als eer

Cecger, en een myl Zuydelyker het ste
deken Donapoer , tusschen de rievier en

driesprong van drie byzondre rievieren

den Ganges in, en recht daar tegen over

of spruiten die men hier ziet, alzoo men

aan de overwal heeft men de stad Than- in’t N. W. een spruit van de Ganges,
da , en dicht daar by in den Ganges eer in ’t Z. deze rievieruyt ’t W. gebergre,
cleen Eilandeken leggen.

en in ’t O. een Tak uyt deze twee ver-

Derthien mylen van Thanda legt de deeld, en na den grooten Ganges O. aanschoone stad Malda, en zeven en twin loopende, heeft
Twee mylen beneden of bezuyden

tig mylen Noordelyker heeft men de lan-

den van Ragiawerra, gelyk men twet

Moxudabath heeft men ontrent die wester-

rievier de groote en aanzienelyke stad
Cassimabasaar, waar langs men een gehet Koninkryk Cos Bhaar leggen heeft.
meene
weg, die by Batsiella in’t N. O.
Ontrent vyf mylen van Donapoer na
begind,
heeft, en die na de stad BaccareZ. O. heeft men ’t stedeken Orangabath,
en twintig mylen ten N. O. van Mald.

en drie a vier mylen lager ’t vlek Moffi soor ; vierentwintig mylen ten Z. W.
tabasaar, ten N. O. van ’t welke viei van Cassimabasaar, en vier mylen bewesten
myl Soti, op een Eiland op zich zelver

de voornoemde rievier legt, die uyt het

zich agt mylen in ’t rond vertoond, gelyl wester-gebergte komt
Anderhalf myl bezuiden Cassimabasaar
ontrent drie mylen beoosten Moffitaba
saar liet stedeken Camera, en pas bezuy- legt het stedeken Seidabath, twee mylen
Zuidelyker ’t vlck Borruaserri, nog twee
Een weinig beoosten Camera, en bezui mylen Zuidelyker ’t stedeken Danepoer,

den ’t zelve 't dorpPipla Serri legt

den Soti, vertoond zig in den Ganges een en nog vyf mylen Zuidelyker de stad
lassi, bewesten de welke , gelyk ook

Eilandje van drie mylen in’t rond teger
dat, waar op Soti legt, aan

bewesten die voornoemde westelyke rie-

Een myl of twee lager als Pipla Serri, vier twee mylen (dog wel zoo Noordeof ontrent vyf mylen van Camera, heeft yk) het vlek Rangematti legt
Twee mylen entrent bezuiden Plassi
men het stedeken Mierdapoer, beooster
’t welke men een uytstekenden hoek, gelyl legt het stedeken Hagdia, gelyk zich zes
men ’er ook zoo een by Camera, en tus- mylen bewesten ’t zelve; en niet wel vyf

schen welke men een fracje bogt, die wel mylen bezuiden Rangematti , even be
drie a vier mylen breed is , ziet. Pa westen die westelyke rievier, de stac
buiten dien hoek by Mierdapoer, even ’e Oedapoer ontrent de scheiding van deze
beoosten, is cen kleen Eilandie van twe wester rievier, daar zy met een Tak na

mylen in ’t rond, en tegen over dezen ’t N., en met een andre Tak na ’t O.
hoek, aan de overwal, nog een Eilandie

zeven a agt myl, en dan weer zeven a agi

dat een weinig grooter dan ’t vorige, ge- myl na ’t Z. langs Neddia loopt, zeei
lyk ’er nog een twee mylen beoosten, lustig en byzonder fraei gelegen , vereerste Eilandje is, dat wel vier mylentoond.
Vyf mylen bezuiden Hagdia heeft men
lang, en meesteen myl breed is, zynde
tusschen de stedekens Batsiella en Hasiaer t stedeken Neddia ontrent twee mylen

benoorden de spruit Gaigatese leggen ,
nati in de Ganges gelegen.
Ruym vier mylen beneden Mierdapoe die ten deelen door een spruit van die
legt het stedcken Batsiella, ’t geen on wester rievier, die zig by de stad Oeda
een rust-plaats zyn zal , van de welk- poer verdeeld, en van daar zeven myler

wy daar na weder O. aan zullen voort
gaan.

O. en dan nog vyf groote mylen Z. aan
loopt, en ten deelen uyt een nieuwe

Van Mierdapoer dan Z. aan voor eerst rievier, welke vyf mylen bezuiden de stac

voortgaande, zoo moeten wy, alvorens Boccaresoor uyt het wester-gebergte
hier af te scheiden, nog zeggen, dat Ca voortkomt, en langs de steden Barduaan,
mera, Pipla Serri, en Mierdapoer ook op Sillimath en Miersapoer henen stroomd
een groot Eiland, zig in de Gangesver (daar zy zich weer in twee takken scheid,
toonende, en wel agt mylen lang en vier

a vyf mylen breed, en op zommige plaat

van welke de eene Gaigatese genaamd
wert, en O. aan, gelyk d’andre na 't
Z.
T3
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verder Z. O. ten Z. aan, alwaar zig

Z. loopt) gemaakt en op zich zelven af

gescheiden werd, loopende vyf a zes my- deze tweede wester rievier dan in twec
len eerst meest O. ten N. en dan zeven takken verdeeld; van welke de eene N

aagt mylen N. N. O, en dan nog drie O. aan langs Silimath, en Miersapoe
a vier mylen N. O. aan, daar de zelve loopt, en daar zy, by een splissing in
sy het stedeken Bilgassi, dat elf mylen sriën met hare regter tak de spruit Gaibeoosten Dancpoer legt, in de groot

atese (die na ’t N. O. loopr) uitmaalt,

Ganges stort. By dit stedexen Bilgafss

er wyl men daar tusschen Nimda en Ned-

ontrent twee a drie mylen Oostelyker ver-

dia een spruit van de wester-Ganges by

oond zig aande overwal een Eiland , dat

Miersapoer hier in vallen, en van daa-

zig N. W. en Z. O. wel drie mylen in

ten andre Tak van deze splissing in drien

de lengte en anderhalf myl in de breedte

angs Amboc, en Tripeni eerst O. en

laar na Z. enZ. W aan tot het by zondelyker dan Bilgassi, vertoond zig in de der Eilandje, waar op Oegli legt, looGanges een kleen Eilandje, dat ontrent en ziet. Dit nu wyst ons de loop van den
uitstrekt, en ontrent twec mylen Noor

twee mylen in ’t rond beslaat, pas be- eersten Tak der tweede wester rievier, die

noorden ’t welke men een langen grooter

angs Barduaan loopt, aan, maar paseen

noek ziet , die ontrent twee mylen breed, myl bewesten Sillimath heeft men nog

en wel vier a vyf mylen lang is, benoor een grooten tak die sesthien mylen Z aan
den den welken zig een langwer pig Ei tot de stad Nareinger loopt, alwaar de
and vertoond, dat ruim vier mylen Z. telve in de derde wester rievier stort, die
en N. lag, en ontrent twee mylen breec uyt dat gebergte ontrent zes mylen be-

s, alwaar zich pas benoorden dit groot zuiden de t weede rievier mede voortkomt,
Eiland, en wat beoosten Batsiella nog een en zoomeest Z. Z. 0. aan twaalf mylen
dikke ronde hoek met nog een ander
smal hoekje wat Noordelyker vertoond

Alle deze plaatzen nu, van Moxuda

en dan nog twce a drie mylen wat Ooste-

yker loopt , daar men de beroemde

stad Sjandercona heeft , van waar mer

bath en Batsiella in ’t N., tot Neddia mede een gemeene weg tusschen Cannain ’t Z., en Bilgassi in’t 0., leggen op coel en Oedagyns in langs Baelgerri

daar zig nog een byzondre weg van Caniacoel tot daar vertoond, en die daar einGanges in ’t O., en een andre wester
spruit van de Ganges, die van Ragiama
ligd) en zoo verder langs Deniachali tot
hol komt afstroomen, en zich daar van ian Oegli heeft
een groot Eiland, dat zich tusschen d’

den grooten Ganges afscheid, en tusscher

Van Sjandercona loopt deze rievier nog

een spruit van de eerste rievier, die uyt drie a vier mylen Z. O. aan, en draeid zich
het wester-gebergte komt, mitsgaders dan eerst na ’t Z. ten O. vier a vyf my-

tusschen de spruit Gaigatese (die uyt de len tot by zeker gedenkteeken in ’t
tweede wester-rievier O. aan afstroomer Oosten, en byna tot by ’t stedeken Me¬

komt, en zoo verder naden groote Gan dinapoer in ’t W., van waar zy dan nog
ges in N. O. loopt) verder toond, er

agt of negen mylen meest Z. Z. 0. aan

t welk twee of-drie en twintig myler ot de stad Nareinger loopt, daar zy dan
Z. en N. lang, en vyfthien a zesthien my niet alleen de wester wal van dat land,
len O. en W. breed is
Tusschen de stad Oedapoer en ’t stede-

waar op Sjandercona beoosten de rieviei

egt, afzonderd, maar daar zy (gelyk wi

ken Hagdia, twee mylen Oostelyker dan aanstonds nader zullen zien)ook een groot
Oedapoer, legt pas bezuiden die dwars Eiland maakt, dat tusschen de Zuiderspruit, die van de eerste wester-rievier na pruit der tweede wester-rievier, en tus

de spruit Gaigatese loopt 't vlckjer chen een tak van de wester Ganges in ’t

Bickihaat, en anderhalf myl beoosten her O., die zich by Miersapoer als in drieën
zelve ’t vlck Gasiapoer, en vier myler gesplitst vertoond , en tusschen deze derZuidelyker, of twee mylen bewestende wester-rievier in ’tZ. gelegen is; dog
Neddia, het stedeken Nimda.

eer wy van dat groote Eiland verder spreThien mylen bezuiden de eerste wester ken, zullen wy eerst eens zien, wat voor
rievier heeft men weder een andre, of de laatzen tusschen de tweede en derde

tweede wester rievier, die mede uyt dat rivier en tusschen de Zuider-spruit der
gebergte vyf a zes mylen ten Z. W van weede rievier leggen. Negen mylen be

de stad Baccaresoor ontspringt, en var uiden de stad Barduaan, en twee mylen
laar eerst twintig mylen Z. O. aan loopt deoosten de stad Sjandercona, legt het
daar zig de stad Barduaan zeventhier
mylen van Baccaresoor in ’t Z. O. er
negen mylen van ’t vlck Bickihaat in 1'

C. W. vertoond, loopende van Barduaan

stedeken Sjanabath, en twee. mylen
eoosten dit laatste, wel zoo Zuidelyk
egt 't vlck Cannacoel, en twee myler
bezuiden Cannacoel ziet men’t vlek Oe-

langs ’t welke een gemeene weg van dagyns, en nog twee mylen Zuidelyke
Baccaresoor na Oegli loopt) nog zes myler 't stedeken Barda, ten westen van ’t
wel¬
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ke men een heerlykc toren ofte Piramide vyfde op, die mede drie mylen Z. westeheeft, met de letter Bgeteekend, alleer lyker dan de vorige ; al mede uyt het
dienende om aan te wyzen , dat hier de gebergte , ’t geen zig daar zoo al verGrens-paal van de Roninkryken van hen volgens Z. aan in ’t W. verroond, ont-

gale en Orixa is. Gelyk nu dat gedenktecken beoosten de derde wester-rievic

pringt, en byna even eens, als die vorige, zeer steil en meest Z. Z. O. twin-

legt, alzoo heeft men het stedcken Me cig mylen verre (hier en daar wat na 't
N. inbuigende) loopt, daar zig dan

dinapoer pas bewesten de zelve; dog eer

in ’t 0. het stedeken Narsingpoer, er

weinig Zuidelyker

Ik zal nu (om daar na te ordentelyke

te konnen voort gaan) eerst maar verde
aanwyzen , wat plaatzen men bewesten
de derde wester-rievier, of wel na die

twee mylen bewesten de zelve het ste

dcken Rammoena; gelyk zig vier myen ruim Z. ten O. van dic laatste plaats

de aanzienelyke en vermaarde koop-stad

kant ook in ’t westen , en verder be

Bellasoor in Orixa pas bewesten deze

zuiden de rievier Patragatta, en be

-ievier vereoond; alwaar men by de let-

zuiden de stad Narcinger in Orixa tot ter A. nade O. kant een dok heeft , daa

wy hier na breeder van schryven. Ool

aan de Golf van Bengala heeft

(yf mylen bezuiden de derde rievier

die langs Sjandercona loopt, heeft mei
weer een andre, zynde de vierde weste

buigt zich de wal hier by dit dok, er
zelf al van de stad Pipeli af, eerst Z.
W. wel zes a zeven mylen, en dan mei

lyke rievier, die uyt dat gebergte zeei een groote bogt tot aan Punta das Pal
steil meest Z. Z. o. ontrent twee e

meiras (een zeer bekenden hoek , ter

twintig mylen komt afstroomen, al waa

oosten van welke een myl of twee zich

men pas beoosten de zelve, ruim vyf my

een Boomig Eilandje opdoet) wel agt

len bezuiden Medinapoer, en vyf mylet
bewesten Nareinger, het vlck Caffeir

fnegen mylen verre van het W. en

leggen heeft, van waar zy nog al Z. Z

zoo door ’t W. en ’t Z. by punta das
Palmeiras weer met een smallen hock

O. aan twee mylen , en dan weer vic

na 't Oosten, alwaar zich de zelve rie

vier uyt het westelyk gebergte afstroomylen Z. O. rot aan ’t stedeken Danthon mende, wel twintig mylen bezuiden de
oopt , dat ontrent zes mylen bezuidei vyfde wester-rievier opdoet, die na vier
Narcinger legt, van waar zy zich allens mylen Z. Z. W. , dan weer drie my
kens na ’t Z. draeid, en zoo dan tot aar
N. aan, daar na weer vier mylen Z
de vermaarde stad Pipeli edie vyf mylen C. W., dan weer drie kleene mylen N.

mylen Z. ten O. aan, en dan nog vic

bezuiden Danthon legt, gelyk zig 't vlek O. dan weer drie mylen Z. en dan vyf

Jellesoor ontrent twee mylen bezuiden mylen Z. Z. O, een myl O. en daar na

Danthon vertoond) loopt, en daar zy in
de openbare Zee stort

De stad Nareinger; die pas bezuider

weer vier mylen Z. Z. O. geloopen te
hebben, dan van daar, alwaar zich 't

stedeken Kenca opdoet, nog vyf mylen

de rievier Patragatta legt, vercoond zig vlak O. aan stroomd, en by Punta das

ontrent negen mylen van Medinapoer

vyf mylen beoosten Caffeiri, en vier mylen ten N. W van ’t stedeken Tan be

Palmeiras in Zee stort

Elfa twaalf mylen ten T. W. van Belafoor, cn ontrent ook zoo verre ten Z

li, dat zoo veel ten Z. O van Narein

V. van ’t stedeken Rammoena, en on-

ger legt, ten westen van welk Tambol

rent ook zooverre bewesten ’t stedeken

vyf mylen men een plaats , de Moor- Kenca, legt pas bewesten de zesde wesdenaars hoek genaamd, gelyk men twec ter-rievier de stad Badreck , zynde de

mylen bezuiden het zelve ’t vlek Bansja

enigste plaars die men tusschen deze en

en nog twee mylen Zuidelyker het stedc-

de zevende wester rievier verneemd, die

ken Kindua leggen heeft; ten O. van ontrent chien mylen ten Z. W van de

velke laatste plaats anderhalve myl zij vorige zesde rievier mede uyt dit westerhet Eiland Hingeli (zynde O. en W. on

gebergte meest Z. 0. afstroomd, er

trent drie mylen lang, en Z. en N. in twaalf mylen bewesten Punta das Palmeit westen twee , dog in ’t O- maar eene ras ’daar de wal Z. W. aandraeid) er
myl breed) en een weinig N. Oostelyke

usschen de stad Sjangernaat (ontrent vyf

zich nog een ander dog kleener Eilandje, a zes mylen ten N. O. van de rievier.
ontrent twee mylen in’t rond, vertoond die ’er benoorden loopt) na eenen Joop
en daar men verscheide droogten heeft mei van een a twee en twintig mylen, o
de letter A. gemerkt, die zig van Kin jaar ontrent in Zee stort
Pas vier mylen bezuiden deze zevende
dua tot aan Sagor in ’t Z. 0. en to

Punta das Palmeiras in’t Z. Z. W. uit

rievier vertoond zig, na dat zy viera vyf

strekken

mylen van ’t wester gebergte afgestroomd
s, het stedeken Leckinpoer, dat ontren

Bewesten Pipeli, of ten Z. W

van

de vierde wester-rievier, doet zig een elf a twaalf mylen ten Z. W. van de stac
Ba¬
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Badrek legt, ten Z. van welke, wel zoo Basanderi weer vereenigen, daar na met
westelyk , de stad Herriapoer bezuiden eene spruit zes mylen Z. W. aan loopen,
die zevende rievier, gelyk ontrent vie

en dus in de rievicr Patragatta storten ,

myl bezuiden de agtste of de laatste wes-

an waar zy nog vier mylen O. Z. O.

cer-rievier, of vyf mylen van Herriapoer, san loopen, en ontrent de moordcnaars
se vermaarde stad Sjangernaat legt, wel hoclk in Zee ontlasten

ke laatste rievier al mede uyt dit wel zoo

Tuce mylen bezuiden Tripeni heeft
men ’t beroemd Oegli (dat ook wol Hoc-

westelyk gelegen Gebergte haren oorsprong, ontrent twaalf mylen Zuyd 3li genaamd werd, en daar ons Hoofdwestelyker als de zevende rievier, heeft, coniptoir is) op dat kieen Eilandleggen,

van waar zy eerst vyf mylen ontrent Z. en Z. van ’t welke zes mylen de stad
O. en dan ontrent weer zes mylen meest

Thamma, gelyk nog een weinig Zuide

ofo. ten Z. aan loopt, alwaar mer

yker kleen Thamma legt , dat maar ee-

de schoone stad Cattek ontrent twee my-

dorp is

Na dat wy nu alles, ’t geen zich van
waar zy met een bogt van een myl of Batsielia in’t N. rotaan de Moordenaarslen bezuiden de zelve leggen heeft, van

twee door ’t N. na ’t Z. gedraeid, en

oek, ’t Eiland Hingeli, en tot ontrent

dan zoo vier mylen Z. ten O. aangeloo- Sagor in ’t Z. na’t westen vertoond, net
pen hebbende, men de zelve vyf mylen aangewezen hebben , gaan wy nu na
verre O. aan, dan wat na ’t N. en dan Batsiella, daar wy het bevorens lieten be-

weer zes a zeven mylen verre O. Z. O

usten, te rug, om dan zoo al cenparig

aan, benoorden Sjangernaat heen stroo- na ’'t O. voort te gaan.
Van dit Eiland nu, waar op Batsiella
men, en daar zoo in Zee storten ziet

Na dat wy nu alles, ’t geen zich hie

legt, . aan over de groote Ganges gaan-

1’t W. opdoet naeukeurig aangewezen de, doet zich weer een zeer groot Enland

rebben, gaan wy nu na dat groot op, dat O. en N. wel agt en twintig
Eiland, waar op Mirsapoer, even be- mylen lang, en op de meeste plaatzen
zuiden de spruit Gaigatese, legt, te rug, eerthien a vyfthien, hoewel het in 't Z.

om het zelve in zynen omtrek mede te
beschryven

er lengte van zeven a agt myl niet boven
de drie a vier myl breed , en aan de Z

Voor af zullen wy zeggen, dat zich noek nog wel zoosmal is
Op dit groot Eiland nu heeft men

in dit Eiland, aan des zelfs O. kant, nog

een ander kleener Eiland, dat Z. en N.

chter maar drie plaatzen, te wetenvier

thien mylen lang, en O. en W. vyl nylen beoosten Batsiella vertoond zich
mylen breed is, opdoet; waar op mer het stedcken Hasiaarhati, van ’t welke

Hoegli en meer andre plaatzen leggen een gemeene weg eerst Z. en daar na N.
heeft

Z. en N. ten O. aan langs Ceerpoermirt

Ontrent zeven of agt mylen tenZ. W en Tessindia, na de stad Bhareithelle
van Miersapoer heeft men de stad Silli

nath , gelyk men twee myl beooster

oopt

Veerthien mylen beoosten Hasiaarhati

Mirsapoer het vlck Amboc, en bezuiden egt het stedcken Harwa, en sestien mydie laatste plaats vier mylen het stedeken en bezuiden Harwa doet zich het dorp

Tripeni, en anderhalve myl westelyker Bedlia op. Wanneer men nu tot het naaste
het dorp Caatgam leggen heeft, bezui- Eiland, ’t geen in’t Z. tegendit Eiland
den welk laatste plaats twee mylen zich aanstoot, en dat ook pas bezuiden Bilgassi
het stedeken Deniachali, drie a vier my legt (ter plaats daar de spruit Gaigatese
bewesten Oegli, en nog twee mylen Zui in de groote Ganges stort) overgaan ,
delyker zich het vlek Pondua, en niet ondervinden wy , dat zich hier weer
wel vyf myl westelyker zich 't stedeken een ongemeen groot Eiland opdoet; dat

Baalgerri ; gelyk zich ruim vyf mylen

n’t W. door een wester-Tak van den

bezuiden Pondua het stedeken Sjanneg- Ganges, in ’t O-doorden grooten Gangeger opdoet; en als men nog vier mylen zelf ontrent twintig mylen verre, en dan
meer na ’t Z. afzakt , vertoond zich erder in ’t Z. O. dooreen Ooster spruit

het dorp Basanderi, en nog vier mylen van den grooten Ganges, en in ’t Z.door de
Zuidelyker het dorp Mondelgat, alwaar ievier Patragatta gemaakt werd.
dan dit Eiland nog vier mylen meer na 't
Dit Eiland nu is wel zeven en dertig

miden tot tegen de rievier van Patragatia mylen lang, en in ’t midden ontrent neaanloopt.

genthien; dog in Z. en in’t N. op zom-

Wanneer men nu van Tripeni nog wat nige plaatzen maar vyf, en op andre maar
Z. aan gaat, scheid zich die wester-

spruit van de Ganges, die van de spruit

wee mylen breed.

Op dit Eiland heeft men na’t N en

Gaigatese Z. O. aan loopt, hier in twet na ’t O. geen plaatzen, dan na dat zich
Takken, die dit kleen Eiland, waar op wee mylen beoosten Oegli , wel zoo
Oegli legt, uytmaken, en die zig by Noordelyk eerst het stedeken Aliapoer
op¬

Van CHOROMANDEL.

152

opdoet , tusschen ’t welke en ’t vlck lang en Z. en N. na de W. kant
Cagnerre (dat twee mylen Zuydelyke
legt) men van Oegli een gemeene weg
ziet , die tusschen de dorpen Boesnen Cecrpocrtongi (die twee mylen O. en
W van een leggen , zynde het
eerste thien , en ’t laatste vyf mylen

drie, maar na de O. kant pas een myl
breed, pas ten Z. W. van ’t zelve legt
een kleen Eilandje, Ilha da Galinh:
genaamd

Het volgende Noordelykst Eiland is

by na drie-hockig, zynde N. O. en Z
peoosten Cangnerre gelegen) langs of pa W. gestrekt, vyf mylen lang, en Z.
benoorden ’t stedeken Jessoor na de stac

lattapoer loopt
Twee mylen bezuyden Cangnerre heef

en N. twec a drie mylen breed

Het Zuidelykste dezer twee volgen

de legt meest O. en W. zeven myler

men ’t stedcken Tsjannock, ontrent noo verre uytgestrekt, en is in ’t W. iwee
twee mylen Zuydelyker het stedeken Bar dog in ’t 0. wel vier a vyf mylen
renger, en ontrent nog twce mylen Zuy- brecd, schietende met zyn wester-deel
delyker het stedeken Soclanotti , var langs het eerste Noordelykste in
vaar men nog agt mylen Z. W. aan van
De twee volgende, zynde ’t vyfde
nooden hecft, om by het dorp Calcul: L ’t zesde , beslaan ieder in ’t rond
te komen, bezuyden ’t welke zich vlak

Nooordelykst ontrent thien , en ’t

in ’t Z. drie onbewoonde Eylanden ver Zuidelykst ontrent twaalf mylen.
toonen , van welk ’t eerste O. en WW

Daar na heeft men, ’er

twec

vyf en Z. en N. drie mylen lang is , an welke 't Zuidelyke ontrent agt;
stootende met zyn Oostkant tegen een dog ’t Noordelykst wel thien of twaalf
smallen Z. hoek van dat groot Eiland, nylen in ’t rond beslaat, zynde meest
waar op Caleula legt , die tusschen ’t Z. en N. wel negen of thien mylen
zelve, en tusschen een ander groot Ei- in de lengte uytgestrekt, en pas twec
land in ’t O. gelegen, inkomt.
a drie mylen breed
Het tweede Eiland, ten Z. van Cal
De twee volgende Eilanden, zynde
cula gelegen, strekt zich N. O. en Z het negende en thiende,vertoonen zig zoo
W ontrent vyf a zes mylen in de leng te dat het Noordelykst in lengte, breedte, en
zynde in ’t N. O. duie groote , in strckking zeer weynig van’t vorige Noor
midden drie kleene , en in ’t Z. W delyk st verschild; dog het Zuydelykste

maar twec , een , en een halve my
brecd.

is wel cens zoo lang en breed als ’t vori-

ge Zuydelykst; dog 't loopt met een smalle

Tegen dit Eyland komt weer een trook van twee mylen lengte en een myl

ander, dat mede N. O. vyf mylen lang breedte na’t N. uyt, beslaande in’t rond
en Z. W gestrekt legt zynde in
N. O. pas twee; dog in ’t Z. W we

wel seventhien mylen.

Wat nu ’t elfde Eiland, Baccala ge-

vier mylen breed ; en pas bewesten de naamd, betreft, dat is een dik Eiland,
ze twee laatfste Eilanden heeft men wee ’t geen in de lengte Z. en N. ontren
twec kleene Eilanden , te weten Ih- thien, en in de breedte zes zeven my-

de Gale (dat een myl in ’t rond is en beslaat; dog het twaalfde, zynde van
bewesten ’t twecde, en Sagor ten Z de zelve naam, strekt zich meest Z. O.
W van het derde, beslaande ontreni en N. W. agtanegen, en in de breedte
vier a vyf mylen in ’t rond. En hier vier a vyf mylen.
ontrent ziet men de letters A. en B
3ezuiden deze twee laatste Eilanden

en de naam van Tyger ’er tusschen nu heeft men nog agt andre Eilanden,
beyden gemerkt, om aan te wyzen, dat e zamen gebroken landen; hoewel die
een schip van die naam, en nog twec naam maar aan ’t eerste (dat O. en W
a drie andre, in dat dok hier wel twec

zes zeven mylen lang en drie mylen

drie jaaren hebben bezet gelegen, zonder breed
er uyt te konnen komen

ren Oosten dezer drie Eilanden, dit

is) en aan ’t tweede, dat t weea drit

myl in’t rond is, gegeven werd. Gelyk

nu’t tweede pas beoosten dat groote legt,

zich bezuiden Caleula vertoonen, ziet alz00 ziet men de twee Eilandekens de
men beoosten de twee Zuydelyksse, zoc Nababs-hock genaaind, en ieder drie a
al O. N. O. aan, twaalf groote onbe vier mylen in rond, nog wat Oostely
woonde en onbekende Eilanden leggen, ker, en de vier andre (die van cene groote
uytgenomen dat de twee Oostelykste di meest Z. en N. gestrekt, en ieder pas
een myl of anderhalf in ’t rond zyn) wernaam van Baccala voeren
De twce eerste leggen meest 0. e1 den de Generaals Eilanden genaamd; be

en W. gestrekt, zynde het Noordelykst zuiden de welke men het Eiland Sundiontrent elf mylen lang, en Z. en N. na va (dat ontrent thien a twaalf mylen in
de W. kant vyf, dog na de Z. kant ’t rond is) met een stad van die zelve naam
maar twee drie mylen breed. Het ’er op, ziet leggen.

Zuydelykste is O. en W. vyf mylen
V. DEEL.

Eer wy nu van dat groot Eiland, dat pabezuy-
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Sm nu verder met een verstaanbare

bezuyden Bilgassi in ’t N. en waarOf

Alipoer, Cangnerre Ccerpoer Tongien ordre van de Landen ten N. O van

Boesna gelegen is, afscheyden, moeter

sat Eiland , waar op Harwa en bedlia

vy nog zeggen, dat zig drie a vier my

leggen, te spreken, moeten wy van

en ten Z. 0. van Bilgassi, in de groott

t N. beginnen, en dus na ’t Z. komen

Ganges, een Eilandje van twee a drie my

ifzaklten; ontrent vyf en vyftig mylen

sen in ’t rond, dog drie a vier mylen Z en N. O. van de stad Harwa heert men
Oostelyker ’er zich nog een, dat N. W iet magtig Koninkryk van Cos Assam,
en Z. O. gestrekt legt, en ’t geen wel of wel cen gedeelte van ’t zeilve leggen
zes mylen lang, en O. en W. maar twec waar zich in ’t N. O. en zoo verdei
a drie mylen breed is, vertoond, bezuy-

a 't 0. en Z. tot aan Tipera, ’t Ko-

den welk laatste Eiland men op des zelfs ninkryk van Asoe, en tot by na aan der
middel of Z. hock nog een kleen hilandie Tropicus Cancri, of de Kreefts-zonnetegen de wester-wal aan leggen ziet
Wanneer men nu nog wat lager de Gan

teer lering, nietanders dan een zeer dicht

groot Eiland , dat O. en W. wel agt

Fhareithella, die dertig mylen ten N

n akelig gebergte vertoond, dat men
ges afzakt, daar vertoond zig weer een n’t W nog al pas benoorden de stad
mylen lang, en wel viera vyf, dog in 't O. van Harwa legt, verrcemd.
Uyt dit zelve gebergte ziet men, drie

Z. O. maareen myl, breed is, ten Zuyden van welk Eiland zich nog twcc zee

a vier mylen boven of benoorden Sha-

kleene Eilandckens (t eene tegen de

reirclla, een zware rievicr komen afstroo-

wester-wal, en ’t grootste van twee myl

nen, welke drie a vier mylen bezuiden
hareithella (’t geen pas bewesten dezelve

in’t rond, in ’t midden van de Gange

leggende) met nog een vry grooter al me

de in ’t Z. vertoonen, welk laatste zich

legt) zig in twee takken scheid , waar
van de voster tak wegens zyne grootheid

meest Z. en N wel zes a zeven mylen in de groote farrempocter genaamd werd ,

de lengte, en ontrent vier a vyf myler
in de breedte uytstrekt, zynde alle onbe-

en de wester Talk heeft wel geen eygent
yken naam; maar ontrent drie avier my-

woond en zonder naam tegen welk len beoosten Harwa en wat bewesten
Handiael, stort zy in een spruyt van de
Ganges, en loopt dan zoona de stad Dect Z. 0. aankomt, dat zich N. O. en Z

laatste Eiland weer een ander grooter in

W wel sesthien mysen in de lengte, er

a voord. Wanneer men nu (om van deze

vyf mylen in de breedte uytstrekt. Of
net zelve leggen in ’t N. O. het dorp
Idrekpoer , vier mylen Z. Oostelyker;
dog op een byzonder Eilandje in ’t O
’t vlck Ceerpoer Fringi; zes mylen bezuyden Idrekpoer (wel zoo westelyl)

vester-Tak en de plaatzen, daar lang
eggende, eerst en daar na verder van der

stedcken Casisella, en zes zeven mylern

xrooten Barrempoeter te spreken) van de

tad Bhareithella langs deze wester-T’alna ’t Z. ten W. ofZ. E. W. afzakt,

ntmoet men ruym thien mylen lager
fzuydelyker, beoosten die rievier,de stad

ten Z. W. van Casisella het stedcken Gorregaet, en by na vyf mylen Zuyde

Sjatterapoer; dog ten N. van’t stedeken yker het vlck Tessindia, alwaar de rieasisella legt nog een groot Eiland, dat vier een myl twee a drie na ’t W en
zig N. W. en Z. 0. wel vyfthien a dan weer door 't Z. en door ’t Z. O. na
sesthien mylen verre tot aan Bedlia in :
tZ.Z. W. ook drie a vier mylen draeid
N. W. uytstrekt, en dat doorgaans meest

loopende dan weder zoo nog vyf mylen

drie a vier dog in ’t Z. 0. wel vyf a zes voort,alwaarmen dan pis bewesten de riemylen breed is; hier op legt vlak in ’t vier het stedcken Ceerpocrmirts ontmoet,
midden maar een stedeken , Piaarpoer angs het welke wy een gemeene weg
genaamd, langs het welke een gemeen vernemen, die van Bhareithella begind
en die langs Tessindia, en voorby dit stepoer, en langs Bedlia tot aan de groote deken en Harwa, gaande tot aan Ha-

weg van Handiaal in ’t N. langs Sasiada

stad Decca loopt

siaerhati, en zoo aan de andre kant des

rooten Ganges ook langs Batsiella, Mo¬
Ten Z. 0. van dat groot Eiland
waar op Boesna en Ceerpoer Tongi legt. xudabath, en Cassimabasaer, tot aan de stac
legt nog een groot Eiland, dat zich in Boccaresoor in’t W. loopt. Van Ceer-

de lengte wel zes a zeven en twintis
mylen verre N. O. en Z. W. en o. en

W zeven a agt mylen in de breedte uyt

poermirts loopt deze Tak, na eenige
corte bogten dicht hier ontrent gemaaki

te hebben, nog thien mylen verder

strekt op het welke maar twee stede- en stort daar in een spruyt van den grooten

kens leggen , ’t eene Jessoor, twet
a drie mylen ten Z. O. van Eoesna ge

janges, die dan zoo verder na Decca
loopt.

Pas ten Z. 0. van die plaats, daar zy

legen, en ’t ander Fattapoer genaamd;

en zeven mylen O. N. O. van Jessoor in die Ganges-spruyt stort, ontmoet men
gelegen.

't

groote dorp of stedeken Handiael,
van
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van waar deze tak, nog twec drie my- ’t W. draeid) beslaande dit Eiland in de
len Z. O. aan geloopen hebbende, zicl lengte vyf a zes, en in de breedte Ona ’t Z. ten W. draeid, en dus vyf a en W. meest twce a drie, dog aan de
zes mylen voortloopt , daar men dan pas N. kant wel vyf mylen ; ook is dat aan
beoosten de rievier het stedcken Sasiada- de W. kunt wat na ’t O. ingebogen.
Pas buyten de Z. hoek van dit groo
poer heeft, ten N. O. van 't welke vyf
mylen pas bewesten de rievier de Lecki Eyland scheyd zig die rievier de groote
cen tak van den grootenBarrempoeter het Barrempoeter weder in twec groote Takstedcken Siongel legt

ken, van welke de eene aan de W. en

Na een kleenc buyging na’t W. Joop de andre aan de O. kant hunnen loop
zy nog vyf mylen na ’t Z. Z. Olen dan ont- meest Z. aan vervolgen, makende te
moet men daar, pas bewesten de zelve, het zamen een zeer groot Eyland, waar van
dorp Bedlia, alwaar die spruyt zich in wy aanstonds zullen spreken
wee takken scheyd, van welke de westeie aan de west-kant (welke voor aan,

lykste vier mylen Z. T. 0. aanloopt en een stuk weegs, verder wel twec
en dan weer in een spruyt van de Gan- mylen breed is) werd de rievier de
ges valt, die na drie a vier mylen N. O. vecki genaamd , en vertoond ons , na
aan geloopen te hebben, dan verder O. dat men twee mylen Z. Oostelyk afge-

zakt is, een kleen Eylandje aan de O.

Z. O. aan langs het stedeken Piaarpoer

en pas ’er bezuyden tot aan het stedcken cant tegen een groot Eyland aan ’t geen
Casisella loopt, daar het in de rievier de usschen die twee takken in legt, en

nog vier a vyf mylen verder doet zig aan
De andre Tak van deze spruyt , die de W. kant een ander Eylandje op, dat

Lecki valt

zich by Bedlia in tween verdeeld; loopi

vat grooter, en ontrent twee mylen lang,

beoosten dat Eiland, waar op Piaerpoei

en een myl breed is. Ook is de rievier

legt, en ’t geen door deze twee takken

nier wel drie mylen breed. Daar na loopt

gemaakt werd, en gaat met eenige korte deze rievier eerst vyf a zes mylenZ. aan,
bogten thien a elf mylen eerst meest T. houdende daar de breedte van twee my-

. aan, en loopt dan nog vyf mylen len , en dan draeid zy zich weer wat na
t Z. Z. W hoedanig zy wel twaalf
verder meest O- aan, daar men dan dever
mogende stad Decca ontmoet, na welke mylen voortloopt, dog na dat men van
ook een weg van Bedlia loopt, die daa

daar eerst maar zes mylen Z. Z. weste-

yker afgezakt is, ontmoet men aan de
heeft men ook het stedcken Chidderpoer. O. kant der rievier een kleen Eilandie
eyndigd; maar een myl benoorden Decca
Na dat wy nu dus verre; alles, wat

zig ontrent den wester-T’ak van die rievier, die zig pas beneden de stad Bha-

van een myl in ’t rond; en aan de west-

cant het stedcken Siongel, dat 'er dicht
egen aan de overwal legt; en na dat men

reithella in tween scheyd, vertoond, aan nog zes mylen Z. Z. westelyker afgezakt
gewezen hebben, gaan wy nu over is ; draeid zich de rievicr de Lecki
om tezien, wat zich in dien Tak, die de nier na het Z. 0. ruym elf mylen verre,
groote Barrempoeter genaamd werd, opdoen zal.

daar zy zich dan weer met den grooter
Barrempoeter vereenigd; dog men ont-

Deze dan drie a vier mylen bezuyder noet vier mylen Zuidelyker, als daar zy
Bhareithella na het Z. 0. afzakkende zich na ’t Z. O. draeid, gelyk mede ter
daar hy zich eerst een myl ; dog wat

laatze, daar zy zich weder met den groo-

lager wel drie, en nog lager wel vyf a

ten Barrempoeter vereenigd, nog twec

zes mylen brecd vertoond) ontmoet men klcene Eilandckens, die ieder ontrent een

in ’t Z. W. een zeer kleen, dog in ’t N.

en myl in ’t rond beslaan; en van welke

O. cen vry grooter Eiland aan de over-

het laatste zich in ’t Z. Z. en N. meest

wal , ’t geen wel drie mylen lang, en
meest wel twee mylen breed, hoewel het

doet

in ’t Z. O. wat smaller is Van daar

estrekt pas benoorden Idrekpoer opNa dat wy nu beschouwd hebben wat

loopt die rievier (daar zy wel drie mylen oor Eilanden zich in de rievier de Lecki
breed is) wel vyf a zes mylen meef opdoen zullen wy nu gaan zien
Z. ten O. daar men aan de west-kant der

wat ons in dien grooten tak ontmoeten

rievier ddie hier wel zeven a agt myler zal, die de naam van den grooten Barrempreed is) weer een kleen Eilandje, dat Z. poeter behoud, en die aan de Oost-kant
en N. anderhalf myl lang, en een halve van ’t groot Eiland, dat hy mede maakt,
mylbreed is, ziet; dogten O. van ’t zelve
t wec mylen doet zis byna aan de over-

loopt

vier meest Z. ten W. is, Z. en N.

tot by na beneden , daar hy wat ver-

strekt Ghoewel de Z. kant wat meer na

malt, behoud, dog op zommige plaat-

Deze Tak nu is pas bezuiden ’t Ei-

wal een groot Eiland op, dat zig land , daar zy zich verdeeld wel drie
meest, gelyk ook daar de loop der rie mylen breed , welke breedte hy meeft

(2
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zen is hy ook wel vier mylen breed

drie a vier mylen breed, scheidende zich

Ter plaatze nu, daar hy zich scheid zelven hier in twee takken, die te za-

vyf mylen Z. O. afzakkende , ontmoe

men hier weder een Eiland maken ; waar

men een Eilandje, dat N. O. enZ. W van wy aanstonds zullen spreken.
De eene tak loopt aan de W. kan
gestrekt legt, en dus drie mylen lanc

dog maar anderhalf myl breed is. Al langs Ceerpoer Fringi ontrent vyf mylen
waar de rievier ook wel de breedte van verre Z. E. W. aan , en scheid zich
vier mylen halen kan.

daar weder in tween , van welke de cene

Van daar draeid zy zich een groote myl tak Z. Z. W. aan na de Eilanden van Bacna ’t Z. W. en loopt dan weer twe -ala loopt, en daar op twee plaatzen met
mylen Z. ten W hier maar twee my verscheide monden van den grooten Ganjes in Zee stort. De andre tak loopt by
weer een myl of twee Z. aan loopt, daar na Z. O. aan tusschen Baccala in ’t W
zy weer wel drie mylen breed is, en daar n tusschen dat Eiland, dat pas bezuiden
men aan de Oost-kant een Eilandje van t Eiland Cassempoer legt.

len breed zynde, aan, alwaar zy dan

twee mylen in ’t rond, en een myl ver-

De andre tak, die den grooten Barrem-

der aan de overwal een zeer kleen Ei

oeter pas bezuiden ’t Eiland Cassem-

landie, dog vier a vyf mylen lager, of

oer aan de O. kant van ’t Eiland, waar

recht Z. aan (daar de rievier weer wel pNoricoel legt, maakt, is vecl breeeen myl versmald) een grooter Eiland ont-

der, als de wester Tak, en hy breid zicl

moet,dat Z. en N. vier a vyf mylen lang, en in ’t eerst maar vier a vyf mylen vermeest drie mylen breed; hoewel ’t in 'i re

Z. smaller is, en pas bewesten het welke het stedcken Salhet op een groot Ei

land legt.

dog daar na wel vyf a zes mylen

uyt.

Van Cassempoer loopt zy eerst L.
en O. vyf mylen henen, zynde hier en

Hier heeft de rievier weder wel de daar met droogten en zanden bezet, daa
na draeid zy wat na ’t Z. O. cen myl,

breedte van vier mylen, die van dit Ei-

land nog vyf mylen Z, hier ontrent tweec

en dan ontmoet men een kleen Eilandie,

mylen breed zynde, aanstroomd , er
zich dan daar in die zelve breedte nog

drie mylen lang en anderhalve myl breec

dat Z. en N. gestrekt legt, en ’t geen

vyf mylen verre na Decca W. aan, en is. De N. hoek deszelfs legt, af
O, aan langs ’t Eiland Cassempoer fdat en aan den droogen hoek, die zich op 't
zig vlak in ’t Z. vertoond, en ’t geen Eiland in ’t W waar op Noricoel legt,
O. en W. zes zeven mylen lang, en vertoond. Op de z. hoek legt het vlck
wee mylen breed, en aandeZ. kant wat

Sancraen; en in ’t midden ziet men de

kleene spruit, die daar is. Beoosten ’t zelingebogen is) vry verder uitstrekt
Nu zal het tyd werden, dat wy ook ve ziet men ’t groot Rif, dat zich wel
van ’t Eiland, ’t geen den grooten Bar vyf mylen Z. en N. uytstrekt, daar
ich de rievier, die hier mede wel vyf
rempoeter, en de rievier de Lecki hie
maakt , eens spreken. Om te zien wa

zes mylen breed is, eerst wat na 't O.

plaatzen zich ook hier op vertoonen.

lraeid, en dan weer langs dat Rif Z

Het Eiland zelf is, meest Z. en N. ge
strckt zynde, negen en twintig mylen al-

dus lang, en O. en W in ’t N. zes
in ’t Z. vyf, en ontrent zyn Z. deel we
negen mylen breed

ian vier a vyf mylen tot tegen een

kleen Eilandje (dat een myl in ’t rond,
en Landsmeers-Eiland genaamd is) en

nog vier a vyf mylen verder langs een
zroot Eiland in ’t o. in Zee loopt

Op dit groot Eiland nu heeft men maar dragende hier de naam van den wester-

twee stedekens, en een dorp, ’t cene Salher

genaamd, en pas bewesten ’t laatste groot

Eiland , dat zich in den Barrempoete
aan de O. kant verroond, gelegen. Hei

arm, gelyk hy booosten dat Eiland, in
t O.
gelegen, die van den O. -arm
oerd

Wat nudat Eiland aangaat, ’t geen zich

tweede stedeken, Sonnergam genaamd, pas bezuiden ’t Eiland Cassempoer en be¬
vertoond zig byna op ’t Z. Einde; pas westen dezen W -arm van den Barbezuiden het welke ook het dorp Catte

rabo legt, en verder is dit Eiland onbe
woond

rempoeter, vertoond het zelveis

V. W. en Z. o. ontrent twaalf mylen
lang,en meest vier a vyf mylen breed, uyt-

Wanneer men nu de rievier de Bar

genomen in ’t N. en Z. O. deel, daar 't

rempoeter daar hy tegen ’t Eiland Cas

merkelyk smaller is
In ’t N. deel doet zich eerst het ste-

sempoer stoot , dan O. aan vervolgd

seken Ceerpoerfringi, en vier a vyf myin twee takken, van welke d’eerste tak len Zuidelyker ’t stedeken Noricoel ,
langs ’t Eiland Cassempoer, een myl of laar zich dan drie a vier mylen Zuidelyverdeeld hy zicheen myl Oostelyker wee

twee Z. Z. W. aan loopt, een groote my

ker in ’t Oosten de drooge hoek , ge

hier breed zynde; dog daar werd zy wel yk zich aan de Z. kant de Directeurshock
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hock opdoet; waar na men twee mylen Oostelyker zich een kleen Eilandje, en
verder dat gebroken land, en den Nababs-nog twee mylen Zuid-Oostelyker zich de

hock (waar van bevorens gesproken is) voorname stad Dianga; gelyk zich nog
heeft.

een myl Zuidelyker de stad Rammoe

Wanneer men nu den loop van den vertoond , bezuiden welke twee mylen

Barrempoeter, zoo als hy zich by ’t Ei

men de groote rievier van Rammoe heeft,
land Cassempoer verdeeld, O. aan ver- zonder dat men hier dan verder iets , dan

volgd, ziet men , dat hy , daar de wel drie a vier kleene spruiten tusschen
breedte van een myl tot byna aan ’t cin- de rievier van Rammoe, en tusschen de
de, daar hy wat wyder werd, houden- Arracanse rievier edie wel dertig mylen
de , eerst vier mylen O. aanloopt, bui- ten Z. O. van de rievier van Rammoe

gende zich twee a drie mylen door ’t N. legt) ook eenig gebergte in ’t o., en een
en dan nog drie a vier mylen zoo na ’t Z groot Rif ontmoet, dat zig van Dianga
O., en dan weer twee mylen na ’t N. tot de Arracanze rievier wel vyf en dertig
en nog drie mylen na ’t O. van waar hy mylen uytstrekt.

Na dat wy nu dit Koninkryk van Ben-

dan recht toe recht aan Z. ontrent vyf

thien mylen verre loopt, daar hy met de gala, volgens het bestek van deze Kaart
naam van de Ooster-arm, by PortaGran- beschreven hebben, moeten wy hier nog
di, pas benoorden de Generaals Eilanden cenige zaaken byvoegen ; die deze be-

in Zee stort, daar hy wel vier mylenschryving grootelyks ophelderen, en veel
breed is.

cht byzetten.

Het Koninkryk van Bengala, zoo veel Wan-

Wat nu het Eiland, dat dezen wester en
Ooster-Arm van den Barrempoeter maakt

teuwen van Heidensche Koingen be-neer

Bengala

betreft, het strckt zich meest Z. en N. zeten, is eindelyk ontrent A. C. 1590.

vero¬

zyndc zoo wel vyfthien a sesthien mylen en 1595. (alzoo dit by trappen, en niet op verd.
lang, en O. en W. in’t N. ontrent elf, zen en de zelve tyd geschied is) doorden

tot by na ter helft, maar dan verder na Grooten Mogol, Sjah Ekbar verovert, zet Z. maar vyf a zes mylen breed

dert welken tyd de Mohhammedaansche

Aan de N. kant vertoond zich een

Jods-dienst daar eerst ingevoerd,gelyk het

rievier , de boom-rievier genaamd ; en naderhand door een onder-Koning, uyt

ontrent het midden aan de W. kant van naam des grooten Mogols, bestierd is,
’t Eiland ziet men in den Barrempoeter welke zyn Hof eenige jaaren aan een

tot Decca, de Hoofd-stad van dit Kolanden genaamd, dicht aan die wal leg- ninkryk, plagt te houden.
drie kleene Eilandekens, de Radens-Ei-

Onder dezen Gouverneur of onder-

gen.

Drie mylen Zuidelyker deet zigde Koning (want van beide die zoorten

zroote spruit, nog vier mylen Zuidely- zyn ’er geweest) stonden alle de mindre
ker aan de W-kant de Purmer-lands hoek, Landvoogden, Krygs-oversten, en alle En hoe

en recht daar tegen over in ’t O. het ste- andre kleene bestierders der Landfchap- ’t daal
na be¬

deken Jefferi op. Ook ziet men bezuiden pen , steden, vlckken, en dorpen, uyt-stierd is.
Purmerlands-hock een groote myl, en genomen den Duwan (die zoo veel als de

nog twee a drie mylen lager vlak in 't Z. Cancelier en ontfanger van des Mogols
van dit Eiland, nog iwec spruiten.

inkomsten, en de Tweede des Ryks is)

Dat nu deze Kust in ’t Z. langs die en den Baxi, of opper-gebieder over ’t
twaalf en meer Eilanden, die men hier Krygs-volk des Mogols, welke twee

ziet, zeer vuyl , gevaarlyk; en dat ook Heeren nevens den onder-Koning dit
hier ontrent het Jacht Ter Schelling geheel land bestierden , ontfangende

verongelukt is, ziet men in de Caart ook hunne Commissic onmiddelyk van den
eenigzins daar aangehaald.

Wanneermen nu het oog beoosten den
Ooster-arm van den grootenBarrempoetei

slaat, daar ’t Koninkryk van Bengala aan

Grooten Mogol zelf, hoewel met eeni-

re naeuwer bepaling, dan de onder-Koning, alzoo den zelven alleen de rust,
vrede, Justitie, en de gansche wel-stand

dat van Arracan grenst, ontdekt men van dit land aanbevolen, gelyk hem ook
langs die Arracanse Kust die zoo aan de het opper-gezag als opper-Veldheer (zoo
west-kant (zoo als zy Z. Q. aan strekt) als er te Oorlogen valt) buiten alle twist opook in ’t o en N. zeer berg-agtig is

gedragen en toevertrouwd werd; dog

ter plaatze; daar den Barrempoeter be¬ buiten hem is ’er nog een Cazi, of Geestenoorden de Generaals Eilanden in Zee lyk Richter, die alle zaaken van ’t Ge-

stort, pas bezuiden een kleene spruit der recht uitspreckt, en de vonnissen velt.
Nadat nu echter de Prins Sjah Sousa
Konings-hoek , bezniden de welke on-

trent zes mylen men de stad Xettigam Bengala, en Orixa, uyt naam van zynen
tusschen een kleene en een groote spruit vader Sjah Djjhaan, als onder-Koning
leggen heeft, in welke laatste, (die wel bestierde, gebruikte hy meer als een oneen myl of twee breed is) een myl Z der-Koninklyke magt, en deze heeftook

zyn
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zyn Hof, niet te Decca, maar te Ragia

Het Koninkryk van Behaar, dat een gehaar-

mahol, zoo lang hy hier was, gehouden: gedeelte van Hindoestan is, heeft al over
hoewel dat daar na weer veranderd, en , veel jaaren onder de Kroon der Groote
als bevorens, te Decca geweest is; dog Mogols geweest, het welk, gelyk die twee
na dat hy door last van Eurang-zeeb, en andren, mede door een onder-Koning or
door Mier Sumela , zynen Veld-hecr zich zelven, die zyn Hof te Pattena houd,

uyt Bengala na Arracan verdreven, er bestierd werd.
De Heerlykheid van Mongeer is wei-Mondaar aan een droevig einde geraakt was
is Bengala en Orixa van den anderen af nig jaaren voor het Koninkryk van ben-gecr.
rescheiden, en 't Hof niet alleen weer n- gala door Sjah Ekbar veroverd, en werd
Decca verplaatst,maar 1666 ook het vero- door een byzonder Gouverneur , die on
verdArracan hier by gevoegd,en onder de middelyk van den Grooten Mogol mede

zen zelven onder-Koning van Bengala ge zyne Commissie onfangt, geregeert, die
emeenelyk zyn Hof in de stad Mongeci
steld, zynde zyne magt tot voor by de

stad Xettigam bepaald, alwaar ook de

houd; maar ten tyde van den Nabab Mier

Luytenant-Generaal der Krygs-lieden zyn Sumela is deze Land-voogdy mede onde
verblyf houden moet, om deze Grens den onder-Koning van Bengala gesteld

plaats tegen de Arracanders te bewaren. hoewel het in zich zelve zeer weinig voor
Orix-

Wat nu ’t Koninkryk van Orixa be- den Mogol opbrengt
langt, het zelve is, kort na de verove

Om nu van cenige byzondre plaatzen,

ring van Bengala, den Heidenschen Vorsten hier en daar gemeld, wat klaarder te spreal mede door dezen zelven Vorst ont

ken, zullen wy deze en gene kleent

weldigd, en op de zelve wyze als Ben voor af laten gaan; aangezien wy daa
gala naderhand door dien onder-Koning, na van de groote en voornaamste plaat
of door een Vorst des Ryks, bestierd zen nog in 't byzonder zullen spreken
Handiaal is een Comptoir van ons, eenige
Als dit een byzonder Ryks-Vorst was
plagt hy zyn Hof in de groote en ver daar de Hamans, en meeste Saanen in-voorna
maarde Hoofd-stad Cattck te houden

gekogt werden, en ’t geen den meesten me han

zynde dit Koninkryk nog merkelyk yd tot de inkomsten van eenige groo
met het Landschap of Eiland Hin-

geli vermeerderd , dat al over veel jaa

en geschikt is

de plaat.
zen be-

schrevcu.

Ceerpoer-Mirts is een kleene stad

ren zyn eigen opper-gebieder en Vorst mede tot deze en gene inkomsten gegehad had; maar ’t geen mede 1630 schikt, en een Zyde-Comptoir, dat wy

soor den Grooten Mogol veroverd is;
dog 1660. heeft de wettige erf-Heer van
En Hir
gelis

nu verlooren hebben

Tessindia een vlek, daar wy mede

Hingeli, die in zyn kindze jaaren gedu- ons Suyker-Comptoir hebben, en ’t geen
rig gevangen gehouden was, middel we onder den Gouverneur van Gorregaat

verove¬ ten te vinden, om uyt zyne gevankeni
ring.
te geraaken, en dat Moors jok door be

hulp der zynen van den hals te werpen
daar hy egter niet heel lang de vrugten
van genooten heeft, alzoo die ongeluk-

kige Prins 1661, door hulp der E. Maat

staat

Bollua is een Landschap, daar vee
aanen, en Siongel een plaats daar de

Siongelse Saanen gelyk te Somergam

de Somergamze Mallemolens gemaakt

werden

schappy weer onder de magt van Eurang-

Oedagyns is eenZyde-Comptoir,’t geen

Zeeb gebragt, weder met Ketenen ge
vangen gezet, en wat beter, dan te vo

wy al zedert 1663. verlaten hebben.
en dat onder den Gouverneur van Ber-

ten, bewaard is.

duaan, gelyk ’t vlek Cannacoel (een

Dit Landschap wierd door den Gou

verblyf plaats van ons, mede tot de Oc

verneur van Oegli, die als Zee-voogd dagynze Zyde-handel behoorende) daar
nede onder staat.
dezen Oorlog bygewoond had, dog on
Baalgerri is een plaats, daar veel Saaner
der een minder Gouverneur in zyn naam
bestierd, en Sjah Sousa had in zyn tytc van dien naam gemaakt werden.
Barrenegger is een plaats van ons , daa
Hingeli al van Orixa afgezonderd, er
daar een Gouverneur op zich zelven ge- de verkens slagting der E. Maatschap
zet, en ’t is daar door alleen veroorzaakt

dat Hingeli onder Bengala is gesteld

y geschied, gelyk Soetanotti de plaats is,
daar zy gewoon is Ryst, en andre

hoewel ’t land en de ingezetenen anders Graanen te doen laden.

cigentlyk tot Orixa behooren
Even zop gaat het ook met de Gou

verneurs van Bellasoor en Pipeli, die der
Grooten Mogol ordonneerd , dan een

Bierboen, Sjandercona en Sjanegger

zyn haare Suyker-gewesten, en daar zy
die inzameld.

Calcula, Mondelgaat, en meer andre
nederwaards, leveren ’t meeste wasch,

onder den onder-Koning van Orixa, en
dan weer eens onder dien van Bengala, en de Hennip uyt, die wy van nooden
om dat het beide steden, zeer dicht aan d hebben.

Zee gelegen, zyn, te staan.
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Neddia geeft zeer veel Cassas van die Euran-Zeeb gebragt; die dat zedert doo
naam, Gorregaat veel zyde, en Ceer een byzonder Gouverneur bestieren de-

poer Tongi de meeste Bengaalze boter de; hoewel het in den eersten tyd na de
en olit

Ceerpoer Fringi is een Portugeeze
plaats, daar zy ook cen Kerk, en hun
ne Anker-plaats op de nieuwgevonden
Deccaze vaart hebben

Bhareitella is een kleene Grens-stad

verovering mede onder Bengala stond
Sundiva is een Eiland, dat altyd aansundiva

den Koning van Arracan plagt schattinc
te betaalen; dog het wierd 1666, door

Eurang-Zeeb veroverd, waar toe de Portugeesche overloopers in Arracan, dien

die van ouds meest diende om dit Ryk Koning s-handelyk verradende, niet wei-

tegen den Vorst van Assam, en teger nig het hunne gedaan hebben, meinende verdre landen, die tegen over Ton
kin en China leggen, te dekken

Hingeli, wel eer een aanzienelyke ver

de dat dit hen wonderlyk wel beloond

zou werden, dat egter geenzins geschiede, alzoo de Nabab hen nietminder, dan

blyf-plaats van ons (en daar de Portugee

ous, toen misseyde, en met bloote woor-

zen hun Kerk, en quartier plagten t

den betaalde , dat zeer slecht met heu uyt-

hebben) is in de cerste tyden meest to

jaam, en hun allen metter tyd versmel-

het opkoopen van Ryst, en andre behoef-

ten dede.

ten, gebruikt, dat men ook wel tot Kir
dua, Kenka, en Badrek plagt te doen

niaat, of wel van Punta das Palmeiras tot nleuw

dog alle die plaatzen hebben wy nader

aan den hoek van Sagor, of Ilha da Ga-gae or,

hand verlaten
Herriapoer leverde veel Saanen van dien

De vaart en zee-Strand van Sjanger- Het
diep by

linha (dat is 't hoender Eiland) mitsga- &amp;c
ders de rievier op tot Oegli, is van tyd

cot tyd bevaren , en door Stier-lieden
gangs Allegias , en Adathays , die ontworpen, en net afgeteekend, en nos

naam , Casseri veel Taffatsjelas, Ging
daar ontrent meest gemaalet werden.

ongste door eenen Cornelis Proot nader

Tamboli en Banzia zyn twee Portu- onderzogt, en verbeterd , gelyk ookze

geesche vlekken, daar zy hunne Kerken dert het nieuw diep by Sagôt gevonden
cn çout-handel hebben, behalven dat daa

en door den zelven die vaart der rievier

veel wasch val

opwaards van Oegli voorby Cassimabasaar

Milgieri is een vlek, en Land-streck

en Soti tot Ragiamahol niet alleen met

daar de meeste Yzer-werken, en ook die veel opmerking bevaaren, maar ook ne

voor de E. Maatschappy gemaakt wer- ontworpen, en op Batavia overgeleden
COsA
sin

vosAssam was wel eer een oppermagtig

verd is

Van Sagoor, of Ilha da Galinha, Oost-

Koninkryk ; waar van wy in’t leven de waards tot aan den wester-arm van Port
Mogolsbreeder spreken, palende in’t i¬ Grandi, of des Nababs hoek, is het noi
tegen Tonkin en China; dog het isdoor by en ontrent de wal met kennis van eeniden Nabab Chanchannaan (anders Mier

ge Nederlandsche schepen bevaaren, of

Sumela genaamd) 1662. gelyk wy in 't onderzogt, en dierhalven zyn alle Caar
leven van Eurang-Zeeb toonen , vero- ten van die Kust maar by gissing, en na
verd. Een Koninkryk, daar men wil da- de eerste Portugeesche bevartingen ont

ook veel stof-goud, en andre schoone
waaren , vallen.
Cos

AAr.

vorpen, en ook zoomaar gebruikt; gelyk men met goede redenen bewyzen kan

Cos Bhaar is een Ryk op zich zelven
dat de gemelde Kust dertig mylen lange
welkers Koning dan eens den Grooten is, dan die Caarten uytwyzen, zoo dat
Mogol onderworpen is, en dan het jok dan by gevolg de Kusten van Arracan,
’egu, en waarschynelyk ook die Bogt van
eens weer afwerpt ; hoewel hy, dei
Tanasseri, veel te westelyk, gelyk oo
meesten tyd ’er onder buygen moet
Ragiawerda zyn verscheide byzondr Orixa te Oostelyk in die Caarten schynd
Landen op zich zelven, die zig al mede gelegt te zyn.

dan eens tegen den Mogol aankanten, er

dan weer ten eersten onder zyne wape

Om deze reden dan is de Kust, of wal
strckcking van gemeld Sagoor tot aan de

nen buygen, en zich vernederen moeten ievier den Barrenpoeter hier ook niet afhoedanig byna het met de Landen var jeteekend, en maar alleen met een een
Oedapoer en Tipera gelegen is; die dan voudige linie betrokken.
eens op hunne zelven dan weer eens onde

den Mogol,en zomtyds wel eens onder der

Uyt de rievier van Arracan, en van ’t
Rif of de groote rievier van Rammoe,

Koning van Arracan (dat egter na 1662 tot binnen de rievier van Xettigam, er

ophield) plagten te staan.
Asoe plagt mede een land op zich ze
0c.

Voord-waard op van Porta Grandi tot aar
Zeerpoer Fringi, en tot de Hoofd-stac

ven te zyn, dog't is door den voornoem Decca toe , is dit vaar-water 1666. en
den Nabab al mede nevens Cos Assan 1667. met de Jagten Landsmeer en Pur

meestendeel, en daar na door andre onde merland, en weder t'zee-waards, of buyten
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ten om tot op de Rheede van Bellasoor ;’t Noorden na het zuiden doorsneden
en Pipeli, volgens deze afgestippelde

In oude tyden wierd het in drie voor-onde

vaart (die men hier ziet) eerst bevaaren name deelen verdeeld in Bengala, Pru-verdee

en door de opper-hoofden dezer schepen rop, en in ’t Land of de Ryken der Pa-ling.
daar van een Caart ontworpen, op Ba-

tan5.

Prurop is een Landschap, dat eenige

tavia overgeleverd, en hier ingelast.

Voords ’t vervolg van deze Caart, zoo dag-reizen bewesten den Ganges, ontrent

van Ragiamahol Noord-waards tot Pac- een zwaar gebergte, en niet verre van
tena, als Oost-waards tot Decca, en weei Ragiamahol ceen stad van welke wy navan Decca Noord-waards tot Gorregaat der spreken zullen) legt.
en Bhareithella, en west-waards tot Oe
Bengala, het tweede deel, wierd zoo

selyk ook dit geheel Land, na deszelfs

gli, als ook van Oegli en Cassimabasaar

west-waards tot Baccaresooren Eerduaan. by zonder Koninkryk, en niet (zoo zom-

mige willen) na de hoofd-stad van dien
naam (die niet bekend, nog in wezen, en

en voords na Orixa doorNareinger, Belle
soor en Badrek tot de Hoofd-stad Cat-

tek , is door verscheyde dienaars der E. maar verdicht is) genaamd
Men heeft daar meer andre voorname
Maatschappy in Bengala bereysd, en nu
zyn door een der zelve alle verscheyde sieden , van welke wy hier na breeder
zullen spreken.
Het land der Patans bestond wel eer in

deelen van die gewest en alle onze Comp
toiren en verblyf-plaatzen, voor zoover

een menigte van kleene Koninkryken , Land

de Hr.Directeur Mattheus van den Brou-

westen de Ganges gelegen waren, gelyk
ook Delli (nu des Mogols hoofd-stao) een

ke de laatste hand gelegt heeft

die meest in ’t gebergte ten deelen van der Fa
engale, en ten deelen ook van Hindoe-

tan5.

tan, zelfs tot Delli toe, beoosten en be¬

Na dat wy dit voor af hebben laten van hunne voornaamste Ryken geweest is
gaan, zullen wy nu al verder tot eenige
Dit waren in onde tyden zeer magtiby zonderheden,dit magtigKoninkryk van ge , dappere, en alomme gevreesde volkeBengala betreffende, overstappen.
ren, welker Raja’s en Koningen in die
Het is een zeer groot en wyd uytge- gewelten een grooten naam verkragen, en
Heerlyk-ftrekt Ryk, dog ook een van de heer in onversaagdheid huns gelyk niet hadheyd de-

lykste, vermakelykste, Rykste, en vrugt- den, waarom zy ook het allerminsten
jaarste Landen van gansch Oost-Indien, aan andre Vorsten, en in oude tyden zelf
en een van de beste Landschappen, die aan de groote Mogols niets wilden toeonder ’t opper-bewind des Mogols zyn, geven, gelyk wy daar in ’t leven der Mowel eer in veel byzondre Koninkry- jols verscheide voorbeelden van aan-

7es

Lands.

ken (egelyk wy zagen) bestaan hebnd

haalen

Hounne manhaftigheid maakre niet al-

Het Grenst in ’t Noorden com des leen de Koningen, maar ook de minsten

Des ze l f

Grenzen zelss Grens-paalen nog nader aan te wy- onder deze volkeren zoo trots en hoognader be

paald.

He

re die onder Bengala behooren, zeer net
hier in begrepen, en zoo volmaakt, als mer
doen kon, te zamen-gevoegd, waar aan
Johan van Leenen, voigens ordre van

zen) aan de Mogolze Landvoogdyen vanmoedig, dat zelfs knegts en waterdra-

Mevat, Nervat, Pattena, en hooger opgers,
aan Tartaryen

iets met eenen eed willende bevesti-

gen ; ’t zelve met deze verwaande woor-

In ’t Oosten paald het aan Arracan en den deden l ik moet noyt Koning van
Ava.
Delly werden, zoo dit of dat zooniet is.

In 't Zuiden werd het door de Golf

In ’t leven der groote Mogols, en

van Eengala bekabbeld, zynde een groo wanneer wy over de Landvoogdy van
te Zee, die haaren aanvang by de Caap Guzeratte spreken, zullen wy zeer dik
Comoryn, op agt graaden N. breedte vils van deze en gene van die Koninksneemd, en zig tot aan de stad Xettigam, kens ’t een en’t ander melden, en daar
die op 22 graaden N. Breedte legt, uyt- dan ook aanwyzen, hoe Sjah Ecbar, een
strekt
der grootste Keizers van Hindoestan, en

In ’t westen stoot het tegen het woest

Gebergte, en de zware wildernissen van

onder de groote Mogols een van de

3rootste uitbreiders van dat magtig Kei-

Ratipore, als mede tegen het Ryk van zerryk, ook de meeste van deze Patans
Bacala, en het Landschap Prurop, of en Eerg-koninskens overwonnen, en der
met een woord tegen ’t Ryk des Mo

zols, dat gemeenelyk Hindoestan genaamt
werd

In 't Zuyd-westen paald het aan de Kust

zelver Landen onder zyne Heerschappy
zebragt heeft.

Het is een Korsselig volk , dat zich
zelfs by de minste voorvallen in de uyterste

van Orixa, en het Ryk van Golconda; gevaaren, zonder cenige vrccze gewoon
en in ’t midden werd het van de groot is te begeven , het uyterste voor hunne

en wydberoemde rievier de Ganges van eere en grooten naam te wagen, en by na
om
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om geen reden zich aan iemand licht over das Palmeiras, N. O. aanstevenende by
te geven, en zoo bhen de nood daar toe komt, is Bellasoor, die thien a elf my- Bella

dwingd, dan willen zy zich nog alzoo len van den mond van de Ganges legt, en soor,en
lief laten doodslaan, dan dat zy een plaats, daar zig ’t land zeer hoog vertoond. Wy Pipelibe¬
hebben van ouds her hier al een Logieschteven.
hoe kleen ook, zouden overgeven, om
dat zy schrikken zouden by hunne wyven schad, gelyk de Engelzen en Portugeet’huys te komen , die hen voor har- zen mede , wolke laatste hier ook een
mannen niet zouden willen erkennen kerk hebben, die zeer fraey is.

zoo zy de lafliertigheid hadden van een

A°. 1655 of daar ontrent, zonder

Vesting, hen toevertrouwd, over tege de Engelzen hier een scheepjen met
ven. Ja daar zyn voorbeelden, dat de Ge eenen Capitein Broekhoven, een zeer
malinnen van deze Rajas, na diergelykenervaren man in de zaaken van Indien,
overgavc, hare mans nietalleen niet wil¬ met cen groote hoofd-zom, om ons over
den erkennen, maar ook niet in de Vesrin al de wet te stellen, en te dwars-boomen
laten komen, waar in zy zich onthiel zoo dat zy zich toen hier vaster , dan

den , agtende het de uyterste schande bevorens , schenen te willen maken; ook
zulkee mans te hebben.

Zy agten by na niemand, en willen in

zou hy, als hun Prcsident, op Bellasoor

tegendeel van ieder geagt en ontzien zyn

eggen.
Hier was ook ons Yser-Comptoir, be-

Zy zyn dood-vyanden van de Mogolders nalven dat 'er zeer fyne Saanen, en anschoon het hunne Geloofs-genooten zyn dre schoone kleeden vallen; dog wy plag-

om dat zy, die in oude tyden (gelyk wi ten gemeenelyk voor de stad of ’t open
in de levens van hunne Vorsten toonen) vlck Pipeli, twee mylen buiten de wal,

by na niets waren, hen by na al hunne ten anker te leggen.
Deze stad legt vyf mylen van BellaLanden met geweld, en zeer onregtveer
oor,
daar men gemeenelyk lootzen indig afgenomen hebben, hoewel ’er hier
neemd
, om den Ganges op te zeylen.
en daar nog eenige Berg-Koningen zyn,
Men
plagt
hier van ouds aluyd de Salpedie de groote Mogol nog onder zyn ge¬
weld niet heeft weten te krygen , Om ter ook te zuyveren; dog zedert 1656.

dat zy diep in ’t Gebergte plaatzen be
woonen, die ongenaakbaar vooreen Le-

heeft men dit beginnen in Pattena te doen.

Dit zyn steden, die onder ’t Koninkryk

van Orixa behooren, zynde Pipeli nu

ger zyn.
Wanneer nu deze hoogmoedige men- zeer vervallen , onbemuurd, langs de

schen herdenken, wat zy in oude tyden ievier gelegen, en incelt uyt Bamboeze
geweest, en wat zy, door 't geweld der huizen bestaande, waarom wy ook me-

Mogolders, nu tegenwoordig zyn, mee- nigmaal (dog te vergeefs; om steene Paknen zy van spyt te bersten , ziende de huizen aan de jaloerze Mooren verzogt,
zelve , schoon nu hunne opper-heeren, en ooklang getragt hebben, om van daar
altyd met een oog van veragting aan.

Zy hebben ook weinig agting voor

gelyk eindelyk geschied is) na ’t Eiland
Hingeli op te kramen.

De huizen nu hier in Pipeli zyn we
groot,
maar slegt, en meest van riet,
yken Gods-dienst, als uyt hunne aangeborene hoog hertigheid in’t algemeyr kley, en koejen-mist, met wat kalk be-

de Heidenen, zoo, om hunnen bespotte

streken, opgebouwd. De meeste staan
Men heeft in dit Koninkryk veel mag- ook, om de zware vloeden, op staaken,
tige steden, en ontelbaar veel dorpen of op heuvels; en dit is de reden, waar

voor allen

alle welke op te tellen of naeuwkeurig om men hier ook voor de Portugeesche
te beschryven, ons onmogelyk is, alzoo roovers , die uyt Bengale en Arracan
men de onzen niet toelaat zoo diep Lan nu en dan met hunne Galeyen en roeydewaard in te komen

vaartuigen verschynen, zoo bang is, om

De voornaamste dezer steden ofte vlck dat die zomtyds dreigen alles te komen
De voor
ken
zyn Decca Gegli, of Hoegli, Cas afloopen, en in brand te steken, zoo zy
En te
eien

n

n 7
ale

simabasar Pattena, Ragiainahol, Mon nen geen genoegzame brand-schatting
jeer, en Sjoppera, waar by men de ste- reven, waar toe zy, alzoo mendaarveel
Pakhuizen met dierbare waaren vind,
den Bellasoor en Pipeli Ghoewel nu zeer
vervallen) wel voegen mag, welke twec en zy zeer laf-hertige Soldaaten zyn, wel
laatste wel cigentlyk onder de kust van renoodzaakt worden
De schepen leggen verre van deze stad
Ori va behooren; inaar gemeenelyk mede
onder Bengale gerekend werden, om dat ten anker, wegens de menigvuldige en
men, van de kust Choromandel komen groote ondiepten
Wy hebben van ouds hier, alzoo er
de, die eerst in ’t gezicht krygt, en ge
veel
kleeden vallen , een Logie en een
mieenelyk te Bellasoor, of wel te Pipeli
opper-hoord
gehad, en het is een zeer
ten anker komt

De eerste stad, daar men van Punta volk-ryke plaats, daar ook de PortugeeV. DEEL.

X
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zen een Bandel, en kerk hebben; maar

Het is maar een groot vlck, dat zeer

vermits die Moorsche Gouverneurs onze vermakelyk in de lengte langs de groots
opper-hoofden ondragelyk met allerlet rievier de Ganges gelegen, en wyd uyt
gestrekt is. De plaats, daar onze Logie
kneveleryen plaagden, vond de Heer Di

recteur van den isrouke 1658, zoo al

is werd cigentlyk Sinternu en niet

hy dit Comptoir overgenomen had, goed

Hoegli (dat de naam van ’t dorp is) ge-

zich van hier op ’t Filand Hingeli nede
te zetten, dat haar Edelheden 1660. o0l

goed keurden, te meer, alzoo ons da

2

Men heeft ’er veel fraeje straaten,en
zeer aangename wandel wegen het

Pipeli zeer veel gekost heert , behal

zy dat men na de groote Bazaar 3 o

ven de schade, die wy 1653, door toe

markt , gaat , daar zich vyf trots ge-

doen van den Moorschen Gouverneu

bouwde Heidensche Tempels opdoen,

Alibeek leden, die toen onze Logie hecf

het zy dat men zyne wandeling langs de

doen verbranden, daar wy 19221 11. by rievier, en hooger op na het Portugees
lieten zitten zonder eenig anderverhaa

oord ncemd.

Men ziet daar veel aanzienelyke geafgezet is ; maar de Heer Verpoorten bouwen, na ’s lands bouw-kunde al vry
oordeelde, dat men deze Moorsche ge wel geschikt, en by welke men een geop hem te konnen krygea, dan dat h

wcldenaars wel berer tot rcden zou kon

heelen streck groote Palhuizen, die mees

nen brengen, indien men besluiten kon.

prand-vry zyn, otmoet, bchalven een

uyt Bengale voor een tyd op te breken groote menigte van andre wooningen
en hen de Zee onveylig te maken, dat en van opgepropte winkels, in welke

hen groote schade doen zou; dog dit is nen schatten van allerlei heerlyke zyde
een uyterste , waar toe men zoo lich

toffen, keurlyke Lywaaden, en van al

niet kan overslaan, om dat, by 't stil- les, dat dit heerlyk Koninkryk uytleverd,
staan van dit rad in Bengale, dan ook ' opeen gestapeld leggen ziet
rad in Japan, en elders, zoo lang zou
Hoewel men ’er veel gebouwen van Onzmoeten stil staan, weshalven geduld, en

Bamboezen heeft, die van iley en Koe-Logie

voorzigtig geven van geschenken op zyn drek gemaakt, en dan verder met kalk aldaadr
tyd en plaats, hier voor eerst nog wel ' bestreken zyn, heeft men ’er egter ool
beste wezen zal
veel hegte en steene gebouwen , onder

Hoegli

De eerste plaats, na welke men van welke onze Logie geenzins een van de
Pipeli na Bengale gaat is Hoegli Co minste is, die een heerlyk uytzicht op
anders Sjahabaad) genaamd

den Ganges heeft, hoewel zy wel 8oc

Zy legt ontrent op 23 graaden, N Schreden, of een grooteMusquet schoot
Brcedte, en op de lengte van honderc er afgelegen, en aldaar op een schoon
en elf graaden

Dit is de Hoofd-plaats van alle d

vlakte, en uyt geen bekrompen beur
alzoo 't Comptoir van Bengale vet is,

Comptoiren der E. Maatschappy in dis en wel wat diagen kan) gebouwd is.
Van buiten gelykt zy wel een Vesting,
maetig syk van Bengale, gelyk hie
mede 't Hoofd-Comptoir der Engelschen alz00 zy met vry hegte en hooge muu
Portugeezen en der Franschen is

en van zware sieenen omringd , en

Zy legt 36 mylen de Ganges op, en ook van eenige punten en bolwerken op
de schepen, die by ’t opzeilen van dis de hoeken voorzien is waar op mer
rievier eerst de Engelsche Logie, o myler zulk een getal van metaale stukken ge
lager als de onze, en Collecatte genaamd legt heeft, dat wy in staat zyn de trotze
(gelyk zy ook wel de cierlykste van alle Mooren zeer licht, zoo zy iets tegen ons
de Logien hier is)en daar na de Fransche

Chandarnagor genaamd, (ook cen frae

beginnen wilden, te beteugelen

Men heeft egter op zommige tyder

gehouw op de zoom van een spruit van goed gevonden , dit geschut hier of
van den Ganges, een myl lager als d’onze, daar, voor het gezicht der groote Moor
gelegen) voor by vaaren, konnen tot bo sche Princen, tebergen, op dat men het
ven toe voor onze Logie komen.

den Prins Sjah Sousa, en den Nabab

De Portugeezen hebben hierz kerken, die ’er ons beide om verzogten, op een
een van de Jesuieten, en een van de Au goeden grond zou konnen weigeren.

gustynen, in een dorp, de Bandel genaamd,
Deze Logie is, gelyk de meeste steemylen hooger als onze Logie, by d ne gebouwen hier, van boven plat, en
Vesting der Mooren, Dorba

van een fracje steene vloer verzien, waa

De Deenen hebben hier maar een ge

op men gewoon is ’s avonds in de koelte

meen huys, nog mylen lager, dan d
Fransche Logie

te zitten, om zich te verluchten, en te

Men ziet daar nu en dan wel 8. 10

verquikken

Men heeft 'er een schoone Land-poort

ja12. van onze schepen leggen, en de Baer en een water-poort, waar uyt men na
is z0o groot, dat 'er zich een groote me
nigte onthouden kan.

de rievier gaar
Pas
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Landwaard in legt, opgesloten waren,

men een groot plein, langs welkers stormender hand ingenomen , verwag-

muuren zeer veel Pakhuizen, en in

ende die dag ’t leger van den Nabab

midden veel wooningen , voor de Be-

m hem over zynen opstand te straffen;

dienden gebouwd zyn, waar onder da

dog deze bleef vry lang onder weeg.
Ondertusschen dede Soebasjings broevan den Heer Directeur van den hande
hier in hecrlykheid uytmunt; waar by ser nu en dan met een vliegend Legertje
de Heer Felgrom een heerlyke Galdery an 1000 Ruiters een schielyken inval hier
in de tyd van zyn bestier gevoegd heeft. en daar, zonder zelf onze Logien , en
Dit gebouw beslaat een zeer groot sie der Portugesen tot Hoegli te vervak, en ’t heeft den omtrek van cen groo choonen , hoewel ons volk die troex
Rasteel. Men heeft het wat verder van dappermoedig verdreef; waar op zy hen
de rievier gezet, om niet door de Gan- niet weer dorsten aandoen
ool heeft de Nabab eindelyk dezen

ges overstroomd te werden.

Indien ’t wat sterk gemaakt is, het is verwaanden pagters broeder geheel uyt
niet zonder reden , alzoo Hoegli maar net veld geslagen.

Pasagter de Logie heeft men een groote De Lyn-

ren open vlek is, en men zomtyds voor

Lynbaan der E. Maatschappy, alwaarbaan
egt, gelyk men uyt dit volgend voorval zeer veel touw-werk voor de schepen,
ieze en gene Inlandze vyanden blooi
zien lan.
Wonerly

een groote opschudding en oproer ondci

VOOrN-

de Inlanders , ter oorzaak zekere Soe

hier 16
met ce

nen Soe

basing

die hier menig anleer en touw zitten la-

Ontient 1693. en 1694. ontstond hie

en, geslagen werden

Wat verder heeft men de pragtige De Gra
Graven der Nederianders , van welkever de

basjing, een kleen Prinsje hier ontrent. ommige zich als Pagoodjens, andre weer volanafgryzelyke verwoestingen zeer onver- ils Pyramiden, of heerlyke Tomben ver- el¬
wahaanrechtte

toonen, alzoo zy alle van steen gebouwd,

zeer fracy opgetrokken, en wit zeplei-

Hy was in ’t eerst maar een pagte
ran den grooten Mogol, die i5 of 20

sterd zyn, dat van verre een heerlyk ge-

Ruiters houden mogt, om de rechten zicht geeft. Verscheide Bestierders, en

van 't Land, die hy gepacht had, in te

andre mannen van aanzien, leggen daar

vorderen

nonder-aardsche wooningen, die geen

Een ander nabuurig pagter belettc pragtig gebouwde huyzen in heerlykheid
hem niet alleen hier in; maar viel ook wykeen, en veele der zelve in luister en

in zyn land ; weshalven hy daar over aan

srootsheid overtreffen ; dog daar is 'er

den Nabab (of Landvoogd) klaagde, en

zeen, dat in pracht, en cieraaden, by het

versof verzogt, om meer volk te mogen

vraf van den Heer Directeur, Maarten En andre

ecrven

Huisman, haalen kan

cie2

Buiten het vlck heeft men de schoonsteden

De Nabab hem dit toegestaan heb
bende, jaagde hy den pachter niet alleen

vandsdouwen , lusthoven, wasch-plaat

weer uyt zyn land, maar liep ook t

zen, Tanken, wandelwegen en de ver-

van

dit vlck.

and van dezen pagter af, en benam hem nakelykste plantagien, die men zich vert leven

Het bleef daar niet by ; maar Soe

pasjing hier door zeer opgeblazen ge
worden, en te weten gekomen zynde.

dat de Nabab volgens last van den

beelden kan; behalven een menigte van
dorpen , die men ontmoet

De Mooren hebben hier ook zeer
choonc gebouwen , die een groot cieraat aan deze plaats geven.

Mogol, op de klagten des Divans, zyn

De naaste stad van naam, hier ontrent

troepen afgedankt had, viel in deze lan-

jelegen, daar wy ook een Comptoir heb-

sen van den Mogol, en maakte zich in

ben, en alwaar de Tweede Persoon van

korten tyd meester van alle de oevers en

de bestiering der Nederlanders legt, is
assimabasaar, dat kortheids halven ge-

laatzen, aan de Ganges gelegen, stel
lende over al Tollenaars na zyn zin

meenelyk Casmabasaar genaamd, en van Cassima-

Ook zou by, indien hy niet door een veelen maar voor een vlek gehouden balaar
byzonder tocval overleden was, zich in

corten tyd meester van ’t gansch Ryl
gemaakt hebben

werd.

Men vaard ’er met een roey-vaartuig
na toe, en men heeft vyf etmaal van

Hy liet een zoon van 12 jaaren na, nooden, om ’er te komen.
Men ontmoet onder weeg verscheiden

waar over zyn broeder voogd was, die

ook de zaaken des overleden voort- lorpen, en vlekken, als, Nata, Trippe¬
ni , Ambowa, Neddia , Lalamatti, en
zettede.
Deze heeft de Vesting , waar in de Sedebat. Het is ons voornaamst zydeschatten van den Mogol, ontrent 10 : Comptoir, gelyk mede dat der Engelzen,
12 dag-reizen van Chandarnagar (daar en deze stad staat onder den grooten

de Fransche Logie is) ende die 60 mylen Gouverneur van Moxudabath.
X2

Wan-
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Wanneer men verder den Ganges op- maar aan de land-kant is zy eeniger maten
vaard, heeft men de groote stad Decca

gesterkt met kleene steene Vestingen, en

Hoofd-stad van’t Ryk, daar de onder

Torens, die egter meer tot cieraad, dan

Koning ook zyn Hof houd

wel tot versterking der zelve, dienen

Zy legt meest open, maar is redelyk

Men heeft, onder veel andre groote

fraey bebouwd , en voornamelyk zie straaten, ’er een, die door de stad over
men in de zelve zeer schoone Moor langs loopt, wel een groot uurlang, en
sche gebouwen, verscheide aanzienelyke met zoo veel winkels, en allerlei amMesdjids , heerlyke markten, een tref- bagts-leramen voorzien , dat men niets

felyke Meydaan en Ry-plaats, mitsga

er wereld zou konnen bedenken, ’t geen

ders veel Heidensche aanzienelyke Tem- daar niet te vinden is. Deze straat is
elen , die deze stad een grooten luister weer met zuilleen menigte van dwars-

byzetten. Zy is ons voornaam Lywaad

straaten doorsneden , van welke eenige
Comptoir, en ook dat der Engelzen, Lande waard in, en andre weer na de

en der Portugeezen

rievier loopen , dat men onmogelyk

Als men Noord-Oost van hier &amc het getal der zelve onthouden kan. Deze
mylen de Ganges opvaart , komt men zyn al mede met allerlei winl-el-waaren

by het Ryk van den magtigen Konin- voorzien, en bequaam, om iemand een
van Assam, en by de schoone steden dag twee a drie op te houden, om al het
Gucrguon, Chamdara, &amp;c: van welke fracjc daar van aan te teekenen
By de Meydaan, of Tournoy-plaats,
wy brecder onder de zaaken van Eu

rang-Zeeb, in ’t leven der groote Mo.

heeft men het pragtig hof van de Land-

gols, sprecken. Dit Comptoir van Dec-

oogd. Dit is een schoon aanzienelyk

ca, Oedagyns, en Ceerpoer, wierd 1659
als te verre afleggende, gelicht; hoewel wy naderhand op Decca weer eer
Comptoir gehad hebben.

anneer men nog hooger den Ganges na ’t N. W. opvaart, komt men
De stac
Pattena.

rebouw weerdig om van een Hollander

gezien te werden
Niet verre van daar is ook een schoone

Carawaausara, die men zeer dil wils met
koop-lieden vervuld zier.

Onze Maatschappy heeft hier ook een

ian de vermaarde en groote koop-stad schoone Logie, en vaste opperhoosden,
Pattena, Hoofd-stad van ’t Koninkryl om de waaren, die hier vallen, op zyn
an Behaar, en de Hof-plaats van den yd in te zamelen; maar de moeselylheonder-Koning, waar by het ook ons en sen , die dezelve van tyd tot tyd met die
der Engelzen voornaam Salpeter-Comp- Moorze Gouverneurs gehad hebben, zyn
toir is ; gelyk men die zedert 1656. nbeschryvelyk, vermits zy hen dwingen
hier heeft beginnen te raffineeren en te vilden eerst hnnne Salpeter, en andre goesuyveren, dat tot dien tyd toe te Pi
eren , tegen zoo een prys, als zy ons
peli plagt te geschieden.
telden, te moeten nemen, eer zy, de
Deze stad plagt wel drie uuren ver-

re langs de Ganges uytgestrekt te leg
gen. Zy is van een deftige Vesting, mef
zware bolwerken en hooge Torens voor
zien. Men ziet in de stad veel heer-

waaren , die wy van andre lieden veel betei

koop gekogt hadden , wilden laten na
eneden komen. Daar men hun boozen

wil al in volgen, en dat nog wel met
geschenken goed maken moest.
Di

lyke gebouwen, vry pragtiger en heg-

In’t jaar 1651. viel hier zulk een zware

ter, als deze Landaard anders wel ge-

prand voor, dat deze schoone stad , in

woon is te bouwen. Men heeft ei

1651 ge

hecl af-

zeer korten tyd , ten grootsten deelenprand

ontelbare hoven en thuinen, zoo in, als door de vlammen verteerd was ; dat zomrondom, het krield ’er van huizen vo

ingezetenen, en daar zyn zooveel Moor-

migen, die de gruwelyke zonden van deze
tad kenden, alzoo er de hocrery, So-

ze en Heidenze Tempels, dat men her domitery, en ’t moorden zeer gemeen
niet gelooven zou. onder de laatste is, als een regtveerdige straf overal hunne
zyn ’er verscheide van Arduin steen, op boosheden aanmerkren. Men wil, dat de
heerlyke pilaaren van dezelve stoffe E Maatschappy by dien brand wel 9ooooc
rustende, docl het is te beklagen, dat pond Salpeter verloren heeft, behalven
zy zoo donker zyn, alzoo ’er geen an

der licht , dan door de voor-deur, in
komt

andre waaren, daar door verteerd

Wanneer men de Ganges hooger op
raaren wil, komtmen eerstaan het dorp,

De grond van deze stad is al vry hoog.

Moneer, dat een half myl Landewaard

om tegen de zware vloeden gedekt te zyn
En dit is de oorzaak, dat men van strand

n van de Ganges , tusschen Pattena en

trappen na de stad op moet gaan.

gedierte, te zyn; maar zeker Heilig man

Sjoppera, legt

Dit plagt wel eer maar een wildernis
af, met gemeen water, op veel plaat
en
woestyne voor Tygers, en ander wilc
zen 20 , 30, en zomtyds 40 fteene
Aan de rievier-kant legt zy geheel open;

Hia Moncra genaamd , en een Fakier
of

joppera.
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of bedel-Monnik geweest, heeft deze lyke stad , die ook door een byzonder
vrugtbare Land-streck (zoo de Inlander.

Jouverneur bestierd werd, en daar wel

zeggen) van’t wild gedierte door een zon
derlinge vlock, maar eigentlyk doo

van veel menschen, als een Heilige plaats

eer den Prins Sjah Sousa zyn Hof gehou¬
den heeft ; dog deze onder-Eoningen
ontzagen zich niet, zomtyds al ons zilver,
als ’t na de munt gevoerd werd, aan te
slaan, en weg te rooven, onder belofte

bezogt werd

van ’t weer te zullen geven

groote onkosten, geheel en al gezuiverd
en daar een kleene Kapel gebouwd, die

Zyn knegt heeft na zyn dood van '

Wanneer de Heer Mattheus van den

Brouke 1655. den 20 Mey door den Hrcen hecrlyken Tempel, en een uitmun ommissarisVerpoorten belast was om van
geld, hem door zyn Meester nagelaten

tenden water-Tank, ofVyver (werken

assimabasaar na Ragiamahol te gaan ,

waar in de Inlanders al hun eere en roen

m de zaaken aan ’t Hof van den onder-

stellen, en waaraan zy hun voornaamste KoningSjah Sousa, in plaats van den koop-

middelen verquisten) gebouwd3

man Dirk van Santen, waar te nemen,

van

ondervond hy dat des onder-Konings

welke ons de Inlanders groote wonderer

ions zig niet ontzien hadden alle de

weten te vertellen

Het grimmeld op deze plaats gestadig keurlyke Lakwerken , door hem dervaards opgevoerd, voor den onder-Ko-

van allerlei zoort van menschen en voor

ning weg te rooven. Hy klaagde, wan-

al van Fakiers.

Als men hier van daan wat hooger op

neer hy by den Gouverneur van Ragia-

vaart, komt men aan ’t voorn: Sjoppe mahol Nawasichan quam , wel hier over,
ra , dat mede open niet heel groot maar die wakkere Heer , de onzen zeer
oegedaan, rade hem geduld te hebben,
en het laacste Comptoir, van ons zooverr
om de Noord-west is; hoewel zommige en dat zich alles wel schikken zoudc; en

waarlyk deze Heer misseyde hem niet.

Taar-poeter nog byvoegen

Hier valt zeer veel Amfioen, ook zeer gelyk het vervolg geleerd, en ons ook

grond gegeven heeft, om dezen goedgoede Muscus, diehier, zoo niet de meeste
altoos de beste Salpeter en beste van gansch hertigen Landvoogd hier (alzoo hy ons
veel diensten gedaan heert) by de lettei
Bengale verzameld word :
E. na ’t leven te vertoonen

Onze Maatschappy heeft hier cei
schoone langwerpig-vierkante Logie, die

Nawa

Naderhand klaagde de Heer van den sie

an

redelyk groot, en in de lengte langs den Broek aan den Prins zelf over dezc roo- n-beeld
Ganges gelegen is

ving, en over ’t geweld, hem in dezen in prent

aangedaan; dog Sjah Sousa gaf hem goede
woorden, onthaalde hem met Pinano
rentjc, 200 dat zy zich van verre als een
een groote gunst) en beloofde, dat hy
fraeje Vesting vertoond
In de zelvc heeft men zeer fracje woon- oor alles rykelyk , gelyk ook metter tyd
en hegtc pakhuizen , om de goederer geschiedde, betaald zou werden, daar NaOp ieder hock der zelve is een To-

vasichan niet weinig het zyne toegedaan
in te bergen
hecft
Ool is ’er een Salpeter-huys , alleen

Wanneer men van die eerste plaats, of

dienende , om de zelve te kooken, t

zuiveren, te droogen, en ze op te leg

anders ook van Cassimabazar, voor by

gen, ter tyd toe dat zy vervoerd werd

eenige dorpen gevaren is, en de weg

ver de fraeje dog onbemuurde koop-stad
plaats , die al ’t vermaak geeft, dat men Moxudabath neemt (die een schoone
De Thuin, is een zeer fraeje en lustige

venschen kan.

onverwelfde Markt heeft, die op een me-

nigte van boogen en pilaaren just, daar
ook
grooten handel van allerlei zyde is
schoone gebouwen, fracje Tempels (geDe Mooren hebben hier mede zee

lyk ook de Heidenen) een groote Mey- komt men, na dat men voor by eenige
daan, een aanzienelyke Markt, of Ba sorpen geraakt is, na twee a drie dagzaar, en zeer schoone straaten met win

kels opgepropt.
Men heeft ook buiten Sjoppera vee

Reizen in de vermakelyke stad Ragiamahol.

Dit is een zeer groote koop-stad, daar

schoone Thuinen tot een uytspanning en wy ook een Logie hebben, hoewel niet
verlustiging, daar veele tegen den avonc groot, en daar legt gemeenelyk een

Koop-man als hoord, en een onder-

na toe gaan, en daar men ook een fraey
Koopman als Twecde.
gezicht van veel cierlyke Graven van
De stad legt meest in de lengte, hebdeze en gene aanzienelyke Mooren heeft
Ragiamahol

Landewaard in, wel twee-a drie-en ende veel vestingen, muuren, bolwertwintig mylen bezuiden de stad Mongeer

ken, en Torens langs de Ganges, die

egt de schoone stad Ragiamahol. Dit is nier zeer wyd is, en
onze verblyf-plaats, en ’t Comptoir van rievieren verdeeld
onze Munt, een vermaarde en aanziene

zich in veel kleene

Zy, pronkt met veel heerlyke
X3

Moor-
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De Heer NAAsicHAn Gouverneur van Ragamahal
Moorsche en Heidensche Tempels

Rondom het zelve ziet men een

De Bazaar is zeer groot, en net ge- schoone hoog opgetogen muur, die met
bouwd , ook ziet men daar ontrent eer veel Moorze Torentjes, meer tot ciczeer schoone Carawaansara.

Na de kant van het gebergte ziet mer

de vervallene puyn-hoopen der oude stad

raad, als tot sterkte, opgepronkt is.
Men zietdaar in veel konstige boogen,
gewelven , heerlyk bewerkte pilaaren ,

van dien zelven naam, en de Pagode van van allerlei fatzoen , en aan alle deze
zekeren Heilig, Pier Bahaar, dat is, den werken geen verguldzel gespaard, be
halven dat men ook verscheide SolderinZee-Heilig genaamd
Men heeft hier ook alleen maar eer
gen, zeer fraey na hunne wyze beschilderd,

Lands-Munt, daar goude Mooren, zilvre en verscheide kopere en metale zee
Ropyen, Peysen, en ander geld gesla konssig bewerkte Suylen ziet
gen werd
Het voornaamste cieraad dezer stad is

Het Pa
leys va
de Land

voogd

hier.

het Hof van den Land-Voogd van Ben
gala, dat gemeenelyk een van de zooner
des grooten Mogols als onder-Koning is

By ieder Hof , want daar zyn 'er

verscheide by een , heeft men heerlykc
huynen , die de fraeyste Europeische
Hoven niet behoeven te wyken, en iede

chuyn heeft zyne byzondre fonteynen

Men heeft 'er verscheide fraeje thumer en waterleydingen, die zeer konstig
en een menigte van Mesdjids, en andre kruys-wyze dooreen van zeer fracy marheerlyke gebouwen by, die een ongemeene mer , Albast, als ook van blaeuwe er
witte steen gemaakt, en met veel
fraeye beeltenissen van kopere Leeuwen,
bab, of Land-Voogd van Bengale, mede Draken, Olifanten, Rhinocers, en andre
wülde en tamme dieren, vercierd zyn
wel geteld mag werden.
luyster daar aan geven; onder welke't

Hof van eenen Sastachan, wel eer Na

Het Hof in zich zelven is een schoon waar uyt men licht bevatten kan , dat

en Vorstelyk gebouw, zeer hoog er men hier aan geen kosten ontzien heeft,
prachtig van steen opgetimmerd. Het i en dat dit een Paleis is, weerdig om van
vierkant, en ’t legt met twee zyden na Reyzigers van opmerking gezien te werde rievier, en met twee zyden na de sen. Het is een werk , dat door Sjah

land-kant, in zynen omtrek ontrent van jousa, broeder van Eurang-Zeeb, en
zooo schreden.

gewe-
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gewezen onder-koning, of Land-Voogd hebben het bedorven, en daar af nie
inders, dan eenige fracje boogen, Suy
van Bengale, aangelegt is
Als men van deze stad na de stad Mor
len, en nog eenige hooge muuren, overgeer , dat zelden geschied , alzoo he
buyten den gemeenen weg legt, in d

gelaten

Men ziet hier ook een groote steene

twintig mylen N. W. opgaat, moet men brug met agt schoone boogen, aan iede
verscheide plaatzen, als Bourgengel (eer zyde van welke een schoone agtkantige
zekere hock, of dorp) Gingeparsaat steene Toorn op ’t eynde staat. Deze
Rampoer, Thiena, Jagernaatpoer, Sja prug is 300 treden lang, en, na ’t zeg
batpoer , Ratsjoewa Goeraffi ; en di gen van den Inlander , door Mier Ti
Tol-plaats, en tweeden hoek, Panthi ge-

noer, of Tamerlaan, gebouwd

naamd, voorby trekken , by welk

Dus al verder gaande, trekt men doo

laatste men een heerlyk Moors graf, me

de dorpen Katta, Gola, Killiaanpaar

een hooge muur omringd , een fracjs

Thetta , Haalpoer, Manci, en Herni

Carawaansara, benevens een kleen dorp. mora , tot dat men eyndelyk in de stac
met eenige thuynen, zoo als men den Mongeer komt
Deze heeft schoone verhevene witte

berg opgaan wil, en een groote Tama
rinde boom, die binnen een steenen sta

muuren, heerlvke Vestingen, en prag-

ketzel geplaatst is, en zich van verre al

tige , zoo Moorsche als Heidensch

Tempelen. Zy legt zeer vermakelyk nie
Het dorp Lay Gola, dat een tol-plaat verre van den Ganges, en beslaat van de
is, legt aan de overzyde van de rievier eene zyde van de rievier met een halve
cen bolwerk vertoond, ontmoet.

en daar is niet fracys , dan een oud kring Landwaard in, tot aan de andre
zyde, tusschen de 12 2 13000 fschreden.
vervallen Paleys , te zier
Dit Mongeer is de Hoofd-stad van Men ziet rondom veel Torens bolwer

't Landschap van dien zelven naam , daa

ken, en vier poorten ’er aan; dog het i

een Generaal zyn Hof in een groott

ommogelyk , om de zelve net te be-

en sterke Vesting houd, die, door haa

schryven, zoo om dat ons volk zeei

wel-gelegenheid, alleen in staat is, om zelden zoo verre om hoog, de rievier
de ordinaire doortogt tusschen izindoes

tan Behaar, en Bengala te stremmen
en dien weg af te sluyten.

opkomt, als om dat het hen, als zy 'er
al komen, niet geoorloft is deze stad

die een grens-stad is, over al te bezigti-

Wanneer men ’t gebergte al hooge gen, en, voor al niet, om ’t een of ’t
opgaat, komt men, na dat men voorbi ander van de zelve af te teekenen. Zelfs
eenige dorpen geraakt is, by den derden zyn ’er voorbeelden (gelyk zekere Meester
hock , die van ’t gebergte komt Pa- de Graaf, een Wond-heeler, ondervon

trigatti genaamd. Deze hoek loopt met den heeft) dat eenige van ons volk dit
een groot steenagtig Rif in de rievier

en op’t eynde van dit Rif is een Mesdiid, of Moorze Tempel, meteen wittc

steene muur omringd. Men heeft oo

met gevaar van hun leven gedaan en

ang daar over gevangen gezeten hebben;
200 zy zulke lieden voor verspieders

van ’t land aanzien

een Heidensche Tempel daar ontrent

Rondom de stad heeft men zeer wyde

ontrent welke zich veel bedel-monn.

en diepe; dog drooge grachten, hoewe

ken laten zien

zy, by hoog water, vol zyn

Sy den vierden uythock, Djehaangiei

Men kan van de Land-kant 'er niet in

cnaamd, die wel g2 a 60 tréden hoos komen, of men mioet eerst doorde Oost
is, heeft men een fracje bemuurde Pa- of Land-poort over cen dubble val-brux

gode, tot welkc men met eenige trap

door cen klinlset, en , na dat men over

pen opgaat

een groot bemuurd pleyn gegaan is

Beneden, ontrent deze rots, of uyt- door nog een poort , die aan wederzyde
hock is een zeer gevaarlyke maal
stroom, die in den regen-tyd vooral zee

met een grooten steenen Olifant, meteen

Carnak ’er op, vercierd is ’er intrekken

gevaarlyk is, alzoo dan het ste-k af Aan de weft, en aan de Zuyd-kant de
stroomend water de vaartuigen ’t on- stad, heeft men nog twec poorten van
derste boven werpt, en veel menschei
verdrinken doet

By ’t dorp Gorgatje, twee myler

’er afgelegen, daar men te voet na tot
gaat, heeft men ook het vervallen Pa

het zelve fatzoen ; maar die men in 't

Noorden hecft, is maar een gemeene
poort, die na de andre niet gelykt.
Aan de Noord-zyde van deze stac

heeft men op eenen heuvel een Heiden-

leys van Diehaan Gier, of Sulthan Se chen Tempelbinnen de wallen, rondom
lim, overgroot-Vader van Eurang-Zeeb welken een plantagie van Calappus en
Men kan aan de overblyfsels wel zien andre boomen, en een groot getal var

dat het op zyn tyd fraey geweest is Moorze graven met een groote Tank ’e

dog de menigvuldige Inlandze Oorlogen by is
In
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In ’t midden van de stad heeft men iegelyk, die zy zoo verre Land-waard in
en schoone Caravaansara , agtkantig ontmoeten , voor verspieders ; aan de
zeer groot, net gebouwd, en met vec

andre zydc zoekt ons volk het zelfs niet.

Toorenkens, op zyn Moors, voorzien

m dat zy alles, wat van hunne gading

Dit pragtig geoouw geeft een groote is, zeer gemakkelyk in de beneden-

luyster en aanzien aan deze stad; ook is Landen konnen krygen
In gansch Indien is geen land , daar Bengale
het opmerkelyk, dat alle de straaten van
de cenc poort tot de andre kruys-wyzi

men van alles zulken overvloed heeft, en eenLant

door deze Carawaansara henen loopen, daar alles zoo goed koopis, als in Ben- vanoter
loed.
ale, waarom ons volk ook geerne hiei
alzoo zy mede zoo in ’t kruys gele

gen is

a toe gaat, dewyl zy voor weinig gela

Aan den Ganges legt ook een cierlyke ier den buyk vol konnen eeten. Men
Vesting, gelyk mede het Palcys van den kan ’er 48 hoenderen voor eene Ryxouden Keizer van Hindostan, met zyn

daalder van 48 ftuyvers, een groot ver-

Hharaam, of vrouwen-Timmer, en met

ten voor cen a twec schellingen, een o:

veel andre fracje gebouwen der Hovelin voor thien of twaalf schellingen, een
gen, die gelyk zy een schoon gezicht op xoppel ganzen voor vyf a zes ftuyvers,
ten douzyn cyeren voor drie a vier stuyde rievier hebben, aan die genen ook, di

langs de zelve de rievier opvaaren, een uyt-

vers , en naar mate van dien alle eer

nemend verlustigende rey met huyzen in
t verschiet uytleveren.

waaren bekomen

Dit land is met verscheide rievieren De Gan

Het is een stad , die duyzenden var doorsneden ; behalven veel gegravene ges be¬
in woonders heeft, ten deelen Mooren
ten declen Eeidenen , van welke zom-

zrachten en Canaalen, waar door men over senteven.

zeer gemalkelyk met vaartuygen komige groote koop-lieden, andie weder men kan; maar de grootste rievier, die
soor dit gansche land loopt, is de Gan
wal kere Ambagts-lieden zyn
Men heeft 'er veele, en redelyke ges, die nog in groote, nog in Heilig
uyme straaten ; dog alle ongeplaveyd heid, in geheel Indien zyn wedergae
Zy krielen van de menschen, die dage

heeft.

Zy heeft haren oorspronk uyt her
lyks de menigvuldige winkels, volkeur
lyke Lywaaden, zyde kleeden, allerle Noordelyk gebergte van Tartaryen, of,
kostelyke stoffen, en oneyndig veel waa- zoo andre willen, uyt den berg Caucaren, daar vallende, komen bezoeken

sus, die hier aan het Koninkryk van

De groote Markt, daar men allerle
eet waren van visch, vleesch, vrugter

Thiber grenst, en dat, zoo men het van
t Oosten na ’t westen vervolgd , een
&amp;c: uytvent, is pas buyten de Oost-poort aan-eengeschakeld gebergte met dat van

daar ook de Hoofd-wagt van deze stad Rasjenire, en iner dat gebergre is , da
Zachatai, of 't Uzbeeus Tartaryen, en

is, welkers bezetring in goo man voet
volk, meest Heidenen, en in 100 Ruy-

abul (een Land-vogsy van den groo-

ters , die Mobhammedaanen zyn , be

ten Mogol) vaneen scheyd, en uyt welk

221.

De pragtigste gebouwen egter in de
zelve zyn , de groote Moorze Tempe
net 15 Cappen, of hoe langer hoe spit

sebergte de andre groote rievier van ’t

osten , te weten den Indus ,

nen

Oorspronk heeft.

Deze by uytnemenheid groote rievier
ser orgaande verdiepingen, en ’t l’a nu ten deelen uyt het Tartarisch gebergte
lcys van den Land-voogd, mitsgaders dat boven Siba, ten deelen uyt den berg
men
an ver

cheide
dorpen

russchen

voneer, e
attena.

an Sjah Sousa met zyn fraejen thuyn
Dalanguer boven de Land-voogdy van
Wanneer men van hier na Partena wil Nangracoet Oorspronk nemende, komt
gaan, ontmoet men Derriapoer, Mokaja, zoo van het Noorden na her Zuyden langs

Monareck, Noada, Baar, Bendar Bana,

't Land-schap Siba, en Serenegaar, en
Fattoëwa , en meer andre dorpen, en zoo al verder tot de stad Halabas afstroo-

teer veel Moorze en Heidensche Tem men, terwyl 'er onder weeg wel 20 riepels , daar ’t land vol van is; dog de rieren in de zelve storten, onder welke
Mooren zyn over al meester, en zitte- se Serseli, Jemim, en Tsjambel geenzins
schreyljng over de Heidenen henen , die van de minste zyn, van Halabas draeid

zy ongemeen gewoon zyn te plagen
Indien men dieper Landwaard in ko¬

zy , tot wat voorby, de stad Pattena ,

Cuyd-Oost aan ; maar wat verder, on-

aatOn men mogt, zou men zekerlyk meer fraeje trent

Decca , verdeeld zy zich in vee

vy dit

a nsteden, en oneyndig veel schoone dorgen bogten na 't Oosten, Zuyd-Oosten, ’t
van bin--ontmioeten; maar aan de eene zyde werc

Zuyden, 't Zuyd-westen, en na ’t Wes-

nen ken-ons dit door de Mooren belet, alzoo die ten, makende een menigte van Lilanden,
nen.

ot dat zy eyndelyk met veel monden in
nieynende dat zy die al quyt zyn, als een de Golf van bengale stort, van welke de

zeer jaloers over hun land en wyven zyn

deling die maar ziet, houdende een

wee voornaaiste uytwateringen zyn ,
die
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die by Xettigam in 't Oosten, en in 't Gods-dienst voor het gemeen verborgen
westen die, met welke men 36 mylen de te houden; en hen te doen gelooven, dat

rievier op na Hocgli vaart
zy daar in met hunrie Goden spreeken
Deze rievier scheyd geheel Indien, dat
Ook krield het in de bosschen daar
binnen de Ganges legt, anders Hindocs ontrent van wild gedierte, en voorna-

tan, of ’t Ryk van de groote Mogol ge

melyk van de Tygers, die 'er zeer groot
naamd, van Indien, dat ’erbuyten legt , en vry stout gevonden werden, zoo dat
en van ’t Koninkryk van Bengale, a1
zy zich niet ontzien dezen en genen onHet is een rievier, die op zommige der een vollen hoop menschen te be¬
plaatzen een gehecle Zee schynt, voor
al; wanneer zy door de zware afwatc-

springen, en uyt het midden weg te
lepen.

ring verre over hare boezeims loop-

De Inlanders noemen deze rievier Gan-

waar door zy nu en dan aan deze In¬

ga, na een Afgodin van dien naam, die

landers, en andre, groote schade tobrengt

zy eeren, en van welke wy onder de Hei-

densche Goden op de Kuit van Choro-

De meeste egter meynen, dat zy op mandel reeds gesproken hebben.

Zy noemen die Godin Ganga Gramkan , hoewel ’er zyn , die ze brecder ma, dat is de stad Ganga, gelyk zy de

zyn wydste geen twee mylen hanle-

hier en daar stellen, gelyk wy in de rievier, tot onderscheid van deze Afgodin,
beschryving van dit land volgens de Ganga Nadi noemen.

Kaart, ieder op zyn plaats, toonen
Wy hebben reeds meer, dan eens, ge- De HeyDuyzenden van dorpen , zeer vee zegt, dat de Inlanders hier, en elders, ligheyc
aanzieneluke fteden, en cen groote mée

vcel werk van deze rievier en van dit wa-dezer

nigte Tempels en heerlykc bosschagien ter maken, en het voor zoo heylig hou-ttete
ziet men langs de zelve, en zoo veel

den , dat zy meynen , dat iemand, die

woeste en onbewoonde Er’andea ’er in zich daar in baad en wascht, door die

verspreyd , dat zy onnoeimclyk zyn. enkele daad zich zelven van alle zyne beEven zoo lieeft men ’er honderden van drevene zonden reynigd.
Krecken, Guylen, en Canaaien in, waa
Hierom is 't, dat veelen, die verre van
in zich de Arrakanze roovers zeer we deze rievier woonen, zich dit water in

weren te verschuylen, wanneer zy ge-

otten laten toebrengen , om zich daar

negen zyn hier of daar eenen inval te

mede te wasschen, en dien het gebeu-

doen

ren mag op ’t eynde van zyn leven, met
Men heeft ’er ook afgrysselyke naare en de beenen en ’t lyf in dat Heilig water

woeste bosschen,en in de zelve uytnemende

te sterven , die is buyten allen twyffel

zware boomensen tusschen Hoegli en Cas-

ianstonds Zalig, en in cenen staat van

simabasar is 'er een , die zeker vriend zekere gelukzaligheid. Ja konnen zy 'ei
van my bevonden heeft een stam van niet in sterven, al denken zy ’er maar aan,
375 ftappen in ’t rond te hebben.
Nen heeft in die Bosschen ook won

als zy op hun eynde maar Ganga Sja-

nam, dat is, de Ganges wassche my,

derlyk groote en zeer zeldzaam gebouw zeggen , werden , zy, buyten, allen
wyffel van alle zonden gereynigd

de Tempels.

Sm nu de iware reden te weten Reden
Doctor Faustus, volgens ’t opgever
der Bengalers, Lokman Aniel, of Mok- waarom die rievier by den Inlander zoc van ’)1
zelve
kiel genaamd, heeft tusschen Malda en Heilig is, moeten wy dit van de grond

Ragiamahol op eenen nagr cen Tempel phaalen
van enkel steen, zonder kalk of yzei

Zy zeggen, of anders hun Bramines

gebouwd, waar in 148 Filaaren, be geven voor, dat deze riever uyt den hehalven nog 12 andre zyn , tot de zit- nel gedaald, en eerst in de plaats Deplaats van den Land-Vorst dienende, wel- wendre (by ons onder Choromandel alce ook overdclet wierd door cen zwaren

steen , in de gedaanten, als ’t gehemelt.

de plaats van ’t Hoofd der Dewa’s, of

van de 8 werelden, beschreven) en van

boven een predik-stoel , die maar aar daar op der aarde, en in ’t Koninkryk

trook steen van 1 of 1; voet lang, en
een hand-breed vast is, gelyk alle di

an Bengale neder gestroomd is
Rogerius doet 'er ons , in het 19.

balken in die Kerk mede van steen Hoofd-stuk van zyn Tweede Boek, uyt
zyn

Deze Tempel staat in het diepste en

de mond van den Bramine Padmanaba
lit nader verhaal af.

Daar was , zegt hy , een Ratsjatsja
ontoegankelykste van het Bosch, en i
van binnen , dewylze geen licht, als feen Duyvel, Belli genaamd , die een
door de voordeur, schept, zeer donker groote belofte aan Eswara (een van de
en naar, dog zoodanig hebben ’t de In

twee opper-Goden) gedaan had, op ’t

landers en hunne Priesters het liefste volbrengen van welke belofte Eswar-

om aldus de geheymen van hunnen hem toegezegt had, dat hy alle zy
V. DEEL.

ne
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ne bestryders overwinnen zou

te Bramma (die ook in dat Ey zyn

Hier door wierd Belli zoo hoogmoe

laats hebben zou) ziende, heeft die

dig, dat hy voortaan niemand meer verschoonde, en zich zelven ook verstoutre

yn vat genomen , het water daar in

om Dewendre, en de andre opper-hoof
den der agt onder-hemelsche werelder

laar mede gewasschen; dog het verdre

anders den Surgam, of den Hemel, ge
naamO) aan te tasten, en uyt hun bezii

jevangen, en de voeten van Wistnoe
van dit warer zou na de piaats , van

Dewendre geloopen zyn.

Daarom nu, om dat dit water, de

te dryven

ievier Ganga zelfs zynde, in de plaats

Deze klaagden hier over aan Bram van Dewendre liep, eer zy op der aarde
ma , en die gaf de zaak aan Wistnoe nedergedaald was, werd zy nog hedensook een van de twee opper-Goden) te laags Surga Nadi, dat is, de riviere des
kennen; dog Wistnoe, die klagten wel hemels genaamd
ingezien hebbende , bevond , dat dez

Vadat nu deze rievier Ganga dus in

Rarjatsja Belli ook een getrouw dienaa

Sewerdres plaats gekomen was, is het
van hem was, weshalven hy goed vond gebeurd, dat een zekere Settrea, Sagara
die zaal: niet door geweld , maar met ackrawerti genaamd (alerawerti beteelist te behandelen , en dezen duyvel kend een Keizer) een Heer van zeer groot
door behendighed t: onder te brengen ermogen , voornam een Jagam, ofte
Om dit nu uyt te voeren , quam offerhande , van een wit paard te doen
Vistnum onder de naam van een Bra

dat (volgens het zeggen der Bramines

masari (dat is, een jonge Bramine) Wa

een zeer groote zaak is, en die niemand

mana genaamd, in de wereld

zich onder winden kan, of hiy moet van

Terwyl nu Belli bezig was met een en zeer groot vermogen, en verzekerd

Jagam te offeren, is hy by hem geko- zyn , dat niemand magtig is het zelve
men , en heeft hem om een aalmoes

rem te verhinderen ; om wclke reder

verzogt , waar op hem Belli vraagde, niemand hedens-daags zulken offerhande
vat hy begeerdc, en hy antwoorde, dris soet , om dat miemand zich inbecld
voeten lands

Dit stond Belli aanstonds toe; en daar

op begon hy dit land af te meten.
Hy (Wistnoe, of die Brammasari

van zoo grooten vermogen te zyn.

Die nu deze offerhande doen wil, zend
dit peerd in alle landen met een brief aan
de staart , waar in geschreven staat de

zet tede zyn eene voet ter neder, en hr naam van die gene , die voorgenomen
drukte dien tot den Patalam, of tot neeft deze offerhande te doen; ook werd

den afgrond, dat is, tot de Schaal van er gemeld, wat macht 'er na het paard
’t Ey, waar in de wereld (na de ge- volgd, en dan werd ’er gevraagd, of 'er
dagiën der Bramines) begrepen is.
iemand is, die ’t paard durft ophouden ;
De andre, voet zettede hy na om zoo ’er nu iemand is, die dit ondernemen
hoog, en heeft daar mede alle de boven-

vil, die moet zig ook magtig kennen,

werelden doorgedrukt, en de Schaal van
het Ey aan die kant geraakt

om die macht, die na ’t paard volgd, te
vederstaan

Toen hy nu den derden voer plaatzen
Zoo dit nu geschied, en de macht,
zou, vraagde hy, waar hy dien neder die na ’t paard volgd, verslagen werd,
zetten moest , alzoo ’er geen plaat dan is die Jagam, of offerhande, te niet;
neer was. Hier op zey Belli; zet hem dog zoo niemand het paard ophoud
op myn hoofd; dat deed deze Bramma

heeft die offerhande ter bestemder tyd

ari Wamana (of Wistnoe) en trapte toen zyn voortgang
Belli rot in den Afgrond , daar hy
De voornoemde Settrea nu, die zoonog is
danigen offerhande voorgenomen had,
De duyvel , daar by vernomen heb had veel vrouwen , en sestig duvzend
ende, dat hy met God te doen had kinderen by de zelve. Nadat hy nu ’t

bad hem, dat hy hem dog zyn hoogmoed vergeven wilde; waar op Wistnoe
nem antwoorde, hoewel gy hier zyt
zoo zult gy egter hier zoo wel zyn,
als of gy by my in den Hemel waart
En aldus is hy daar altyd gebleven
Toen nu Wistnoe zynen voet na om
loog zette, had hy de Schaal van 7

Ey der wereld, met zulken kragt geraakt
dat de zelve scheurde, waar door aan

jaard uytgezonden had , heeft hy het

zelve die 6oooo kinderen, en nog meei
nagt, nagezonden

Viemand heeft hen wederstand geboden; maar zy hebben ieder een overlast
gedaan.

Dewendre , den hoogmoed van dit
volk bespeurende, heeft dit paard heynelyk weggenomen, en het onder de
zevende wereld ageer een zeer Heilig

stonds het water, waar in dit Ey dryft man verborgen, die een zeer Godvrugtig
en dat de Bramines stellen God zelf

dienaar van Wistnoe was, alwaar hy

't

re zyn) daar uyt quam lcopen; het wel¬ zelve vast gebonden heeft
Zy,
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De derde zoon dede dit al mede tever-

over al zocken; dog konden het nergen- geefs , dog de vierde, Bagireta genaamd,
vinden. Doch naderhand hecft een zwer de vorige belofte mede aanvaard hebbenvende Geest, Akasawani genaamd, aar de, coroooo jaar daar in bezig geweest

hem ontdclet, waar het paard was
Zy zogten wel middel, om daar te

zynde , zoo heeft zig Wistnoc, na 'i
verlopen van 100ooo jaaren laten bewe-

komen, dog kondengeenen weg vinden, gen , om aan Bagireta toezegging te

om in de zevende wereld te geraken. doen, dat hy hem zyne begeerte geven
Zy besloten dierhalven om aan 7
graven te gaan ; dog 't gat wat te diei

z0u

Daar op verzogt Bagireta, dat het

werdende , en zy geen raad wetende , water van de rievier Ganga zyn geslacht
om al die aarde na boven te krygen, dat tot asch geworden was, ter zaligheid
hebben zy die ingeslokt, en, om ze te nat maken mogr , ’t geen Wistnoe aan
beter binnen te krygen, daar water op- nem toegestaan heeft. Waar op Bagiret.
gedronken ; waar door zy eyndelyk te aan de rievier Ganga verzogt, dat zy valplaatze, daar ’t paard was, gekomenz; n

en wilde ter plaatze daar hy ’t begeerde,

het geen zy daar agter eenen Heilig ge en dat zy hem navolgen zoude, waar hy
bonden vonden.
henen ging ; dat hem al mede toegeZy, zeer weynig denkende, wie di

taan wierd.

Hier op verzogt hy weder, dat zy op
lien Heilig verricht was , hebben hem den berg Chimmawontam , verre om

gedaan had, en meynende, dat dit door

aangetast, en dapper geslagen, die, de- den Noord gelegen, vallen wilde; dog
ze slagen voelende, en daar over zeci die berg zeyde daar op, dat hy dien laft

gestoord , tot hen in toorn zeyde, dit niet dragen kon; dog dat Eswara alleen
hebt gy lieden onbedagtelyk gedaan, en dat verwogen hac
zoo ik een getrouw dienaar van Wistnoe
Toen verzogt Bagireta dit aan Eswaben , zult gy alle tot assche worden ra, die hem beloorde de rievier Ganggelyk ook aanstonds geschiede

p zyn hoofd te zullen ontfangen

Nadat zy dus omgekomen waren, gino
Dog de ricvier zou (zeggen zy) ge
de oudste zoonvan dien zoon, die Hoofd dacht hebben, indien de berg Chim-

was over het uytgezonden volk , zyn
vader zoeken langs den zelven weg, dit

mawontam dit niet dragen kon, dat dan

eswara dit ool niet zou konnen dragen

de vorige gegraven hadden , quam zoo

Zy is dierhalven uyt Dewendre ’s plaats

by dezen Heilig in de zevende wereld

op Eswara’s hoofd nedergevallen, met

en vond daa het paard, met al het volk.

een voornemen om hem te verplette-

dat tot afsche geworden was. Derhal

ren; dog Eswara den hoogmoed, waar

ven verzogt hy van den Heilig ootmoe

nede de rievier Ganga nederdaalde, ken-

dig, dat hy hem zeggen wilde, waar

ende, ontfing haar; dog verleende haar

zy n vader gebleven was, die hem zeyde,

dat alle die zielen verloren, en nu Duyvels geworden waren

eenen weg om voorder te loopen, houdende haar dus op zyn hoofd staan.

Bagireta , ’t geruysch van ’t water we

Hy vraagde daar op dien Heilig, door

hoorcnde; maar geen water vernemenwat middel nu die zielen behouden kon- de , bad aan Eswara , dat hy dit water
den werden; dic hem antwoordde, doo
geen ander middel, dan, zoo die zieler

dog zyn verdren loop wilde geven ; het
welk hy eyndelyk dede

door hiet water van de rievier Ganga kon

Daar na viel zy op den berg Chimma¬

den nat gemaalt werden , dat zy doo

wontam, en van daar op de aarde, en is

dat middel in de plaats van Dewendre ge toen zoo verder Bagireta gevolgd :
aken zouden

Deze zoons zoon , dit verstaan heb-

bende, ging met dit paard na zyn Groot
vader, aan den welken hy al het voorge
vallene verhaalde, en verzogt hem ver
der verlof, om dog eenig middel tei

ontmoetende in ’t voort-loopen een zeer

eilig man, die bezig was met te offe
ren, en nam met harcn vloed alles weg,

at dic Heilig tot het vieren van zyn Jaam toebereyd hac

goeden van zyn vaders ziel by der hand te

Die Heilig, hier over zeer gestoord
zeyde tegen de rievier , komt in myr

nemen.

hand , dat ook zoo zou geschied zyn

Nadat hy daar toe verlof verkregei

had , heeft hy aan Wistnoe een groo

waar na hy die rievier ingeslokt heeft
Bagireta, hier over zeer verzet , bad dezen

te belofte gedaan , waar in hy tot d Heilig, dat hy die rievier dog wederge30000 jaaren volhard hecft ; dog hy en wilde
stierf zonder zyn oogmerk te bereyken
Hier op oversey de Heilig, hoe hy
Daar na dede zyn zoon die zelve be
sit bequamelyk zou konnen doen, zonlofte, volharde ook 3oooo jaaren ’er in der dat die rievier hare Heiligheid veren stierf mede zonder zyn oogwit te be liezen zou.
Y2
Hy
reyken.
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Hy dacht, dat de rievier, zoo by die verre van de hand leggen, drink-water

uytpiste, vergaan, en dat, zoo hy die voor een gansch jaar in te verzamelen ;
uytspuwde, ’t zelve mede gebeuren zou dog in deze mag zich niemand wasde ; dierhalven liet hy die uyt, zyr schen.

Men zal 'er een beter bevatting van

dye vloejen , waar van zy den derden

naam van Jennadi gekregen heeft, dien hebben, als men ’t oog maar op deze afbeelding slaat, zynde een van de heerlyk ste

zy hedensdaags nog draagd. Deze rie

vier nu, uyt de Dye van dien Heilig ge- dic 'er bekend zyn, en doorgaans de Tanlloopen zynde , is Bagireta tot Bengale van Serquees genaamd, welke wy hier by
nagevolgd, alwaar zy zich in verscheyde de letters A: P: in prent. Vertoonen-

Onze Maatschappy heeft haren handel verdre
spruyten verspreyd heeft, en over die
goooo menschen, die tot afch geworden in dit land by na al zoo vroeg, als op de zaaken
warcn , geloopen is , waar door zy alle Kust van Choromandel begonnen, en onzei

wy bevinden, dat 'er ontrent eenen en den jandel 1

evendig geworden zyn, en aan Bagiret.

engal

zelven tyd, te weten, 1603, dric sche-betrer-

den grooten dienst, dien hy hen bewe

zen had , dank geweten hebben, gelyk
zy daar op ook na de plaats van Dewen-

pen van 't Smal-deel van den op Ceyson sende

vermoorden onder-Zeevoogd Sebald
De weerd, de Eendracht , Hollandia

dre opgevaren zyn

Om dat nu deze rievier Bagireta du

en een Jacht, na de Kust van Choroman-

gevolgd is, heeft zy haren vierden naam del, en zoo verder na Bengale geloopenOn2c

vier Gan-a in het algemeyn voor zot

zyn, van de welke naderhand, ont enteenn
in de maand van Juli na ieder van deze komf
Kusten een byzonder schip gezonden is. hier

Heilig gehouden werd, namentlyk, om

Gelyk men na dien tyd allengskens 1003

van Bagireti ook bekomen
Hicr uyt ziet gy nu van waar de rie

dat zy van dat water, ’t geen men zeg sterker op beyde deze Kusten begon te
God zelfs te zyn, is voortgekomen, en handelen , op Choromandel oolt een

van den hemel op de aarde nederge- Comptoir op te richtenen daar
een Land-Voogd met de noodige bedaald is.
Een waarheyd, die, hoe ongegron-

dienden te leggen, alzoo heeft men in

ook in zich zelve, nogtans van alle deze Bengale van dien tyd af ook een Comp
Heidenen vast word geloofd, om dat men

liet zoo in den Vedam beschreven vind
at

toir opgerigt, en de noodige bedienden
Dii
aldaar mede besteld; maar geen Land-Comp

Gelyk de Inlanders zich, als zy kon- Voogd , ofte Opper-bestierder van den toirr6ec-

anken, nen, gemeenelyk in deze H. rievie handel daar gelegt , alzoo men in die onder de
e ho

e 25n.

wasschen, alzoo hebben zy tot byzon-

eerste tyden, daar geen hooger bedien-LandVOCg,

dre badingen en tot verfrissing van hunne den , dan opper-Kooplieden, zond, envan cho
lichaam , als ook tot het wasschen van verder dit Comptoir, of deze gansche romankicederen en tot hun verder huys-ge Bestiering van Bengale, onder het Op- de

bruyk, een groote dienst van de Tanker per-Gezag van den Land-Voogd der Rust
en openbare Vyvers, die men op de we

gen heeft.
Dit zyn groote water-balken , die

van Choromandel stelde, om alles daar

aan te verantwoorden, gelyk de Hcer
Laurens Pit de oude de laatste Land-

men gansch Indien door vind, en die Voogd, en Bestierder, van Choroman-

door deze en gene vermogende lieden

’t zy uyt kragte van een Gelofte, het zy
uyt eerzucht, om een naam na te laten

del en Bengale tot 1655. gewecst is.
Men had van tyd tot tyd hier verscheide onder-Comptoiren en Logien op-

of wel uyt eenig ander Heilig voornemen, gericht, die alle onder het Hoofd-Comp-

of tot dienst van deze of gene stad, o toir Hoegli gesteld wierden
wel meest tot verquikking van Pelgrims,
De verdere Comproiren de Ganges op
of arme Reyzigers, en lastdieren ge- Benoorden, bewesten, of beoosten Hoc-

bouwd, en in den regen-tyd met regen gli gelegen , waren Decca, Pattena
Malda, Canacoel, Ceerpoer, en Sjopwater gevuld zyn

Zy zyn vierkant groot, en zeer diep

pera, en wat ter zyden af na’t N. Wes-

rondom van steen opgehaald, op de grond ten van Oegli toe heeft men Cassimabageplaveyd, rondom met lage steene muur

var (een van de voornaamste Comptoiren
kens bezet, van behoorlyke steene trap- daar, en Ragiamahol

pen aan 2 3 zyden tot beneden toe voor-

Ook was 'er een Comptoir tot Bella-

zien ; en van buyten zeer net en glad soor en Pipeli, op de Kust van Orixa,
gelyk ’er in de laarste stad nog een is
gepleysterd, en met kalk bestreken
Op Hoegli en Cassimabasar wierden
Zoodanig zyn de gemeene; maar mer
opper-Kooplieden
, do; op de andre
heeft nog een andre zoort, dicht by de
Comptoiren
maar
Koop-lieden
en ondersteden gebouwd, en van veel grooter

bestek , dan deze , alzoo die gehouden Kooplieden, na dat het Comptoir groot
werden, om ’er, als de rievieren watof kleen was, gelegt
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Na dat nu haar Edelheden op Batavia Heer Mattheus van den Erouke, van
goedvonden ’t Comptoir van Bengale van Dordrecht, een Heer van groote be-

A. 1655
iereen

Beer

t Comptoir der Kust van Choromandel quaamheyd en verdienste, die, na dat

der ge

af te scheyden, en op zich zelven te stci-hy thien jaaren inverscheide bedieningen

let.

len , hebben zy ook zedert 1655. een van aanzien in Brazyl ten dienste van onbyzonder Directeur, of Eestierder van zen staat met veel roem gebruykt was ,
den handel (alzoo men ter plaatze, daar met cenbyzonder voorschryvens der Hee-

wy geen Eygenaars van’t land zyn, en ren van Rotterdam 1648. als Koop-man De Heer
maar als Koop-lieden geduld werden, in dienst der E. Maatschappy na Oost-bsattheu
van der
noit geen Land-Voogden, en maar alleen Indién vertrokken , en 1650. om zyneBroulc¬
Bestierders heeft) aldaar gesteld , die

byzondre bequaam beden en yver een der- heschre-

ven.
dan twee opper-Kooplieden , een tot de in Soldy verhoogd is.
Hoegli op 't Hoofd-Comptoir, en een
Hy wierd 1652. met den Heer Johan
te Cassimabasar, benevens verscheide an- Verpoorten, Commissaris of Gevolmag-

dre Koop-lieden , en onder-Kooplieden, tigden om den staat van Bengale te ondereenige Assistenten , ettelyke Soldaaten zoeken, als opper-Koopman en lid van

tot zyn Lyf-wagt, en ook cenige In- zynen Raad derwaards gezonden, 1653,
landsche bedienden en slaven, zoo veel den 16. Niaart als opper-hoofd van Cas-

er den omslag der E. Maatschappy ver¬ simabasar, in plaats van de Heer Volger.
ceyscht, by zich heeft, van welke koop- en 1655. in Nov. als Tweede dezer Eeen onder-Koop-licden zommige als op- stiering aangesteld, en op 't Hoofdber-hoofden op de gemelde en meer an- Comptoir Heegli gelegt, in welke post
dre Buyten-Comptoiren geplaatst , en die Hecr tot 1. Nov. 1658. daar gele-

-enige aan de Hoord-plaats tot de zaalken, gen heeft, in welk jaar hy Bestierder
die daar te verrichten zyn , gehouden van Bengale gemaalt en 1660, den 21.
werden. Ook is 'er een F’iscaal, om op Aug. daar de eerste van allen Extraordiden verboden handel van deze en gene te naris Raad van India, en 1662, den 23
passen.
De Heer

De eerste Bestierder, die hier 1655.

Dec. ordinaris Raad (dat vry wat ongemeens en zeldzaams was) geworden is ;

op zich zelven , onaf-harkelyk van de dat hy Ordinair Raad, en de Heer van
Sterthe
miiis ac

ste Be-

stierder
hier

Kust van Choromandel; aangesteld werd

Heyningen als zyn vervanger al 1663
is de walekere Heer Pieter Sterthemius gezonden wierd, zien wy uyt dezen brief

geweest, die dat tot 1658. bleef

van de Heer Maatzuyker aan Chanchan-

Hy wierd toen vervangen door den naan.

655.

Aan zyn Hoc gheyd, Chan Chanaan,
Supperselaar, Groot Hertog, en Generaal Veld-

Heer van den Grooten Mogol in Assam, Bengale, &amp;c :

Edele, Groot-vermogende Heere, en Victorieuse Vorst.
nFE. Hoog Ed. aungenamen brief uyt het handel en Negotie met UE. Hoogheyds gunst
de Heer Mogolze Leger in Assam aan ons ge¬ te overschaduien, ende onzen Directeur in
schreven , hebben wy met behoorlyke eere wel zyne rechtmatige verzocken behulpig te zyn,
n
den L- ontfanien, ende met groote blyschapen vreug dat ons aangenaam wezen zal te verstaan.
Ende nadien de Heeren onze principaalen
2011 de daar uyt versiaan, hoe UE, Hoogheyd
met zyn Triumfant Leger tot grooten lof , in ’t Vaderland den Heer Dirccteur, Matcu ireffelyke renommé, veele sterke ende we theus van den Brouke, tot Ordinaris Raaa
schouwde Forten stormender hand had inge¬ van India genromoveerd, ende geordonneera
nomen ; ziulés naar da1o wel 50 duyzene hebben zyn E perzoon herwaards t'ontbievyanden verslagen, ende vuym 300 duyzend den , ende albier aan ’t groote werk in de

n’t gebergie gejaagd , ende aldaar voorts hoore Regeering t'employeeren , zoo hebben
verstikt, ende omigekomen waren ; t groo wy goed gevonden met deze schepen in zyn
magtig Ryk van Cos Assam vermeesterd , plaats weder na Bengale te zenden de Heer
ende aan de Mogolze Rroon van den Groot- Pogier van Heyningen, Extraordinaris Raad

maytigsten Koning Sjalb Eurang-Zecb gehecht van India, omme aldaar in de plaats van de
ende onder cont-ibutie gebragt hebt, met Heer Mattheus van den Broek te succederen
velke voortreffelyke Victorie wy UE. Hoog.- ende des E. Compagnie's Negotie met UE
heyd by dezen veel geluk zyn wenssende , en- Hoogheyd's hulpe ende faveur na behooren
de dat UE. Hoogheyd voorspoedig in Bengale vaar te nemen; des UE. Hoogheyd believe

moogt rerourneeren, ommé aldaar Compagnie's on-on voorsz.: Direcieur , ende inz onderheia
de
Y3
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NB. Deze gansche brief was met roo-

de zaaken van de Compe. voor gerecommandeerd te houden, ende onder d’E. vermogen¬ de vergulde Boketten, en Lelien, in 10

de protectie gunstelyk aan te nemen; daai Reyen, ieder van c Boketten en Lelien

mede ons ten boogsten zult verobligeeren , en¬
t Geschenk,
hier ne-

de werden UE. Hoogheyd by dezen in tee

zoodanig van boven tot beneden toe, be-

zaeyd, dat dan een Rey met een Bokct

ken van onze onveranderlyke genegenheid 1o1 en een Lelic (en zoo vervolgens) en dan Cieraavereering toegezonden vier metaale stukken

vens ge- van ons beste
voegl.
tocbehooren,

Canon met bare afluyten endt

weder een Rey met een Lelie en een Bo den van
tet (en zoo vervolgens) begon ; dog dedezel
Srief.

UL: Hoogheydverzeckerende, Lelien waren geheel, en de Boketten bo-

dat wy van herten bereyd zyn de oude vrind-

ven, daar zig de bloemi vertoond, rood,

schapmet UL: Hoogheyd eenwig en alloos en rondom het zelve, mitsgaders beneickreukt te continueeren, alleen ons excu- den geheel verguld ; dat een schoone
seerende, dat de schuld van den Portugee

luyster en glans aan dezen brief, welke ik

Francisco Viera bedragende 3500 Pagooden

aldus gezien hebbe, byzettede
Na dezen tyd heeft zyn Ed: hier nog

volgens UE: begeeren in Macassar niet en i
gevorderd, ontstaan ter zaake dito Viera ni twee jaaren, tot 1664. gelegen
ontrent twee jaaren lang getracht heeft, en

Bericht
ontren

de schu

van Vic
ra 22n

LyVn

Hoog.
heyd.

Indien ’t in myn vermogen was van

lle de bedienden hier te spreken, of al-

de ook door ons gelicentieerd is op Batavia t
komen. Zulks nu door den gemaakte vréde ler naamen met den netten tyd van hunne
met Portugal in korien van Macassar te bedieningen hier in te lassen , het zou

verschynen staat; zoo hebben wy ’t zelve to my zeer aangenaam zyn ; dog ’t is
zyn personele over-komst albier uytgesield ny onmogelyk geweest dit na te
niet twyffelende , ofte wy zullen u Ed: Hoog- vorsschen

Wat voor andre Bestierders Bengale Lyst der

beyd dien aangaande per naasten konner

verdre

gehad heeft , kan men in deze volgendeBestier

contentement doen.

Lyst zien, wy hebben ’er ook de Com

Batavia in 't Casteel, den

missaris¬

bekend zyn, bygevoegd

29. Augusti 1663.

sen van

JOAN MAETSUYKER

L

Bengale.

ST

Y
Der

HEERENDIRECTEURS, of BESTIERDERS
Van
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E

N

AE

O

De Land-Voogden van Choromandel. Van
Mattheus van den Brouke

Extraordinaris Raad van India, den 21. August.
Ordinairis Raad van India den 23. Decemb.
Rogier van Heyningen

In dezen tusschen tyd is 'er geen Directeur geweest

Willem Volger.
Jacob Verburg

E

tot A°. 1655

A

Pieter Sterhemius.

Constantyn Ranst.
Francois de Hase.

1655
1658.

1658. Octo

C90. 2 1664.

1660.
1662.

1664.

1665.

1669.

1672.

1672.

1676

1677

1678.

1678

1681

Nicolaas Baukes.

1681

Maarten Huysman.

1683.

1685. 5 Juni

Nicolaas Schaghen

1686.

1686

1683

Pieter Willeboorts.

1686.

1686.

Arnoldus Muykens.
Pieter van Dishock

1687.

1695

1695

1702

Jacob Pelgrom

Willem de Roo.

ders en

missarissen van Bengale, zooverre my dicCom¬

1702.

1705.

1705.

1710.
Anto¬

Van CHOROMANDEL
Antoni Huysman.
Ewout van Dishoel-

1710.
1717

Buyten-gemeen Raad van Indien
1720.
Mr. Pieter Vuyst, Buyten-genieen Raad van Indien. 1722
Abraham Patras.
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1722.

1724

1724

COMMISSARISSEN van BENGALE
Johan Verpoorten
Willem Volger
Jacob Jorissoon Pits.
Nicolaas Bau; es
lzaalt Soolmans

Henrik Adriaan van Rhede

Opperste en Algemeyn-Commissaris

4°. 1652. tot 1655.
1671.

1651.

1683

1684
1666

Het voornaamste, dat een Directeur heeft hy geweldig de Bakens alomme
hier te bezorgen heert, is, dat onzeaan verzet, en veel wakkere Bedienden, zelfvan het eciste aanzien , opgezonden
weer deugdzame waaren, hier vallende, zommige na Batavia , en zommige na
ingekogt werden, en voor al, dat wi Holland, onder welke de Heer Nicolaazoo veel, als ’t mogelyk is, van Zyde, Schaghen, mede was, die als LandSalpeter en van keurlyke kleeden voor Voogd in dat zelve jaar van Malakka
gebragte waaren wel verkogt, en dat 'e

zien , en dat ons aangebragt zilver en goud quam, om hier als Bestierder van Ben-De Algem-y

met alle vorozigtigheid na Ragiamahol. gale te leggen; dog de Heer van Rhedene Hee
om het daarte munten, opgevoerd, en voor zond hem met 't schip de Turkze post com
de roof-zicke klaeuwen der MoorscheGou op na Batavia, om dat 'er eenige byzon-missari
verneurs, en onder-Koningen, bewaarc
mag werden

van

dre Koopman-schappen in zyn Ed. schipgaede
gewecst en(zoo men wil) eenige Japan-

Inde vorige tyden hebben wy voor yde ze koper-kisten op Bellasoor gelost waren

Indien deze Heer, en zyne wakkere bie de
Jagt aan anerragie in Pipeli by der zelHeer
ver komst op de Ganges, vier honders Gemalin , hadden konnen goedvinden;
Ropias moeten geven ; dog zedert di in een andre zaak aan den Heer van Rhe-ghen, en
De magt komst van de Heer Sterthemius 1655 de wat meer genoegen te geven, of wel andre
en ’t inwat meer eerbied ;zoo my bericht is) aan optens
zyn wy daar van bevryd geweest
komen
Een Bestierder hier, of elders, heef zekerc perzoon te bewyzen , daar die
van een
deer zeer groote agting voor had, hi
Bestier- de zelve magt over de Bedienden , en
der, op-bupten-Comptoiren, als een Land-Voogt
RoOr
maii, &amp;c

hier.

in een Land-Vooydv. Col heeft hy

zou, na alle gedagten zyn Ed: niet op-

gezonden, en van die koper-kistjens

maandelyks zedert 1678. byna het zelve dat maar een beuzeling was , gelyk wy
inkomen wegens zyne Soldy (die zomtydt aanstonds in andre toonen zullen) nie
160 , dog nu meest 180g1: ’s maands is eens gerept hebben , daar nogtans die

zaak dezen Heer naderhand nog ertelyke
oosd van Choromandel, dat van’t in- jaaren veel moeite gebaard heeft, hoewel
komen van een Land-Voogd in Amboi- zyn Ed: egter eyndelyk uyt het Vader

ende zelve buyten-voordeelen, als deLand

na (daar iwy alles zoo van hern als van de

mindere Bedienden omstandig konne
zien) niet verschild

and volkomen hersteld is

Aldus zond hy ook den Heer Johangetg.
it, een wakker dienaar van de E Maat-val van

Even zoodanig is ook het inkomen schappy, die reeds Directeur voor eeni- de Hre
101
gen tyd in plaats van de overleden Heerp.e

&amp;c: van de oppor-Kooplieden van Hcgli en Cassimabasar, en dat der Koop-lie
den, onder-Koop-lieden &amp;c. na’t in
komen der Bedienden van die rang o
Choromandel al mede geschikt.

Men heeft hier ook eenige, hoewel wyni-

Huysman, en wel 2z0 jaaren in veel aarzien geweest, en in de voornaams:e be- en Misdieningen hier gebruykt was, met zyn dagvrouw en keinderen, wegens zynen om
eoorlofde handel, over Ceylon na Hol

ge, Commissarissen of opper-Gevolmagtig land op; gelyk ook het zelve den Pak
de, om de staat vanBengaie na re zien,gchad huis-meester van Helsdingen, en meer anDaar zyn ’er maar vyf a zes geweest : dre overgekomenis; dog den Fiscaal Pieter
maar 1686. quam hier als Algemeyn Mesdag zond hy na Batavia
Hy had ook eenen Philippus Koning,
Commissaris , de ’eer van Rhiede to
Pakhuys-meester
van Cassimabasar, 3e
Drakesteyn, diens opper-Gezag niet alleen over sengale, maar ook over Cey licht, en een van zyne ergen gunstelingen, Alcxander Henfikssoon, in zy1
lon, Choromandel en Suratte ging

Nadat die Heer hier gekomen was plaais gesteid; maar die maalte het nop
ec
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veel Koninglyker, of vry slegter dan de- (zoo men zeyde) schuldig was, en dic
ze Koning , weshalven hy hem op ont- niet konnende betaalen, in deze hoeda
bood, en zyne Kisten verzegelen dede ; nigheyd van Directeur na Bengale ge
dog Henrikssoon had voordit verzegelei zonden , en daar door in staat gesteld
al zyne schriften zan belang al ain eer wierd , om in zeer weynig jaaren nie-

vriend in de Engelze Logie gegeven alleen dic schuld te vercffenen, maar on
dic hem de zelvc op zyn vertreis netje ook by zyn overlyden nog een zommter hard stelde, zoo dat 'er de Heer van an ruym 300000 Ryxdaalders na tRhede niets aan had, schoon hy een vet
Men zegt dat hier onder-Koop-liedeten haas by den staart meynde te hebben
Even zoodanig was ’t met de schriften en boekhouders zyn geweest, die sche
en van 2 2 300 lasten op hiun beurs hielvan den Fiscaal Mesdag gelegen, dis
mede tydig geborgen wierden; want hat den, en onder de naam van Deenen, &amp;c-

hy die schriften van deze twee Heeren na de Maldives zonden.
Om dit nader te doen gelooven ; docnen zien, hoe ’t met de zaaken in Ben zal ik met cen letterkenaanwyzen, hoc- in Beng-

bekomen, dan had liy eerst recht kon

gale toeging, en dat daar niemand van '

aanig het hier toegaat, volgens ’t zeg- le pla-

dryven van den verboden handel vry was : gen der vrienden, die hier te voren ge-soe te

a dat zyne grootste gunstelingen, en dis weest, en ’er nog dagelyks gewoon zyn, evae
gene, die hem best honig om des mond te varen, of aan land te leggen
In de vorige tyden waren hier Fiscaals
visten te imeeren, en andre by hem aan
bragten, daar het meesse aan schuldig geplaatst, o den verboden handel te
21en

Hy hoorde dat van de Heer Mesdage

beletten, hoedanige alhier geweest zyn

papieren wat te laat , hoewel hy hem

De Heercn Nicolaas Pelleticr.

na Batavia nog naschreef , ’t geen egter
bewerkte, dat hy, die daar al vry ge
steld, en met het schip Honsholredyk n
Holland gezonden was , voor Bantam

N. Heysveld
V. Vrouwlyn

as gekomen zynde, van dat schip ge
licht, en weer na fatavia gevoerd wierd,
om zig over dat geschrevenc ten zynei

aste te verantwoorden, al 't welke egtci

Pieter Misdag

N. Van Swenne.

N. Wallis.

N. Casearius.

N. van Bleyswyk, en

Jacob van Hoorn.

geenzins belet heeft, dat die Heer gi
rust in ’t Vaderland gekomen is
Bewys

De Heer van Rhede wist immers by

dat de

zich zelven alzoo wel, als de Heerei

Heer va

Maar dewyl deze geheel en al van den
zestierder af-hingen, moesten zy ook in
alles na zyne pypen danssen, gelyk h

Eewindhebberen, dat geen dienaarder E- ook den ganschen byzonderen handel na
Maatschappy
daar of elders , van zyn zyn zin schikte , aan den l’iscaal maar
7122.
niet wcgbloote Soldy, en eenige magre buyten last gevende , wat hy te doen, wellen
senomen voordeelen alleen, ofte buyten het dry hy aan te halen, en welken hy te ver

Rhede

heeft.

ren van verboden handel, bestaan kon schoonen had. En hoewel ieder wist

over welke zaak ’er in vorige tyden b wat hy 'er af trok, ging egter de Be
deze Heeren ook al eens in o-erleg ge
tierder toen met den besten buyt henen,

weest is om alle Dienaaren nog eens zoc

erwyl de opper-Kooplieden en andrer

veel Soldy, als zy maandelyks trokken
te geven, en ’er dan zwaarder straf of

daar mede eenen brok af kregen
Zoo ras de schepen hier plagten te
te stelien; dat om gewigtigen tegen-re- comen (gelyk ook nog geschied) quam
denen niet doorging
de Ficcaal ann boord, maakte met ieder
Indien de Heer van Rhede aldaar den

ser scheeps-vrienden verdrag over ’t ge-

verboden handel had willen dempen. ne hy mede bragt, en van daar weder
moest hy geen eenen dienaar, daar zyn ervoeren zoude, en ging dan, dit eens

Commissie en opper-gezag betrekkins

geworden, en wel in de kajuyt onthaale

toe had, gelaten , en daar overal nieu zynde, na boven, op ’t half del, daar
we bedienden gesteld hebben, die het dan wel scherp alle byzondere handel aan
als magre luyzen, buyten alle tegenspraal allen verboden, en ’t Placcaat aan de
en veel erger dan de vorige, die reed groote mast aangeplakt wierd, volgens
doorvoed waren , en het nu fatzoenlyl t welke ook alle, die met hem in geer
versprek waren, aangehaald en gestraft
NAee maakte-, aangelegt zouden hebben, ge
terwyl de andren nietalleen niet gemoeid
Direc- lyk de ervarenheyd niet dan al te veel ge
teur hierleerd heeft
in korte

Ik heb eenen Heergekend, die, toer

wierden; maar openbenbaar geheele vaar
tuygen met goed na land zonden, en dis

tydoverhy op Batavia quam, aan zeker Hee ook vol met Bengaalze goederen van
mmen van den eersten rang 10000 Ryxdaalders land te rug kregen
kan

We
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17.

Wel is waar, dat de Caffers van den cn de Twecde Persoon liet verdri
Fiscaal, en eenige Inlandze Pioens, en

rok; en dat moest men toen zoo voor

verklikkers, wel wakker oppasten, on

lief nemen , alzoo deze Fiscaal andc. s

l het fmokkelen (zoo men voorgaf)t6 alle den byzondren handel volstrekt be
beletten, maar dice pasten alleen op, o letten kon, en dan haaden zy niets ’er af
Oyndertusschen was 'er toen een groot

’er ook eenigen , die den Fiscaal niet.

wilden geven, lorrendraeyden, en zulken onderscheyd met den vorigen handel,
maar geen andren, haalden zy aan. Ool in opzicht van ’t versprek der Fiscaals
pasten zy net op die genen, die met den want hoewel zy toen zekerlyk zeer vec
Fiscaal gesproken hadden, om ook daar van de scheeps-vrienden trokken, en op
van hunnen penning te trekken, en verder de goederen, die zy hen leverden; wonbekreunden zy zich niet met den byzon nen, zoo geleek dat niet met allen nden jegenwoordigen handel ; vermit.

deren handel , alzoo die penning hen

volslagen blind, zelf op’t midden van der die lieden nu gedwongen werden niets,
na land of na boord te voeren, voor
dag, maakte.

en al eer zy met den Fiscaal (zo

Of nu deze Bedienden in Bengale gele
konden winnen, kan men licht nareke

my van verscheyden bericht is) over de
nen, alzoo de scheeps-vrienden toen van prys het eens zyn , dat hen nu zoo

75 Ryxdaalders (zoo Nicolaas de Gra- naeuw gezet werd, dat zy ’er niets te
retuygd zelf ondervonden te hebben 460 wereld opwinnen , ja de onkosten var
Ryxdaalders trokcken, en van een Mai hunne ryze niet konnen goed maken

Willen zy 't accoord zoo scherp

Amfioen, dat hen 70 75 Ropyn kostte

200 en 225 Ryxdaalders op Batavi

plagten te maken
De goederen , die zy 'er bragten

als hy hen dit voorsteld, niet aanne
men, zoo mogen zy geen stuk lossen ,
en niets na land nog na boord voeren

moest men met een matige winst aan de of ’t werd aangehaald, en als zy ’t nu
vrienden van de kleene Maatschappy Czoo al met hem eens gevorden, en daar

slaar geraakt zyn, dan verschreef her
dic Fiscaal nog aan dezen of genen van
na boord voerden, mogten zy van geei de kleene Maatschappy van den Amfioen
die genaamd werd) zien overgeven, ei

alle de goederen , die zy van land wee

andren , dan van den Fiscaal , tegen eer

handel op Batavia, waar by de Fiscaa

bedongen prys, en voor rcekening de

kleene Maatschappy, nemen, die da

op Batavia dan net wist, wat ieder had,
en hen (zoo men zegt) dwong van iedci

alle die goederen in die tyd, als zy opd

kist Amfioen een goude Coebang (o

laagste markt waren, ingekogr hadden

24 g1.) en naar mate van dien van de

indre goederen, aan hem te geven

en dezelve de scheeps-vrienden zoo dier

Zoo zy coram quamen, en hem zoo

als ’t mogelyk was, weer aansmeerden.

veel als hy eyschte betaalden , wa-

Zo ging het in en voor den tyd van

het , wel ; zoo niet , werd al hu-

de Heer van Rheedc

goed , als verboden en nu verklikte

Na zynen tyd zyn hier, gelyk ook el

waaren, aangehaald

ders , Fiscaalen gezonden, die van der

Ook stelden die zes Amfioen-Hande

Direct-ur niet af-hingen

Zoodanige zyn geweest:

N. Bogaard van Belois
Jan van den Hengel, die 1702. na’t Va

derland op ontboden wierd over ver
boden handel

laars te Batavia, zamen toen cen klcenc

Maatschappy (zoo men zey) uyt ma¬
kende, hen de prys van ieder kist Amfioen, wetende, wat zy 'er in Bengale

aan den Fiscaal voorgegeven hadden

zoo naeuw , dat zy ’er zoo te zeggen

N. van der Straten die 1709. 200 men
zegt, 300ooo Ropyen, of, zoo an-

niets aan wonnen

Wilden zy dit niet aannemen, zoo

was egter al, wat zy hadden, verbeurd verklaard , zoo dat hen de nooc
legen, en hy dat ampt van Fiscaal eerst dwong, om nog liefst die harde voor-

dere zeggen ; zoo veel Ryxdaalder
naliet, na dat 'er 3 a 4 vier jaaren ge

Provisioneel, daar na vast, en toen al-

waarde , gelyk zy in Bengale al mede

hadden moeten doen, aan te nemen ,
Joseph Lothen , van 1709. 2 1710 en om niet verder door den Fiscaal bedor
Fiscaal independent bediend had

quam 1711. als Bevel-hebber der Vloo

(zoo’t gerugt liep) met veel geldt'huis

ven te werden

Ook zegt men van de voordeeler
van den Directeur alhier, dat hy, zoo

In dezen tyd, voor zoo verre men de ras hy hier maar verschynd, 3ocoo Royen tot een geschenk van de Inlandze
looven mag , was ’er maar een klcene koop-lieden, of Makelaars krygd, om
vrienden, die daar toen geweest zyn, ge-

Maatschappy van drie, van welke de het met hen wat rekkelyk te ma-

Directeur en de Fiscaal ieder een derde, ken, hoewel hy niet vergeet op al
V. DEEL

lcs,
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les, dat zy leveren, het zyne zeer we
te vinden.

’ourdesoyen iang 24 breed 1; el.
Dubbelde Baftas di Focla, van verschey-

Alle decze zaaken zyn my menig
de lengte, 150 in een pak, lag 14
breed 2 ellen , lang 13 breed 11,
maal van de Bengaalze vrienden zoo
verhaald , zonder, dat ik daar, voor
ang 133 en breed 2 Cobidos
zou willen verantwoorden, of die in al Enkelde Baftas , 150 ps. in een paklang 9 breed 1; elf Cobido
len deelen zoo breed zyn.
Indien men egter daar op eeniger Nacy-Zyde of stik-Zyde, een streng
staat zou mogen maken, (gelyk ik voor
pond

my zelven reden heb daar al vry veel e Bengaalze Zyde , bestaande in 5
van te gelooven, om het groot geld
zoorten, als Cabessa , Pariga, Peo,
dat verscheyden , die ik gekend heb,
oetsjaal, en Tater, zynde eygentlyk
en die te voren niets hadden, in korte
de vuyligheyd van andere
jaaren daar hebben overgegaderd) zot Florette Garen, 2 a 3 derley zoorten.
is het immers zeer klaar, dat al da

DECCA

opzenden van de bequaamste Dienaarer

Hamans , 100 ps. in cen pak, lang 24

door de Heer van Rheede aan de E

breed ; Cobidos

Maatschappy niet alleen geen dienst ter

wereld gedaan; maar in tegendeel ge-

Gebleekte gemeene Cassa, ’t pak 100ps.
lang 40, breed 2 Cobidos

legenheyd gegeven heeft, dat de ver- Fyne Cassa, voor ’t vaderland, 100ps. in een

boden handel naderhand daar nogh thien
ak, lang 4o, breed 2: Cobido
maal zooerg, dan bevorens, gedreven is. Malle Molens ’t pak dito lang a0 breed
2: Cobido
De waaren die men hier na toevoerd
Waarer zyn deze:
ne Laanen, ’t pak dito lang 24, breec
nierge-

2; Cobido

trokken.

Nooten-Muschaaten.

Tansjecps, 84 ps. ’t pak.
Kochuyden tot dekking der klecden, en

’oelie

Nagelen.

pakken.

Cancel.

ATTENA.

Peper

Imfioen.

Olifanten, Sjankos,of Offerhorens, &amp;c

Muscus

alpeter.
De Goederen , die hier vallen, en van
'n ook
hier vallende

Chitsen, en verscheyde andre kleeden.

hier na Batavia, als elders in Indiën, en

PIPEL I.

na ’t vaderland, vervoerd werden, zyn Adathays, 100 ps. in ’t pak, lang 16,
deze :

breed 2 ellen Cobidos

Taffatsjela's, 100ps. in een pak, ieder

Sito wat slegter zoort, 100 ps. in ’t pak
brecd en lang als voren

ps. 24 Cobidos lang, 2 dito breed,

Dito ruwe, 100 ps. in ’t pak, lang 18,

Fotas, fops. in een pak, aieder za Co
bidos , ofellen, laeg, 2; dito brecd.

T’yne Marados, 5o ps. in een pak, lans
als boven

Fotas, 4 in een Marado.

breed 2 Cobidos

Tessersse, dito dito dito, lang 11, breed
2el.

Gerras, dito dito dito, lang 15, breed
1; Cobido.

Zyde Allegia’s, 180 ps. in een pak, a Zyde Allegias dito dito dito, lang 12,
ieder lang p, breed 2 Cobidos.

Slegte gestreepte ditos, 100 in een pak
lang 18, breed 2 Cobidors

Grove Alegia's, ’t pak 1oo ps, lang 5
breed 12 Cobido.

Zeylkleeden , 40 ps, in een pak, lang
32, breed z Cobidos.
2 Cobidos doen 3 ellen.

brecd ; Cobido

Taffetsjcla’s Ginggang, 100 ps. in een
pak, lang 18, breed 2 Cobidos

ffen Ginggang , 100 ps. in een pak,
lang en breed, als voren

Zyde Cherchannes, dito dito dito dito en

dito als boven; en ook breed 12 Cobi

CASSIMABASAR
Zyde Camelotten, dito dito dito, lanc
Fyne Armozynen, 100 ps. in een pak,
2, brecd 2 Cobidos
lang 2o, breed z Cobidos

Gemeene ditos lang, en breed als bover
Zyde Longis met roode boorden, 160

ps in een pak, lang 14 breed 2 Co
bidos

Pomerees, of Basta’s di Foela, ’t pal
160 ps, van verscheyde lengte 13

en breed 13, lang 131 en breed 15
lang 12; en breed als voren.

Roemaals, 80 ps. ’t pak, lang 45 breed 1;
, of lang 30 el brecd i Cobido; en
nog een slegter zoort lang en breed als
voren.

Attalas, 100 ps. in een pak , lang 12,
recd 12 Cobido.

Witte Suyker, van welke een kist 150.
pond houd

TarW.

Bo-
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buyten alle onkoilen ettelyl e ronien
zouds bcloopen , weder go-d gemaakt
moet werden; dog gelyk de zaaxen ganich

Silvrc Ropy doet 28 stuyvers. En mer Indiën door, van tyd tot tyd meer en
te11.

heeft 'er dricderley zoorten, Sik, Piet

meer verergeren, alzoo nemen de vooren Besaar Ropyen geadamd , waar a deelen hier nu, tegen den vorigen tyd

de cerfte 34 , 35 3 36 , 37 ponc vergelcken, ook merkelyk af
Dit is het land, waar in men viil, dat silexan
auri’s, 8o in cen pond, een blank
der M.
weerdig zynde, daar de laatste maar lexander de Groot, by de Mooren, zou hier
zy Hindoestanders of Persiaanen sulthaan Zte

28, tot 30en 31 pond Cauri’s doen.

lskender, en in hunne Geschiedenissen hebben.

oudc dito doet 1 3 Ropyen en zom-

skender Dsulcarnain , of den Twee-

tyd wel - Ropy minder, zomtyds ook

hoornigen Alexander genaamd, zouge-

wel 132.

weest, en dat hy van daar over de Gan-

Dito doet 16 Ana.

na doet i: stuyver, of 2 pers
Ropy doet 38 2 40 poni, of 26c

ges verder na Indién voort getrokken zou
dc zyn.

a zy weten ook ’t nette land, daar Ko-

Soo Gandans

ing l’orus zyn Hof hield, aan te wyzen

Poni doet 20 Gandans, 1 Gandan doe

De Ilander weet daar zeer veel van

4 Cauri’s, en i Poni 80 Cauri's

Man zyde 64; pond.

te rammelen; namelyk , dat hy voor ’t

Man is 40 Ccer.

sosch Sanderie (dat wy in de kaart aan-

Man Speceryen is 64. pond; dog van

wyzen, en dat zy eygentlyk Iskenderi,

i hem noemen) door de zware op en af-

Sandal-hiout, Quilsilver, Tin, Lood

6S pond. als miede van Peper, Salpe
ter, Amsioen, Sapan-hout , wecd-e

loopende stroomengessut wierd; dog wat

valsche grond dit hun zeggen heeft, en
Pot-asch, Sorax, Catsja, koper-rood, hoe weynig staat daar op te maken zy,
oonen wy clders, ’t zy onder de levens

Zeep , Vermilioen , Arcck , Silver

der groote Mogols, het zy in de voorloo

saaf-koper doet ook 68 pond

pervan dit werk, alwaar deze Held on-

Ceer is 15; pond

Last is 30copond,en iCandi recopond

der de oude bezockers van Indien mede

l'ak Ly dchoud po Ccerofiii; pond te berde gebragt werd

at nu den Gods-dienst van Eengale Den

1 Dito Floietie Garen dito

belangt, daar van meynen wy onder die bodi-

Ceer doct z Patti
Thola, 12 Gralla

diense

van Choromandel alles reeds wydluftig,an Ben-

i Fles Muscus weegt 20 pond.

100 Ps. Ledcre Vellekens gaan in cen pa
De loop-lieden des lands daar men me

3enocg gezegt te hebben, dat allc Hey-gale.
denen van Malabar , Choromandel ,
Arracan , Pegu, Siam , Bengale , Su-

de handeld zyn de lienjaanen, die onge

ratte, en zelfook op Ceylon, in de Hoofd-

neen roore zaaeen hier doen, enzeer

zaaken van hunnan dienst, en voor al in

die van de verhuyzing der zielen, in den

groote partjen van ons in koopen, en
weer dre daar tegen leveren.

C

dienst der Afgoden, en in hun bygeloove,

Jaa sls komen hier wel i2ai sche- meest over cen komen, hoewel 'er eg
ter by de eene en de andre nog wel zaa

en, die zeer veele goederen brengen,
enen weer een groot geral goederen hie
n¬
e

ken, voor al ontrent de uyterlyke plegt-

van daa vooren, van de welke dan zom
80 over Ce-lon, andre recht toc rech:

ykheden,verschillende bevonden werden;

103 hun aller wet-boek is de Vedam,

, en ook zommige over

lie in ’t Sancrits (de moeder-Taal

Ceylona olland vertrekken, hoewel 'er

an alle de Oosterze Taalen , alzoo

0 cenigevan daar vel na Suratic, en men in die allen eenige woorden uyt
ersien, en van daar dan na Batavia gaan le zelve ontleend vind) beschreven
Commige schepen gaan derwaards buy
ten om , andre gaan binnen door over Ma

De

en die aan niemand van deze Inlanders,

dan alleen aan de Bramines, en Priesters,

ckend is.
lalk wclke weg wel korter; maar
Indien ’t waar is ’t geen Monsr. de la
wegens den tegen-wind en stroom, moeclyker is , waar door de reyze dik wil Laubere van de Siammers zegt, zouder
die geen God of Schepper van ’t geheel
langer, dan buyten om, duurd
il erkennen , en dus zeer veel van die
et
bengaals
vaarwater
kost
de
EGan

jes reer Maatschappy zeer veel schepen, die zy andre Natien verschillen; dog op dit zeggevaar- do or dien de Ganges hieren daar ondiep. gen is niet al te veel staat te maken
k, voo

de zelvc

en vol droogtens is , nu en dan door de
onvoorzigtigheid der Lootzen , die zy

hier noodzakelyk gebruyken moeten,

Voor’t laatst hebben wy 'er nog dit
ran de Benjaanen by te voegen

De Benjaanen eeren de Koejen om 3

komen te verliezen, al hiet welke door redenen

de groote winsten, die hier vallen, en

1. Om dat zy gelooven, dat de zielen
2

de
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der geloovigen ’er in vaaren na hun dood
als zynde de gelukkigste staat.

4. En om dat de Koe niet harc melic
&amp;c: en de Os met zyn dienit ontrent der
Land-bouw, en rv-tuygen, en ’t voeren

2. Om dat zy zich, met de Mohhammedaanen, inbeelden dat de aardkloot op

van allerley lasten zoo grooten hulp toe-

den hoorn van een Koe of van een Os rust:

brengen
Dus verre dan’t voornaamste, dat over

en dat door 't bewegen der zelve d’aard-

bevingen veroorzaakt werden; behalven Bengale, voor zoo verre het ons bekenc
dat ook den aardkloot instorten zou, in- is, en den handel van de E. Maatschappi
raakt, te zeggen viel, hier neder gesteld
dien deze os die niet ondersteunde

nebbende, zullen wy hier ook afschey-

3. Om dat de Koe God, als hy eens
alle de menschen, om hunne zondenver- den, om tot de stoffe van Mocha over te

delgen wilde, verzoende

gaan.

Van MOCHA, en ons Comptoir aldaar.

VIERDE HOOFDSTUK.
An Mocha, en ons Comptoir aldaar. De stad beschreven. De magt des Land-

VVoogds. Water en hout hier gebrek. Wat ingezetenen hier zyn. Groote vaart op
deze stad. Waaren bier getrokken. En die bier vallen. De Poritugeezen de eerste
ontdekkers uyt Eurepa van ’t Roode Meir. Covellanius en Paiva komen 1491. te
Elana, en te Aden. Tristan da Cunha, en Albukerk 1506. op ’t Eyland Soco-

tora. Die 1510. last kreeg, om Aden in te nemen, 1517. die stad aan Alvarenga aangeboden, 1520. gaat Siqueira na ’t Roode Meir. 1530. von Scilveira Aden.
1548. tast de Castro dit aan. Ons Comptoir tot Mocha. Onze handel bier Zeder
1616, door Pieter vanden -roek ondernomen. Die 1624. na ’t Roode Mcir gaat
En voor Aden komt. Daar by een zeldzame storm krygt. Vertrok na Cnihiri. Liet

daar eenig volk aan land. Quam te Catsinni, en van daar weer tot -antam, voytrok
den 10. Mey weer na ’t Roode Meir. Komt 1626. voor Chihiri. Plaaist 'er Heutc,
en komt te Mocha. Alwaar by zeer wel ontfangen wierd. Laat een vlag von zyn Lo-

gie waejen, en werd by den Bassa van Jernen ontboden. Daar hy te Chenna zeer Jelcefvan onthaald werd; dog mogt geen volk in Mocha aanlandlaten. 1617. gaat hy weer n 1
Roode Meir , dog 1620. weer na Mocha, daar by volk legt. Dit Comatoir 162 3
belast op te breken. Vervolg der zaaken hier van 1636. 1ot 1663, &amp;c: onze oppor¬
hoofden in Mocha zedert 1708. die, om de groote voordeelen, de hitte verduuren De

komst van ’t schip Schoonenberg hier 1720. des zelss droevig voorval op de Kust van Lcila by ’t vermoorden van den schipper, den onder-Koopman Pompe van Meerdervoort, en ely
matroozen in een Baey, by Oba. De Coffi-hoom Vrugt, en des zelfs gebruyk, hoe die boomibe-

handela werd. De rechte naam der Coffi-drank. Of zy in Arabien natuurlyk vor
komt, en waar daar. Hoe gemeen die drank, en de Thee, in ons land zop onlaags gewor
den is. De Arabiers drinken niet, dan de Koninklyke Cossi, en wat de zelve is. De aan¬
planting der Engelzen op Madras niet gelukt. Een fraeje Cassi-boom door de Heeren van

Amsterdam 1714. aan Koning Lodewyk de XIV. vereerd. Avicenna, en Kendjnarylah, melden iet van de Coffy; dog Prosper Alpinus allereerst 1592. Daar na Della
Valle 1615. Veslingius 1640. Naucon, en Du Tour 1671. bericht over dit wer

van du Tour, en nog een ander. Bewys dat de Cosfi-boonen, of diergelyke, in Davids
tyd al bekend waren. Men bad 1645. in Vrankryk eerst kennis van de Cossi. t Gevoclen der Geleerden, en der Meaecyns over de Coffi verschillende. Verscheyde schryvers over
de Coffi. De Hr. Gallant 1696. Abdulcader Mohhammed 1587. Sicich Abeddien.

De Costi begon 1467. 21468. te Aden eerst, bekend te werden. Van Aden ging 1500

de kennis en ’t gebruyk der Cossi over na Melka. Van daar na Cairo, en verder 1511.

door den Sulthan van Egypten verboden. Welk verbod berroepen wierd. Zedert 1516
De Coffi ook te Damascus, Aleppo, en te Constantinopelbekend. 1541. door Soliman
de Groote verhoden, Turks schryver, en dichter, over de Coffi. Voordeel dat die huy-

zen aan de groote Visiers gaven. 't Cossi-gereedschap in de eerste tyden. Wie eerst in Parys Cossi te drinken gaf. Quam uyt Turleyen in Iralien, daar na in Vrankryk over.
Dat by ’t oprichten van Coffi-huyzen, toenam. Niet tegenstaande de genees-heeren van

Ma-seilie die zeer sterk afkeurden. Wie in Vrankryk voor en tegen de Cossi schreven
Drinken van Coffi in Engeland en Holland. Helvetius en Bontekoe voor dezelve
Van
Mocha
en ons

Cett¬
toir al

aldaar.

Waar op dit doorbrak. Grooten handel daar uyt gesproten. Wat tegen 't Cossi-drinken
en met schyn van reden, ingebragt werden. Besluyt en afscheydvan de zaaken van Mocha.

Nder de oude Handel-plaatzen , recht ook de vermaarde stad Mocha tel

daar onve Maatschappy van ouds len; die men met de stad Mekka, dis
her gehandeld heeft, magmen met mede in ’t Roode Meir legt, niet moet
ver-
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verwerren, alzoo die ontrent 70 mylenMondocb betcekend in 't Arobiich een

dieper dit Roode Meir in zig opdoet, plaats der Traanen, als zynde afccomslis
van ’t Arabisch werle-vooré Nadabhy hecft over eenen dooden geschreyd
De tyd , wanneer zy hunnen handel De reden nu, dat de Arabiers in qusle ty-

behalven dat Melcka een Land-stad, ei
Mocha aan Zee gelegen is

daar begon, verschild niet veel met het den dezen naam aan die Straat, en
oprichten van hun Comptoir in Suratte ook aan oen Eylandcken, ’er midéen in
gelyk zy ook beyden eenen en den zelver gelegen, gaven, was om dat zy die ge-

grond-vester, te weten, de Heer Piete nen , die door deze gevaarlyke Straat ivan den Brouke, hebben; maar eehte de openbaare Zee wilden loopen, voor
dood, en verloren hielden

is het zeker, dat dit Comptoir een wey

Deze Zee noemd men gemeenelyk de
Men wil dat Mocha op de zelve plaat. roode Zee, om dat zeker Vorst Erythras

nig ouder is

legt , daar Prolomeus wel eer aan der

genaamd, op een van des zelfs Eylander

Arabischen oever de koop-stad Ocelis

zoo men maar voorgeeft) begraven legt.

plaatste, ja dat het een en de zelve stad Dit woord nu beteekend in ’t Grieks
zy , dat niet wel wezen kan , alzoo R00d. Wanneer nu die Zee, na haren

Mocha nog niet lang een stad, nog van Koning de Erythreesche genaamd wierd

dat aanzien geweest is; dat in 't vervol hebben zommige dit woord, daar ’t di
eygen naam van de Vorst dezer Zee was,

nader blyken zal

vertaald, en zoo heeft zy de naam var

Om dit met eenige ordre te doen, zul
De stae
beschre

en

len wy eerst een korte beschryving van de roode Zee, zoomen zonder grond steld

deze beroemde en aanzienelyke koop-stac bekomen ; hoewel des zelfs water niet
rooder, dan dat van een andre Zee, ja zeer
helder is. Egter willen zommige, dat de

laten vooraf gaan. Zy legt voor aan in
Roode Meir op 1; graaden, 4o minutei

zelfs zand hier en daar en voor al daar

Noorder breedtc,en op 68 graaden lengte

men roode kraal-boomkens ’er in heeft

en staat onder den Bassa van Jemen, een

deel of Koninkryk, van ’t gelukki rood is, 't welk, door storm geroerd zynArabien, en is aan den grooten Heer on de, boven komt, en dan ’t water rooc

derworpen. De Bassa steld hier een Gou

doet schynen; maar dan moest men alle

verneur of Aga in zyn plaats

zulke zeen, daar dit rood koraal, rood

Toen de stad Aden, die eenige mylen zand, of hier en daar een roode klip gebenoorden de Straat Baab el Mande

zien werd, al mede de roode Zee noemen;

gelyk Mocha pas ten N. ende binnen de zel dat egter niet geschiec
Voor af moeten wy hier tot opheldeve legt, 1530. nog in vollen bloey was,
was Mocha nog maareen Visschers-dorp ing zeggen, dat Agatarchides, Arrianus
maar zedert de Groote Hecr, Sulthaan

Strabo, &amp;c; door de roode Zee nierdien

Selim, zynen Zee-voogd Soliman op ’i

Arabischen Zee-boezem alleen , die w

verzocl des Konings van Cambaya 1538 cr nu door begrypen (te weten van Baal
met cen aanzienelyke vloot zond, om de el Mandel tot Suez toe) maar ook de PerPortugeezen uyt Indien te verdryven, en siaansche golf, en die geheele groote In
in ’t byzonder om de stad en de Vesting dische Zee, welke de Zuyder deelen van

Diu , voor dien Vorst van Cambaja te ret toen bekende Asia bekabbeldc, ververoveren, en ’er de Portugeezen uyt te

staan, en ook zelf Ceylon (der ouden Ta

aagen, gierde deze Groote Bassa var probana) daar onder begrepen hebben,

Egypten eerst tot fden aan, nam dier

elyk ook alle de Dichters, als Viroilius,

Koning, om dat hy den 35. dag eerst aan

Joratius, Claudianus, Martialis, Tibul¬

zyn boord quam, en trots sprak, op een lus, Propertius, &amp;c : geen onderscheys
verraderlyke wyze gevangen, hing hem usschen de roodc Zee, en den grooten
indischen Oceaan, maakten, om welke
aan de Nok van de Ree van zyne Gale
op, veroverde dus te gelyk zyn gehee

reden ook Herodotus , Arrianus, Stra-

Koninkryk voor Sclim, en trok toen al

bo , Agathemeris , Josephus., Diodorus

den handel van die wel eer zoo beroemdi

Siculus, Manilius, Claudianus, Suidas

koop-stad na Mocha, dat na den val van

&amp;c; de Persische golf zeer dik wils de

Aden hoe langer hoe meer begon op t

roode Zee noemen.

luyken
Men moet, om in’t Roode Meir

te

komen, eerst een straat, of Zee-Engte

Deze nu noemden de ouden, en onder

hen de Grickze schryvers, ook Rood,
niet na Erythras (dat een verdichzel var

die gemeenelyk Baab el Mandel genaamd hem, en die ’er noit geweest is) ook niei
werd, en zoo best bekend is, doorloo- na den rooden grond (dat van onkundigen

pen ; dog de Arabiers, noemen , de maar zoo voorgegeven werd) maar zoo
zelve Baab el Mondoeb, dat is , de Strabo ons klaar in zyn XVI. Boek leerd,
poort van Mondoeb, de naam van eer om dat het daar ongemeen heet is, en

berg , daar ontrent gelegen. Het woord om dat de zon daar regt boven hun hoofd
Nan.
staat.
Z 3
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Want door rood verstonden de Ouden geschut voorzien zyn Hare voornaamst-

hect, brandend hiet dat gloejend is, ge sterkte noxtans beliaatinvovgeo

lyk zy daarom, de verzengde, lugt- aan wederzyden van de Reede, die a
streek , en de landen daar onder gelegen cen halee maan van ontrent een nal
met de naam van rood en gloejend al naakt, en die den ingang aan alie sche
pen konnen beletten. Ook let haer cen

mede uytdrukten ; en dewyl de zon ool

gestadig op dien Oceaan brandde, hebben

oezettin van 5 600 geoeffende ,oldaa

zy die ; ce doorgaans de roodc Zee ge

ten ; aan de land-kant legt zy geheclopen,

naamd
t Verdre, dat men van de roode Co-

en heeft geen sterkten of Caateelen, dar

raal en roode zanden (die nox maar hiei

voorzien , die ten tyde van Jafar Daff

2 Torens aan de N. leant, met geschu-

en daa: in de zelve, buyten dat 'er meefl gebouwd zyn, toenzy met de Enge-zen
geschil hadden

wit te kraal-boomkes in vallen) verteld

Men heeft in de stadt vier Marieten,
is wel cenigzins waar; maar geenzins de
ware reden van hare benaminig , waa daar allerley waaren verkogt werden.

by men nog overwegen moet dat deze

Cy pronkt ools met eca mênigte van

Arabische cee-boezeim nog maar een Moorze Tempels, heerlvite hayzen van
kleen deel van de roode Zee der Ouden blaeuwe arduyn-steen enecnige fracje l’a¬

roewel ’t waar is, dat wy dezen Arabischen Zee-boezem voor de rechte roode

ieyzen, onder wellee dat van den Land-

Voogd boven alle andren uytsteekt; hoewel ’er ook veel slegte huyzen zyn, op de

Zee houden, en doordien naam geen an

wyze van Indiën van Bamboezen en kley

dre Zee verstaan, welke ook by de Ara

gebouwd, en dan wit gemaakt
Al hunne huyzen zyn boven ook plat

biers met den naam van Bahar Colzumdat is de Colzumze Zee (na de stad. Col

om dat het hier zeer heet is, en om da

zum , daar in gelegen) bekend, gelvk

des zelfs water over al zoo helder als zy tegen den avond boven op de huy
crystal (wel verre van daar dat het Pooc zen gewoon zyn hun uytvlugt te nemen.

He: is er onverdragelyk van de vliegen

zou zyn) hoewel ’t buyten die Zee o
buyten de straat Baab el Mandel, nade

en muggen. Men ziet erloover nog gras
dog hier en daar buyten de stad eenige

grooten Oceaan wat troebel is

alappus boomen, en daar is by na niet.

n daar hebt gy de ware reden van de

benaming, en van de uytstrexxing en ge

dan visch en vleesch.

legenheyd der roode Zee, zoo by de Qu-

Ook hecft men ’er schoone schapen

met wclker reuzel men, in de plaaes van

den, als nu by ons
Na dat men nu die Straat ontrent 2

boter, braad

Fransche mylen in,eloopen is, komt men

De Landt en stad-Voogd heeft niet -

aan de Arabische wal by de stad Mocha een ’t bewind over deze stad; maar ook aes
Zy legt in cen dor en oneffen land nie over Aden , Betelfagi, en meer andie
verre van een zwaar gebergte, dat zif steden, en hecft nog wel 7 mindere of

in het Noord-Ousten tot aan ’t gebergre onder-Land- loogéen onder zicl
van Aden uytstrekt.
Hy houd een zeer pragtige staat, laat
De stad is al zeer groot, na de andre

zich dienen, als een Konins , alzoo zyn

steden van Jemen gerekend, en ontren magt zig verre uytstrekt , en zyne in-

van uyt-estrektheyd als de stad Dordregt, komsten groot zyn.
an alles kan men genoeg in deze stad vyae
log drie-hoekig
Men ziet ze in de reyze van den Zee

bekomen; maar drink-water is er zecres lioi

Voogd Verhoeven fol. 33. in prent ge- chaars, en slecht, silrig en alpectrig,

bragt ; dog zy verschild zeer veel met de

bchalven dat er dik wils ineen jaaroftwec

vertooning, die zy zedert vry heerlykci

seen druppel regen vait, 't geen in dit uyt-

doet, alzoo zy merkelykdoor den hande

nemenddor, droog, en by na ondragely

opgeloken, en verbeterd is

heetland zeer ongemakkelyk komt. Ool

muur omringd te zyn; dog nu ziet mei

s ’er groot gebrck van brand-hout, dat
er nier, dan zeer dier, te bekomen is, al-

Zy plagt in Oude tyden van een steene

1C4.

daar maar eenige brokken en puynhooper zoo ’t drink-water en ’t hout van zeerver
af, van welke men egter, tot versterkint re moet gebragt werden. De Zee-winc
der stad , eenige ouderwetze muuren egrer, die ’s morgens ten 9 10 uuren
ha van steen, en half van aarde en Pal-

soorwaeyd, geeft een groote verfrissching

lissade g-maatt, heeft;dog zonder gracht aan de ingezetenen dezer stad
De zelve bestaan uyt Persianen, Ara-wat In
Zy heef vier poorten, en een groote menigte van Torens, die: vermits zy hoog

biers , Turken, Abyssiners, (die 'er twee) gezetenen hier

en van buyten (gelyk ook al hare Moskeen Armeniers, (die er een kerk hebben) enzyn

en Tempels gewit zyn, een zeer frae

ook cenige Joden, meest wisselaars var

aanzien, en ook een groote sterkte aan oude munten, die hiei zeer weinig geacht

de stad geven, alzoo zy alle zeer wel van en in cen voorstad opzich zelven geplaatst
zyn.
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zyn En men gist dat in de stad niet boven
102 12000 Ingezetenen, van welke di

mecste Mooren zyn, zy zien ’er alle vry
wart en verbrand uyt; dog zy zyn van

een zeer hupzen inborst,en tegen de vreemdelingen zeer beleefd, (hoewel er ook ge
lyk over al wel booze lieden zyn) waar

door zy zeer vecle der zelve herwaards lok
ken, gelyk hier een uytnemende toevloed

an kooplieden is,die hier met schepen ovei

Fluweel, Damasten, Armozyn, Sattyn, Laken

Cayr-Touwen , van Calappus-bolster
gemaaki

Allerley Neurenberger waaren
Drooge en geconfyte Gember

Lak, Quikzilver, Turkze goude Lake- En , die
nen , &amp;c : Veneetze Ducaaten
hier val-

De Waaren nu, die zy hier van daan len.
voeren: zyn deze

Zee, of met Caravaanen te land komen
Deze stad bloeid ongemeen door een

Ceuu1

groote menigte van schepen, diehier jaar

vaart Cf

dere stad.

lyks niet alleen van Suratte , van Goa
van Diu, van Goa, Daman, van Calicoet
jan Cananoor, van Dabul, van Mazuli

patam, van Atsjes, van Mosambiquc, en
Abyssinen , ’t zy om ’er te handelen, of
wel om verder na Melcka in Pelgrimagi
te gaan, ontrent Maart, of April komen;

maar men ziet ’er ook veel Franiche, En-

arwe

Arabische paarden

Witte Wierook van Doffer, en Caar
Guardafuy.
Coffi-boonen.

Myrrhe.

Roode verw-wortelen, alleen hier val-

Amberde grys. Goud, peerlen, Aloe,
Bezoar-steen

Rozynen

gelze, en Hollandsche schepen verschy
Arabische Gomme van Magadoxa
nen, gelyk deze ook daar hunne verblyf
blyf-plaatzen hebben

Ontrent dien zelven tyd van’t voorjaa
komen hier ook Caravaanen van Caaro

van Alexandryen, en van Halep, o

Aleppo, in Syrien, die wel met 15 1600
en meer Cameelen, allerley zoorten van

Waaren hier brengen. Als iet zeldzaam
merkt men ook aan, dat hier Paeuwen

En meer andre waaren :

Het Roode Meir is allereerst door de De Portugeczer

Portugeezen, die Ys-breekers, uyt Eu- de eerste
ontdek-

1opa bevaaren

De eerste, die dit ondernemen dede, kers van
roode
Meir.

vas Joannes de II Koning van Portugal
die ontrent 1491. eenen Petrus Covillanius met Alfonsus Païva derwaards gezon

Covilla¬
nius en

val

aaren,

De waaren, die hier gebragt werden den heeft. Zy verstonden beyde de jAra

bische taal, gingen na Alexandryen, er

hier ge cn getrokken
trokken

zyn, zyn deze

Allerley fyne en grove Indische Lywaaden

Nagelen.
ooten-Muschaaten.
Foelic

Caneel
Peper

Indigo.
Graeuwen Amber.
v

Olifants-Tanden

Myrrhe, en meer andre Droguen
Agel-hout
Sandal hout.

voud-draad.

Civet.
Benzoin.

Stik-en naey-zyde

Allerley zyde kleeden, en Chineesche
waaren.

Pava ko¬
men

491. te

Meinphis, in AEgypten, en van daarverder na ’t roode Meer na de stad Elana

nu Torus of Tor genaamd, daar men wi

Elana,en
te Aden

dat de kinderen Israels over die Zee gingen

Van daar gingen zy na de stad Aden,

alwaar zy van een scheyden, met versprek
ran malkanderen te Meinphis weer te zul-

len vinden. Paiva ging na AEthiopien;

dog quam onder weeg te sterven. Van
Covillanius verdre reyze na Indien en na
Ethiopien, zullen wy maar alleen zeggen, dat gelyk hy en zyn makker de eerste
het roode Meir zagen, hy ook alzoo de
cerste was , die zyn Koning een nette

Caart van de plaatzen, daar hy gewees
was, overzond

Ao 1506. liep Tristan D. Cunha met Tristan

Alfonsus Albukerk, na dat 't Moesson, Da Cun-

om na Indien te raken, verloopen was
na ’t roode Meir, of wel na ’t Eylanc

na, en

Albu-

kerk. A

Socotora, daar de beste Aloe valt, nam 1506.

Zeyldock.

daar een sterkre van den Koning var op 't Ey-

Porcelyn.

Kaxem opdat Eyland, of van Fartaken, op

Vermilioen.
Suyker

Rood coraal
Ryst

Spiegels.

Tabak
Zaffaraan

Calappus-Nooten.

land So-

in, waar op hy Alfonsus Noronha tot
bevel-hebber stelde

A° 1508. Liep Alfonsus Albukerk ,
hoorende, dat de Fartaken tegen de Portugeezen opgestaan waren, met eenig
volk in Januari na Socotora, herstelde

alles, en ley hen een zwaarder schat
ting op

Ao. 1510.
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A. 1510. A° 1510. kreeg Albukerk, nuonder-

de onzen na ’t roode Mcir was gewees' ,

nhy nu met zyne vloot al voor by dc
ast kreeg Koning geworden, van Koning Emanue
omaaen last, om Aden te veroveren. Hy liep met Caap der goede hopc, en op ’t Eiland
in te ne
3 schepen, Soo Portugeezen, en 6oo Ansuwani jcen der Majotze Eyla den
men.
aangeraalet, en dierhalven niet verre van
Malabaren derwaards ; dog de winder
hem tegenloopende, stevende na Malakka

daar was , om den voornoemden Heer

Hy hervattede dit in Februari 151.
A°. 1517. ging de onder-Koning, Lo-

derwaards te zenden, om te zien, t

A. 151.
die stac

pes Suaar alvarenga, met een vloot van

aan Al

43 schepen den 8. Februari na 't roode

eng.

van den Brouke met het schip Nassaer in ’t roode Meir ten dicnst van on-

ze Maatschappy mogt te doen zyn

Hy stak dierhalven den 2 augusty En voc

aange-

Meir, quam voor de stad Aden, en was

oden.

zoo laf-hertig, dat hy de stads-sleutels

dwars van de vloot na de Kuik van Me-

dic hem aangeboden wierden niet onfan-

gen dorst. Hy verrichte daar zeer wey-

inde over, quam ontrent Caap de Guardafuy, op i1 graaden en 45 minuten,

nig, verdelgde de sterkte Kamara, er

rreeg den 16. dito ’t gelukckig rabien

e
on

in’t gezicht, en quam een half myl beneden Aden , en daags ’er aan voor de
zynen buyten zyne kennis innamen, waa
over hy moeselyk wierd, om dat hy 'er Vesting ten anker, alwaar hy van den
niet by geweest was , en liet ze ver- Land-Voogd zeer vriendelyk ontfangen
quam voor de stad Zeila, welke stad de

brander

wierd

Kort ’er na wierd hy van den Bevel-

hebber van Aden, over zyne laf-hertig

Terwyl hy hier lag, quam ’er een
zware storm op , zoo dat hy genood-

heyd, van de sleutels gewveygerd te heb zaakt was nog wel 2 a 3 ankers te laten
ben , zeer veragtelyk gehandeld , en allen; dog na dat het onweer nu over
moest, wegens gebrek, met schande var was, bevond hy dat er wel een duym
dik rood zand over al op zyn schip lag.
daar na Ormus vertrekken.

A°. 1520. ging den onder-Koning

A. 1520

Jacob Lopes Siqueira, met 26 schepen

gaat s

na ’t roode Meir, en zond Antonio Sal

queirna ’t 100

de Mei

waar ontrent hem de Turkze Land-

Joogd deze opening gaf, dat die donkere vlaag uyt de Sand-Zee gekomen was,

danha met ; schepen voor uyt, om te

en dat 'er dikwils , by zulkeen storm, Daar i

Socotora cen net bericht van alles voor in

geheel Caravaanen komen te versmoc ¬

te nemen; hoewel ’er toen niet veel afviel

101

alzoo hy ondertusschen te Arkiko in AE-

thiopien quam , en daar met dien Vor-

2211

Gelyk nu dit rood zand toen op zyn

11.

schip waeide, zoo moet men vast stellen,

784

ten vrede maakte: hy was voor de stad dat het dan ook in menigte in de roode
Judda geweest; dog had ’er niets van be- Zee waeid, en dat daar van daandit rooc
lang uytgerecht

Ontrent 1530. nam Hector Sylveira

A. 153

won Sy

Aden voor de Kroon van Portugal in

veira

zand op des zelfs grond gevonden werd

Hy verstaande, dat de Bassa vanvenro
Jemen hem niet toestaan zou, daar vollsna cu-

A. 1548

Ae. 1548. tastte de onder-Koning
Joan de Castro, onder zynen zoon Al

tot zyne wederkomst aan land tehouden,
vertrok van daar na de Arabische stad

Tast de

vares de Castro Aden aan; dog kan niei

str

zien , dat hy ’er meer opdede ,, dar
Albukerk 1513. die met groot verlie

Chihiri , daar hy den 20. dito by den
Koning aan land ging, die hem toestond

Aden.

dit aan

van daar opbrak

daar z 3 van zyn voll te laten, om de
taal, tegen dat hy weder komen zou, te

Wat nu de Portugeezen na dien tyd leeren. Hy gaf aan de zelve een goed huys
in ’t roode Meir verricht hebben, blykt om ’er in te woonen. Deze stad legt op
my nergens, zoo dat nu van hunne ty een dorre zand-strand, ineen groote bacy
is groot in haar begrip, en heeft een
den
tot de onze overspringen moet.
Ons
Wy hebben ons met een Comptoir in Vesting met vicr roode punten. Ool
Comp¬
tois tot Mocha vast gezet
zag hy 'er drie Moorze Tempels. Daar
Rrochr.

In deze stad hebben wy een Logie

Onzen

handel en Opper-hoofd, dat een onder-Koop
hier ze- man is, die een Tweede, en eenige anderni616.dre bedienden , die onzen handel daa
do

Pieter
an den

vereyscht, onder zich heeft

Wy begonnen den handel hier 1616

was groote vaart op uyt Indien , Persien,
en Abyssinen , ook lagen ’er verscheyde
schepen op de Rheede

Hy liet daar een Assistent, Antoni Lietdaar
claassoon Visscher, met nog twee an-eenig

dre lieden, mitsgaders eenige gereede pen-volk aan
lan

Brouke en de eerste aanlegger en grond-ves
ningen, en Nurenburger waaren, verzogt
inder- ter is de Heer Pieter van den Brouke den Koning Abdullah, dat hy voor hen

nemen van Antwerpen geweest.

Die
1614

na het
oode

Meir

Den 28. July 1614. vond de Hee
Gerard Reynst , die als opper-Land

dog wilde zorgen (dat hy hem beloofde
en vertrok toen van daar; dog alvoren-

zond hy den onder-Koopman, Woutei

Voogd van Indien uytvoer, met zynen Heute, na boord om een zakje geld te

gaat. breeden Raad goed, alzoo noit iemand van haalen, die wederom kerende, en mef
de
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de schuyt in de branding rakende, met sen Abraham Crabbe, die over zyn komst
de zelve omssoeg, waar door dat zakje zeer verheugd waren.
Hy plaatste aanstonds den onder-Koop-Komt te
zonk. Hy liet 'er dezen en genen, terwyl
Heute na land geswommen was, lang te man Wouter Heute daar met een Car-nbena

vergeefs na duyken; dog eyndelyk dook jazoen aan land in de plaats van Vis'er een quartier meester, Cornelis fer- icher, en liep na Mocha, daar hy den
manssoon na, diens voet tegen ’t zakje 15. dito tot groote verwondering der
raakte, en die ’t behouden boven bracht voonders , ten anker quam, alzoo 'er

Quam te Daar op ging de Heer van den Broukc noit een Europeer geweest was. Hy
Caisinni. na Catsinni , dat op 15 graaden 32 mi vond ’er wel 30 groote en kleene Innuten ontrent het inkomen van ’t roode

dische, Persiaansche, en Arabische sche-

Meir op de Kust van’t gelukkig Arabier
legt Aldaar nu ten anker en aan lant
gekomen zynde, wierd hy van den KoningSaydlbnSjahid,met ontrent 10oo van

en op de Rheede, die in ’t eerst bang
voor hem waren

Hy kreeg ten eersten een schuyt met
Turken aanboord, om te vernemen waar

zyne Soldaaten, alle met breede bloote hy van daan; en om wat reden hy daar
slag-swaarden op de schouder, ingehaald quam, waar van hen bericht tot volko-

en by zyn hand op 't Hof gebragt, en men genoegen van den Land-Voogd ge
wel onthaald.

Hy verzogt ook hier aan dien Vorst

jeven hebbende, wierd hy met pypen

en Trommels tot in desselfs Paleys ge-

om eenig volk tot zyn wederkomst te leyd, die hem welkom hiete, en, vol-

laten, dat hy wel toestond; dog als de gens ’s Lands-wyze, met een goud-LaHeer van den Brouke naderhand hoorde kenze rok, of eeren-kleed, ten teeken

dat hy een vriend van de Portugeezen van zyn gunst, omhangen liet.
Daar na onthaalde hy hem ter maal-Alwaar
en een vyand van den Turk, was
hy zeer
nam hy voor van daar te vertrekken , tyd, en bracht hem in een schoon huiswel ontgelyk hy, na vriendelyk afscheyd, dede dat hy voor hem voor 140 Reaalensangen
voor 6 maanden gehuurd had.

Hy quam den 25. December ontreni
het Eyland Engano, en zoo al verder

wierd.

Hy maakte met den Land-Voogd ook

onder de Kust van Java , daar hy den een verdrag wegens de tol tegen 3 ten

opper-Land-Voogd van Indien , den Heer

honderd, op goedkeuring van den Bassa

van Jemen, en verkogt daags daar aan

Pieter Both, met het schip Delft ont

moette, die na Sumatra opde water-plaat. zeer veel goed tot een goede prys

Terwyl hy daar was, qvam ’er een

wülde, om dan verder met 4 schepen
na ’t Vaderland te gaan.

Caffila, of Carravaan van Aleppo, en

Hy voer by dien Heer aan boord, gaf van Sues in AEgypten , ontrent 1000

En varn

hem van alles, dat hy in 't roode Meir Cameelen sterk , die ontrent 200 duy-

daar

veer opverricht had , kennis, en quam nog ’s zend Reaalen van agten ; en 100000
avonds den 30 December voor Banta zoo Hungaarsche als Venetiaanze en
ten anker, alwaar hem de Voorsitter. Moorze ducaaten (behalven de niet aan-

Bantam.

de Heer Jan Pieterssoon Coen, welkom gegevene) en ook Fluweelen, Satrynen
heette.
Vertrok
den 10.

Mey

Damasten, Armosynen , Turkse goude

Ao. 1615. in Januari quam hy ontrent Lakenen, Camelotten, andre Lakenen,
Japara by de Heer Reynst, aan welken Safferaan, Quikzilver, Vermilioen, en
en zynen Raad hy opening, van’t ge- veel Neurenbergze waaren mede bragt,

1615

veer nane hy in ’t roode Meir verricht had en die ontrent twee maanden onder weeg

’t roode dede , waar in zy een zeer groot ge
Meir.

noegen schepten.

geweest was,

Den 6. Maart (dag van de komst de-Laat een

Onderrusschen dede de Heer van den zer Carravaan) liet hy met verlof des vlag van

LoBrouke nog verscheyde togten om de Land-Voogds de eerste maal een vlagzyn
gie wae

Oost, na ’t Eiland Boeton, als ook na van zyn huys waejen, waar over de an jen, en

Amboina, Banda, en de Moluccos, quam

Ire vreemdelingen wel zeer knorden,wierd by

in Mey weer voor Bantam, en wierd van maar moesten dit egter aanzien

daar door de Heer Coen, volgens laf

den Bassa
van le-

Hy had het in dezen tyd hier zoomen ont-

van de Heer Reynst, met het schip Nas- heet, dat hy zich by dag gestadig metboden.
water moest laten begieten.
sau weer na ’t roode Meir gezonden.

Hy deed op Sumatra, Ticoe en Priaman
aan, liep van daar na Ceylon, en op de

Den 21. dito kreeg hy een Firmaan
van den Bassa van Jemen, met last aan de

Land-Voogden, om hem boven na zyn
dien Koning een Brief, en vervorderde Hof te brengen, van alles vry te hou-

Rheede van Polygamma ; bestelde aan

Komt
1616.
voor

Chihiri.

den, en hem met een Galey, nevens
Hy quam den 8. January 1616. voor een geleyde van 20 Turkze Soldaaten,
Chihiri, en vond nog twee van de aldaar te dekken.

zyne reyze na Mocha

gelaten lieden, te weten Antoni Visscher,
V. DEEL

Daags ’er aan reed hy met den onderA2

Koop-
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Speult, gewezen Land-Voogd van AmTrompetter en twee Soldaaten na boven
leefd van trok door een dorp, en quam ’s avond boina , den 10. April met 7 fchepen,

zeer be¬

onmaald. in de stad Moessa, 8 mylen van Mocha, Mauritius, Orangie, Walcheren , de
wierd.
daar hy zeer wel van den Land-Voogd goude Leeuw , Hollandia, de Engelze
Beer, en de goede Fortuin (die in ’t weonthaald werd , en dien nagt bleef
Hy trok van daar verderdoor verschey- derkeren na Suratte in ’t uytloopen van

de plaatzen na de stad Chenna, alwaarde t roode Meir zonk) van daar oolt na
Bassa zich onthield , en die 55 mylen Mocha (daar hy tusschen die maand en
Land-waard in van Mocha lag Aldaar October stierf en begraven wierd) ge-

verzogt hy aan den Bassa, om volk van

1997.

zeild is.

Ondertusschen kregen de onzen (zoo 't

geen volk ons in Mocha te laten, dog die ssoeg hem
in Mocha dit af¬

my toeschynd) hiereenige moejelykheden

Hy vertrok dierhalven, na een vrien met den Land-Voogd van Mocha, die
delyk afscheyd, en na veel eere van der nog in dit zelve jaar 1626, onzen KoopBassa genoten te hebben, weer na Mocha man de Milde had gevangen genomen,

zonder dat ik naspeuren kon, om wat re-

daar hy behouden weder aan quam

Zyne zaaken hier verricht hebbende. den dit geschied zy

De Heer van den Brouke zond ’er in
ging hy den 7. Juli na Chihiri, daar hy
Maart
1627. den Bevel-hebber, Job Chriook een Comptoir opgericht had, quam
stiaanssoon Gryp met de schepen Bommel

er den 16. dito; doglichtte dat Comp

toir van daar, hoewel hem zeer goede en Weesp, na toe, om te zien, of hy
zaaken van den Koning Abdullah aange- dien Koop-man, zou konnen los krygen;

boden wierden; dog hy had geen last om dog hy had zyn oogmerk niet konnen
daar toe over te slaan , weshalven hy, na bereiken, gelyk den 14. October by zyne
vriendelyk afscheid vertrok, komende te rugge komst in Suratte bleek ; dog den

na ’t verrichten van zeer gewigtige zaa- 6. Mey quam ’er een schip van Chihiri
ken in Suratte, daar hy ondertusschen der in Suratte met een geschenk’en een brief

2. Augusty mede een Comproir oprichte. van dien Koning, waar by hy den Heer
over Malabar, en langs Ceylon den 18. van den Broek verzogt, daar weder te
November voor Bantam.

A. 1617

komen handelen.

4°. 1617. den 17. January wierd hy

Hoc het na dezen tyd met dit Comptoir Vervole

tot Mocha ging, en weet ik niet, dan derzaken
hier.
de schepen Middelburg, en ’t jacht de alleen dat my blykt, dat men ’er 1666 opDuvve aangesteld , om daar mede over nog op voer; dog dat de togt toen nietopperde Eilanden Mauritius, en over ’t roode heel voordeelig uytgevallen , zou hervat hoofden

jaat hy door de Heer Coen als Bevel-hebber ovei
iwcern.

t roode

Meir,
&amp;c.

werden. Na dien tyd komt my ’er niets afln Blocha
zedert
voor,
dan dat 1708. de onder-Koop- 1708.
Maart ondernam; dog dat deze togt niet
al te wel aflicp , hebben wy, als wy by man N. van Sugtelen herwaard is gelast

Meir na suratte te gaan, dat hy den 8

de stoffe van Suratte, en de oprichting te gaan, het welk van hem geweigerd

van dat Comptoir spreekende, breeder getoont.

AI6U¬

zynde, zoo is daar op zyne soldy afge
chreven.

Den 15. Juni 1620. vertrok hy met het
Tot 1712. lag daar de onder-Koopschip ’t wapen van Zeeland weder als man Christiaan van Vrybergen als Hoofd,
Mocha
Sevel-hebber en als opper-hoofd en Be die toen door den onder-koopman Jan
daar hy
volk legt stierder van den handel over de opgerichte Evertzoon vervangen , nevens welke
Comptoiren in Arabien, Persien, en In- nog cen onder-koopman, N. warlet, als

weer n.

diën, hy liet in Aug. den opper-Koop- z.de derwaards mede gegaan is, om hier
man Herman Gil met Z Assistenten en nog zoo te leggen
Buyten deze bedienden bestond toen de
Dit
man met eenige goederen in Aden, om
Comp¬
gansche bezetting van ons Comptoir alvan daar zich na Mocha te begeven.
toir 1623.

gelast op A°. 1621. wierd het schip de Samsor daar nog in een Corporaal en 7 Soldaaten.

te bre- na Mocha gezonden , ’t geen den 20 Ook ging 'er nog een onder-Koopman
na toe, om , zoo Evertssoon ’er Hoofd
ken; dog October in Suratte by hem quam
Na dezen tyd hield men den handel wierd, dan daar Pakhuysmr. te zyn, en

zedert

varen de

onzamet tot Mocha verderaan, tot dat het de Heeverschei- ren Zeventienen behaagde den 23. Octo-

om anders wederom te komen.

Niemand zou ’er, wegens de onver-

de sche ber 1623 te belasten , dit Comptoir, dragelyke hitte by na willen leggen, gepen 105 alzoo ’t hunnen verwagting niet voldee lyk my deze Evertssoon zelfs gezegt

en de

Hees op te breken.

heeft; dan de groote winsten, die daar

van Speust Of die last nu zoo stipt nagekomen is voor een opper-hoofd, voor al op de Coffi1620. weet ik niet; dog zie dat de Heer Di- boonen, vallen, verzoeten alles, dat zy
hier be¬
recteur van den Brouke uyt Suratte het daar lyden moeten.
graven.
Daar waren (zoo my bericht werd)

schip Walcheren in April 1626. na Mocha

dat
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dat jaar voor de E. Maatschappy zes ens van spys en water nierkelyk verminderd,
Die om
twintig honderd duizend ponden van dic en daar door ook veel volk sick geraakt
de groote,

voordee-boonen ingekogt, by welke zulk een op- zynde, zy eindelyk ontrent de straat van
per-hoofd (als hy maar i duyt, van ’t Baab el Mandel, (die 6a 7 mylen wyd

len , de
itte

duuren.

pond had) 16250 gl: winst heeft, behal- is, en op i2; graden N. Br. legt) of eiven andre voordeelen die daar op andre gentlyk wat bezuiden de zelve, in een
zaaken vallen.

doode kom ofte baey, aan ’t vast land van

Evertssoon wierd in Juli aangenomen Africa, en niet verre van de stad Zeila
om hier s jaaren als Hoofd te leggen, er (dat onder ’t Koninkryk van Adel staat
vertiok den 1. September 1712; dog hoe aan de Ethiopische kant, schuins over Aden

lang hy daar eygëntlyk gelegen heeft, is zelegen, tot hun beklagelyk ongeluk gemy onbekend.

komen, meinende ’t eiland Babel Mandel

Naderhand heeft 'er de onder-Koop al gepasseerd te zyn, gelyk zy ook einman Abraham Pantser drie jaaren gelegen delyk en (na dat zy die wal den 16. Nohebbende Jan van Leeuwen tot Tweeden vember in ’t gezigt kreegen) den 21. Noby zich) die eerst door den onder-Koop- vcmber ’er niet aljeen na toegedreven,

man G. Duyk, en daar na door N. var

maar na veel zukkeling, meinende daar

der Cruyce 1620 (die Gabriel Scholter

na weer, dat hier Mocha lag (waar uyt
als Twecden by zich had) vervangen is, hunne groote onkunde bleck) ’er ook in

dic 'er tot 1720. lag, en in welkers plaats geraakt zyn.

den onder-Koopman (die ’er van Ceylon
quam) gelegt is

De regteplaats, daar zy ten anker quamen, is my door den Schieman van dit

Deze wierd 1721. opontboden , en i

schip, N. Leermans,alhier tot Dordrecht

door den onder-Koopman, Dirk Meeu
wissoon vervangen, dog aangezien die o

t’huys behoorende, bericht Oba genaamt

de reyze na Mocha op t schip Doornik

te zyn.

Zoo ras zy hier wel vertuyt lagen, En des

den 9. December overleden is, hebben zond de schippereenig volk met den onder zelfs
haar Edclheden in zyn plaats, als Hoofc stierman, N. Bellaart aan land, om t1 droevivoorval

van Mocha, 1722. Jacob van Steenber- zien, of zy daar water en verversching
op

gen gezonden; die 'er 1724. nog lag
Dekom
Van

sch
Schoo¬

nenbers
i
172. 20

Toen ’er Duyk nog als Hoofd lag,
hier (zoo my uyt een brief van zyn E

end aan land

Le

Deze wierden van die woeste Inlanders

an den 6. Jug. 1720. over dit droevig zeer vriendelyk, dog egter zoo wel niet
oorval gebleken is) het schip Schoonen ontfangen; of deze voorzigtige stierman

berg den 1. Juli 1720, tegen alle gedag had door alle die bewyzen van vriendschap
ten en buiten verwagting, gekomen henen wel zoo veel konnen bespeuren,
Een geval, dat wy wat breeder moeter dat die volkeren van Adel gaasch niet te
ophalen.

ertrouwen waren, weshalven hy van

Dit schip voer van Amsterdam in Fe

oordeel was, dat die gene, die daar weer
bruari 1719 uyt, om na Ceylon te steve aan land gingen, wel op hun hoede zyn,
nen , waar op onder andren de Heer en niet ongewapend daar komen noesten,
Jacob Pompe van Meerdervoort (zoon indien zy niet voor ’t cen of ’t ander gevan den Hecr Oostendam) als onder- vaar van dit volk, dat hem niet aanstond
wilden bloot staan.
Koopman geplaatst was

Zy quamen met 't zelve in Juli in de
baey van Caap der goede Hope, verzeil

De schipper, dit hoorende, lachte met
lien stierman , schold hem voor een

den van daar den 10. Augusti met voor- bloodaard, en zey, dat hy, ten teeken
nemen om zich na Ceylon te begeven ; van zyne onverzaagtheid en onbevreestdog wierden niet verre van daar, doo heid voor hen, zelf mede na land wilde
een zwaaren storm overvallen, waar doo

gaan, gelyk hy ook daags ’er aan, of

zy, alzoo 't Moesson en de winden hen den 25. Nov. dede

geheel tegen waren, nu Ceilon onmoge
lyk konden bezeilen, ’t geen hen dan be
sluiten dede, om ’t na de Kust van Mala

de

konden krygen; dog gingen wel gewa Rust van

Hy verzogt den onder-Koopman, den

Heer Pompe, een zeer braaf en Zedig
deer, met hem mede na de wal te gaan;

bar te wenden; dog dit al mede niet wil- loch die Heer, aan ’t zeggen van den
lende gelukken , wierden zy genood- stierman denkende , was van oordeel,

zaakt (als zynde dit hun uiterste toevlucht dat men daar niet, dan wel gewapend,
om het na de wal van Arabien, en zof en van al ’t noodige tot tegenweer
verder na 't roode Meir te zetten, in hops voorzien, behoorde te komen; maar de
van Mocha te zullen bezeilen
schipper wist hem, en de andren, die
Eer zy hier nog quamen, zukkelder mede na land gingen (te weten , den
zy, door sterke stroomen en onkunde var Derdewaak, Bootsman, Conftapels-maat

dezen weg zeer misseid, nog al een ge een vryman, en verder ’t schuyts volk )

ruimen tyd, waar door hun voorraa- ver te halen en te bewegen, om geen
Aa 2

ge
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dere dingen tot verversching voor lau-

geweer uyt de schuit mede te nemen,onder
voorgeven, dat die Adelezen dan zekerlyl geld verzagen, by welke gelegenheid zy
quade gedagten van hen hebben, en hen

geenzins als vrienden handelen zouden.
Daar op vertrokken zy met hun zes-

thien perzoonen van boerd, en de Heer
Pompe, van den schipper nu gerust ge

net hen nu ook vecl gemeenzamer wier-

len , hoewel zy nu alles met meer voorigtigheid behandelden
Zy verstonden van hen toen ook de wa

c reden , waar om zy deze menschen

steld, was ’er, zoomydoor den voornoenm

dood geslagen lradden, te weten, om dat

den Schieman bericht is, op zyne muilen

hunne Lands-wyze mede brengt; dat geer
onleman daar een vrouw krygen kan, ten

na toe gegaan.
Veerthien van hen traden aan land, en
twee matroozen bleven in de schuit, om
die te bewaren

De Inlanders, die hen aan land hadden
doen verzoeken, quamen hen met hun

y dat hy een man gedood, en zich van zeter deel des zelfs voor zyne bruid meester

gemaakt heeft

ndeze ongelegenheid nu zynde, quan
er nog een twecde by, dat 'er zeer veel

Hoofd, en veel volk te gemoet, beje- volk van ’t schip ziek wierd, en stierf.
genden hen aan strand in ’t eerst zeci onder welke ook de opper-stierinan was,
vriendelyk, en om een water-plaats, en sie hen nog uyt deze elendige baey weer
eenige verversching voor ’t volk van den in ’t roode Meir hielp, en naderhand heeft
schipper verzogt zynde, zeiden zy, her se onder-stierman dit zulckelend schip
voorgaande, dat zy hen zeer goed water. dat 9; dooden gehad heeft) nog aan de

als zy maar wat dieper Land-waard in Arabische over-wal gebragt, alwaar z1
gingen, en verversching genoeg aanwyzen zouden

enig volk met de schuit van het schip
digtenberg vonden, dat zy daar na op

De schipper, jan van der Linden , de de Rheede van Mocha zagen, die hen
onder-Koopman, en de Derdewaak, E-

erder geholpen hebben dit schip mede or

vert de Clercq, dit vriendelyk verzoek die Rheede te brengen, na dat hy bevo¬

hoorende, en nu geen gedagten van eenig

nis van ’t voorgevallene aan ’t opper-hoofd

vende, volgden hen, met hunne matroo-

an Mocha, de Heer Duyk, te geven,

zen na , latende hun geweer in de die hen ontzet en hulp met een scheepie
oezond.
chuyt.

By 't ver

Zy waren nogtans zooras niet wat die-

Dit geval is my zeer omstandig van den

er bosch-waard ingekomen, of zy za

moorde

van den

chipper
den on
der¬
o0

oornoemden Schicman,die ’t bygewoond
gen wel, dat het zeer onvoorzigtig was, heeft , verhaalt, behalven dat ik dit oolk

dat zy geen geweer mede aan land genomen hadden : want zy wierden kort daa
an van een andre troep, die uyt het bosc

man
’ompe

IIan

ens ookk middel gevonden had, om ken-

juaad, of van ’t aanstaande ongeval heb-

zoo in een brief van het Opper-hoofd,

den onder-Koopman Duyk, en in nog een
andren, gelezen heb

Ik zie uyt zeker geschrift, dat zy den
schoot, op een tecken van dit opper
hoofden omcingeld, de schipper sdie ’t nog 23. Juni, dor uyt cen brief van de Heer

ire, in dagt te ontkomen) eerst, en daar na d Duyk dat zy den 1. juli 1720. opde rheceen baey Heer Pompe dus jammerlyk vermoord se van Mocha quamen, van waar zy den

O dat alle de andre, nog elfsterk, mede over
quam, die meest met steenen dood gewor

pen wierden, uitgenomen een Matroos,dis

5. Augusti na Ceilon zouden vertrekken

Ontrent dien zelven tyd wierden onze

t ontliep, de schuyt nog kreeg, en met de opper-hoofden hier veel door ’t brandandre nog deftig op hen schoot, brengen stigten van d'Inlanders geplaagd, in hopde aan zyn makkers die droevige tyding jan onze Logie dan te plunderen ’t geen
3 uuren ’er na aan boord.

al niet nader diende gekomen te hebben,

Ook gaf hy van dit geheel ongeval der alzoo de vlam al over de Logie sloeg.
schipper de schuld , alzoo hen dit zoo
Kort 'er na raakte ons opper-hoofd,
licht niet overkome zou hebben, indien h

n de Tweede in een nog grooter gevaar

den raad van den onder-Koopman gevolgd loor ’t instorten van een steene galdery,
en geweer uyt de schuit mede genome had waar onder zy eenige uuren als begraven
Wanneer die van ’t schip Schoonen- lagen, dog uyt welkers puyn zy eindelyk
berg dit hoorden, stonden zy zeer verbaast; gered wierden ; gelyk ook de oppermaar de onder-stierman, diehen al te vo
necster, die eerst lang daar na gevonder
ren gewaarschouwd had, wierd nu we- wierd, zynde alle vry swaar gekneust,
gens zyne welgegronde waarschouwing 1 gequetst
Dit is wel het voornaamste, dat wy van
geregtveerdigd.

zy moesten egter door tegen-wind nog docha, en ons Comptoir aldaar, weten
al ettelyke maanden in die baey blyven te zeggen, daar wy met een woord nog
leggen, hoewel hen die Inlanders nader-

hand nog van water en deze en gene an-

vyvoegen, dat behalven vecle andre volken de Franschen en Engelsche nu zedert
eeni-
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eenige jaaren op deze stad ook hebben ongen Appelboom van 7 of 8 jaar, is albeginnen te vaaren, en zig daar neder te tyd groen, noit al zyn bladeren te gelyk
wisselende, en draagd ’t geheel jaar doo
zetten
De coffi
boom ,

Vermits nu deCoffi-boom wel den voor-

bloessem en vrugten, zoo dat men nacuyks een vasten tyd daar af bepaalen kan :

aaamsten handel, en trek van zoo vee

vrugt, en vreemdelingen derwaards geeft, zoo dunkt want men ziet 'er rype en groene vrugten
des zelfs

gebruyl

het my niet ongevoeglyk, dat ik hier ne- net menigten te gelyk aan.
De onderste takken krommen zig alvens een beschryving van dien boom, des
lenskens wat na boven toe om, zoo dat
zelfs vrugt, en gebruik volgen laat.
Daar is een groot onderscheid tusschen zy een fraeje kroon maken

Men heeft aan zulk een tak gemeene-

dezen boom, zoo als hy in zyn eigen grond

in Arabien groeid , en tusschen die gene yk 10 12 bladen , twec aan twee wat
die men van daar na Batavia, Amboina. boven malkandren. Men siet de bloessem,
sie wit, en by na als de Jasmyn bloem,

en elders, vervoerd heeft

Hy groeid in Arabien van6 tot 12 voe

en hoog, en werd wel 10, 12 en 15 dui
nen in ’t rond dik ; maar is teer en swak

ook zeer aangenaam van reuk is, en uyt
vyf kleenc scherpagtige watloopende
laadjens bestaat, tusschen de stam en ’t

hoewel hy zich zeer gemakkelyk voort

einde van het blad uytkomen, van welke

planten laat.
Ik heb ’er 1707 6 stuks van Batavi;

daar na de vrugt voortkomt, die ik in

roote en verw als zy ryp is, nergens
mede na Amboina genomen, waar van beter by vergelyken kan, dan by een

voernoelie-vrugt. Zy is eerst groen, en

ik 'er 2 behouden, en de andre aan deze
en gene vrienden vereerd heb

daar na geheel rood; dog werd metter

Van deze, en eenige weinige, ’t jaa
bevorens ’er door den Heer Land-Vooge

tyd bruin swart, en droog, wanneer men

ook gewoon is de zelve te plukken,

an der Stel gebragt , wierden in zeer en in de zon nog ineer te laten droo

korte tyd alle de thuinen van Amboina gen.
zoodanig vervuld, dat ik in ’t 3. jaar van

Zy heeft buiren om dan een zwarte

deze boomkens, toen ik ze vervoerde cer

Schors, welkc ’er ef gedaan zynde, ziet

jaar oud, meervrugten , dan ik, en vee

men de boon twee-ledig tegen een in een

andre noodig hadden, en wel in de sestig
Cofsi-boomen alleen in nayn thuin bequam
Ook vondik de vrugt zeer smakelyk, er

liesje besloten leggen, van welk vlies ik

aanstonds nog nader spreken zal
Daar zyn er, die zeggen, dat men die,
yp zynde, eeten kan, en dat het vleesch,

ook zoo waterig niet, als de Batavische

lat om de kern is, zeer wel en fris fmaakt,

waar van men na die tyd zeer veel planta-

gien zoo daar, als verder in Amboina dog ik heb daar noit de proef afgenomen,
clyk ool niet, om de rype boon te eeten,

onder den Inlander, aanlei.

Il heb toen ook de meeste boomen, dic (zoo zommige zeggen) al mede zeer
op dat zy wat dikker stam krygen zouden zagt en aangenaam van smaak is. Eindewat kort gehouden, latende die niet hoo

ger, dan een groote Arbornyn, pas vy

lyk hoe de vrugt al ryperenbruiner, hoe
se boon ook al harder werd, waar na zy.

op zyn allerbest, zeer vrugtbaar, en on

vel gedroogd zynde, eerst bequaam werd
om vervoerd, en tot den Coffi-drank ge-

trent een mans arm dikc. De Schors is wit

pruikt te werden

zes voet hoog grocjen ; en dan zyn zy

agtig, en wat oneffen, en ’t blad gelykt
wel wat na een Citroen-blad; dog is zoo

scherp, nog zoo dik niet, en is donke

Men cet deze boon niet, maar men Hoe die
jlant de vrugt, en die schier in 2a 3 we-hoom be¬

ken al boven de grond. Men heeft ’er in handeld

een jaar al een fracy stammetje, en in het
Met eenen boom heb ik 'er een preuve 3.24. jaar een boom van 6 voet hoog
afgenomen, of men die in Ambon nie f, die men, met gedurig te snoejen,
hooger, dan men die gemeenelyk heeft, jok zoo houden, en niet hooger moet
aten groejen, en dan zal hy zeer weclzou konnen doen opschieten, ofhoe hooc

verd

groen

hy wel zou willen grocjen, en bevond, drig vrugten dragen
De Arabiers planten de zelve meest aan
dat die ontrent 12 voeten hoog schoot:

de voet van ’t gebergte, en aan de schane hoogte, te dun, alzoo hy pas F 6 luwagtigste en vogtiste hoeken. Ook wil
maar hy bleef, na evenmatigheyd van zy-

duim in’t rond dik wierd, zoo dat hy om

sy wel wat vogt en lommer hebben,

zyn zware kruin, die anders redelyk veel
vrugten droeg, niet recht kon blyven staan.
en als toe wilde buigen, of in stukken
breken, dat hem ook, zoo ik hem niet
geschoord had, by de minste wind, zou

oor al als hy nog jong is. Zy hebben
ok daar zekere Canaalen en gooten, door
velke zy deze boomen nuen dan bevog-

igen, tot dat zy, ziende al rype vrugtens onder de boomen leggen, daar mede

phouden, om de vrugt aan de boom te
Deze boom gelykt anders wel na een soen droogen.

overkomen hebben

Aa 3
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Zoo zy ook tegen de zon niet gedekt meesterlyk, dat zy ’t van geen Coffi-man

staan, verdroogd de bloessem, en brengi
dan geen vrugten voort. Dierhalven zy1
de Arabiers gewoon de zelve in ryen on-

ehoeven te leeren.

Deze drank, nu zoo algemeyn in ons Hoe ge¬
meen dit

and doorgebroken , dat de meyden en arank en
naeisters
nu smorgens hare Cossi moeten dethec in
der zeer hooge en schaduw-ryke boomen

te planten

hcbben, of de draad wil door het oog ons land
1O0oi¬

Indien ik, in Amboina, veele zaaken an de naald niet, heugd my zeer wel,
tot ’t aanqucken dezer boomen behoo- dat in deze stad over 40 jaaren al zoo worveinig, als de Thee-drank (zoo men den is
maar
zeer weinig Indische menschen te
geweten had, ik geloove, dat ik nog vee
beter boomen, daar zoude aangequeekt veten , de Heeren van den Brouke, en
rende, en die ik eerst daar na geleerd heb

hebben

De naam van deze vrugt (of eigentlyk

De rech
te naam

van den drank, die men ’er van maakt) is

de Coff

by de Arabiers nietCoffi, maar amC Cah
weh, en by de Turkene 9es Cahwch, da

drank.

zommige zeggen een Arabische, dog an-

D. De Leonardis, uytzonderd , die ze
dronken) bekend was. Nu is egter de
Thee en Coffi-handelicder een handel van
reel belang

et heugd my zeer wel, dat ik 1681.
de eerste maal van myn leven by een In-

dre een Turkze naam te zyn , welke af-

disch Predicant thec dronk, niet kon-

komstig is van ’t werkwoord S pes Cahoe-

nende begrypen, hoe menschen van ver-

wah, een walg in de spyze hebben; ook stand lekkerny konden stellen in een drank.
beteekend heteen van de naamen, die de die niet beter dan hooy-water smnaakte:
en nog meer verwonderde ik my, wanArabiers aan wyn geven.
Om nu te toonen, hoe hier de naam neer ik 1684. by een jecr tot Rotter-

van Coffi , door een quade uytspraak,
zeer licht van gegroeid is , heeft men
zich maar te verbeelden, dat 'er een stippel boven de 3 wauco gezet is, en dan

roeid ’er abs Cafch van thoedanig he
de Franschen nu noch uytspreken) waa

van de Hollanders metter tyd Coffi ge
maakt hebben

dam groene thee droiuk, die ’t pond &amc
zulden gekost had; maartoen had ik nog
noit Coffi gezien nog gedronken , die
hier egter daar na al mede gekomen, en

net de Engelze doorgebroken is
Coodanig egter, als wy gewoon zyn De Ara
offi te drinken,

drinken de Tur-bier
in

ken , of Arabiers , die aeer zelden, niet, dai

Door Caweh nu verstaan de Arabiers ten ware dat het maar gemeene menschen de Rowaren : want lieden van aanzien drinkenninklyke

voor eerst ook wyn , en allen drank

offi.

die dronken maakt. Ten tweeden , een gemeenelyk de Koninklyke Coffi
drank , die men van de Coffi-schillen.

Zy maken die noit van de boonen :

En ten derden, een drank, die men van

maar alleen van de Schors der zelve, voc

de Coffi-boonen maakt: want de boon

gende daar een vierde van ’t vliesje, waar

zelf noemen de Arabiers Buun

nde boon zit, by. En alle, die dezen

En zy zeggen, dat deze vrugt nergens drank gedronken hebben (die by na als
Engels bier ’er uyt ziet, zeggen dat
zy in lekkerny en liefelyk heyd zeerverre
zy wilden zeggen, dat zy nergens zoo de gemeene Coffi overtreft
dan in hun land, groeit, waar van de er

varenheid het tegendeel leerd, ten ware

goed groeit
Of zy in Arabien natuurlyk, dan of zi
Of zy ii

Gelyk de Hollanders een preuve geno-De aan
men hebben, om deze boomen op Ba-b'anting
der En-

avia te planten, alzoo hebben de En-gelaer
aan werd getwyffeld. Eenige meynen dat gelzen dat ook op Madraspatam, maarmetniet ge

Arabien uyt een ander land daar gebragt is, daar
natuur-

yk
1OOrt.
omt.

zy uyt AEthiopien in Arabien, andre dat alzoo weinig,en nog minder geluk,gedaan, ht.

zy uyt Arabien in Ethiopien gebragt is, veshalven zy dat ook hebben laten vaate meer, alzoo de Heer Ludolf, en meer en. De Fransehen hebben ’er op ’t Eiland
andren, in hunne beschryving van AEthio Mascarenhas ook een proeve van genopien van geen Coffi reppen , dat zy ze- men, en zeiden 1722. dat het 'er wel
kerlyk wel doen zouden, zoo het cen vrugt, celukte, en hadden ’er 26 pond voorder
aan dat land eigen, was

Zy valt in gansch Arabien nergens, dan
in Jemen, en in die land-streck nergens,
dan in de steden Betelfagi Sanaa,en Salbani

Hertog Regent met den Triton af mede
gebragt

Men heeft in Holland in de Artscny-Coffi-

Thuyn van Amsterdam een preuve geno- Boom
714. 22n

Betelfagi legt 35 mylen van Mocha, en men, of men dien boom daar zou konnenLode-

leverd de beste Coffi op, en ontrent her voortqueeken, en men heeft ’er een van wyk de
gebergte, en hier werd de meeste Coff bekomen, die de groot Agtbre Magistraat XIV.
geagt heeft , om ze aanvercerd.
weerdig

van Turkyen, AEgypten, &amp;c : inge-

kogt.

Hoe men de gemeene Coffi maakt

Lodewyk de XIV, Koning van Vrankryk
1714. als iet zeldzaams in deze landen,

behoeve ik niet te zeggen, dat weten nu ian te bieden, gelyk men ’er in die

de lieden, die met kraamen reyzen, zoo huin zedert meer aangequeekt heeft.
Daat

Van CHOROMANDEL.

191

Daar is niets, ’t geen meer reden van welke Arts zelfook in Agypten geweest,

verwondering geeft , dan dat, daar de en dus in staat was, om ’er net over te
Coffi, zedert zoo langen tyd inTurkyen, schryven, hoewel hy dien boom daar ner-

Arabiën, in Persien en Indiën door en

gens in een thuin gevonden heeft

De Reiziger Pietro Della Valle heeft Dell.
Persiaan, of Arabier, geweest is , die, mede iets by zynereizen, 1615. onderno- valle
door bekend was , ’er geen eene

1615

over de Boomen, planten en gewasschen men, in ’t 14. Hoofd-stuk van de Corfi-Velin-

van Arabien schryvende, te gelyk ook gezegt, meinende , dat het Nepenthe gius 1640
van Homerus (een middel tegen de droef- Nairon,

over de Cofsi-boom, en vrugt, en over des-

en Du

heid, dat Helena uyt AEgypten bekomeneo,
Daar zyn ’er echter, die willen, dat nad) niet anders dan Coffi, zoo met 1671.

selfs gebruik geschreven heeft.

die groote Arabische Arts Aboe Il Sina wyn gedronken, geweest zou zyn; dog
gemeenelyk Avicenna genaamd ) en daar in is hy door Nairon, in een net
Bendjaazlah, mede een groot Oosters of werkje over de Coffi , tegen gesproBagdaads Arts, en by na zyn tyd-genoot.
egter iets van de Coffi, in een werk ove

ken.

A°. 1626. schreef de Cancelier Bacor

de Arabische planten, hebben geschreven; in zyne werken mede iets van de Coffi;
dog dat de eerste, schoon een Arabier, in de

naam van den boom of vrugt gedwaald

hoewel zy in Engeland toen nog geheel
nbekend was.

die als cen wortel aangemerkt en beschre

Na dezen tyd bragten de Italiaanende

ven, en daar van, als dienstig tot de ge-

neezing, eenig gewag zou gemaakt heb-

offi uyt de Levant, en toen heeft Faustus Nairon, een Maroniet, en Hoog-

ben, gevende daar aan den naam var

Leeraar in de Oosterze, of wel in de

Chaldeesche en Syrische taal te Romen,
gentlyk van de wortel Bunk , dat gehee een kleen boekje in’t latyn van de Coffi

Buun, Bun, of Bunk; dog hy sprak ei

vat anders, als Buun, of de Coffi- doen drukken, zynde het eerste, dat men
boon is.

over het drinken van de Coffi gezien

Geen minder reden heeft men van zich neeft, Dit quam 1671. uyt; dog in 't
te verwonderen, dat zoo veel vermaard

zelve zyn hier en daar, zelfs over ’t we-

Reizigers, dieHispahan in Persien, Con- zentlyke, eenige missagen. Men vind dit

stantinopel in Turkyen, en het groot verkje in een dag-Lyst der Italiaanen
Cairoin AEgypren gezien, of die Melck- over, de Geleerden van dien tyd ge-

dat zoo digt by 't Coffi-land is) en zel
dit Jemen in het gelukckig Arabien be
zogten , egter geen letter van dezen boon

neld.

Het beste egter, dat hier over geschreven wierd, is 1671. dooor eenen Philip-

gerept, en van de vrugt niet het aller

e Silvestre Du Four , Koopman te

minste gemeld hebben

Lyons, die allereerst zeker Manuscript,

Picter Bellonius , die van 1546. to
tot 1549. in de Levant, of in ’t Oosten

handelende over ’t gebruik der Coffi,

Thee, en Chocolaade, in ’t Fransch

reysde en die met veel neerstigheid en overgezet, te Lyons uitgaf
naeuwkeurigheid de fraeiste planten van

Men vind dit mede by een uittrekzel

AEgypten, en van Arabien beschreef door den schryver van ’t Journal des Sa-

spreckt nogtans niets van den Coffi- ans den 28. Jan. 1675. voorgesteld ;
boorm.

Dog

De eerste Europeer, die daar van iet

Prosper

pperde, was die beroemde Arts en Hoog

Alpinus

Lecraar van Padua, Prosper Alpinus, een

alleree

592

en men ziet in dat werk , dat de Engelschen wel 20 jaaren voor de Franschen de

offi gekend hebben.
Egtermoet men zeggen, dat dit Manu-

van de grootste kruid-kenners van zyn script het rechte Cofsi-land, daar dic boon
eeuw, die, 1580. eenen Consul van Ve groeid, niet schynd geweten te hebben,
netien na AE-gypten volgende, en daar-

aangezien hy zegt, dat zy ontrent Mekk.

4 jaaren blyvende, een zeer nette be- valt, daar hy een missag in heeft, alzoo
chryving van de planten van dat land Mekka daar nog wel 70 mylen aflegt
Naderhand, wanneer de Coffi te Paen van des zelfs Artsenyen gaf, waar in
ay dan te gelyk ook met lof van de Coff rys, Lyons, en teMarseille wat meer be¬
spreekt, en zegt die eerst in den thuin zon door te breeken, ondernam de Heer
van eenen Turk, Ali Bey genaamd, in

Su Four zelf , daar over een werkje in

Cayro gezien te hebben, getuigende 't byzonder, waar van ook ’t Journal des
dat de Coffi-Boon daar Bun genaamd javans den 28. Jan. 1685. spreekt. Dit
Dit bock quam 1592. in’t latyn uyt.

is tweemaal te Lyons, 1684. en 1688,
n eens in den Haag 1685, gedrukt

en wierd te Venetien gedrukt. Nader

De Heer Baile heeft ’er in zyne Nou-

wierd

hand is het 1638. te Padua, en 1640 velles de la Republique des Lettres een
met de aanmerkingen van Veslingius, een net uittrekzel afgemaakt, waar in hy met

groot ItaliaansArts, er over, herdrukt, veel agting (gelyk ook de dag-Lyst der
Cceeet¬
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Geleerden van Leipzich 1686. in Maart

of voor coffi boonen, of wel diergely-

van dien Schryver spreekt

ken andre zoort vanboonen, op die wy

Ao. 1685. wierd dit in’t latvn en in ze gebruikt , gehouden hebbe, zonder
t Hoogduitsch te Bautzen, of te Bu- dat ik daar toe oit eenigen grond, ’t zy
dissen in Saxen gedrukt, waar van het la

tyn door Spon overgezet is

door ’t lezen van dit gevoelen van dezen Heer Paschius, of wel van iemand

Dit werk, in 13 Hoofd-stukken be¬ anders, gekregen, of ook oit iets, dat
staande, vervat alles, wat oit van de Corfi daar na geleek gehoord hebbe. Ool
is de eerste gedagte, die ik, om dit by
bekend geweest is.
Naderhand is ’er nog een zeer net wer
my zelven vast te stellen, kreeg, wan-

Verde
bericht

over dis
werk van

Du Four

over geschreven door Faustus Nairor neer ik met het overzetten van den By
een an- aan een Abt van zeker Klooster, waar in bel in de Maleitze Taal bezig was, on
en nog
der

ook blykt , dat de Coffi van zeker Her

trent 1690. my eerst te binnen gelo

der, als hy de wacht ’s nachts over zyn

men , en niet, dan na een lange over-

kemels, en verdervee, waarnemen moest

weging van deze plaats, in my opgeborals een middel tegen het slaapen gebruik1 reld , gelyk ik zedert altyd dit gevoewierd, waarom die Abt zig daar afool len , als zeer waarschynelyk, omhelst
onder zyn Monniken bediende, op da

hebbe. Andre, nog verder gaande, oor

zy, by ’t waarnemen van deze en gent deelen,dat het toode Linsen-kooksel, waar
diensten des nagts, te beter zouden kon-

nen wakker blyven

Bewys

Veel waarschynelyker komt het my dat my egter zoo waarschynelyk, als

dat de

voor, dat de Ouden al van de Coffi of

offi¬

iet diergelyks schynen geweten te heb

boonen
of dier-

gelyke, ii

van Ezau slorpen wilde, Gen. 25: 30.
niet anders dan Coffi-water geweest zy
orige, niet voorkomt

Dog om weder tot het boek van de Men hat
1645. in

Heer Du Four te keeren, die zegtook,

ben

Zeker Heer, M. Paschius, houd in zyn dat de Coffi in Vrankryk niet eer, dan eerst

Davids

atyns werk, 1700. te Leipzig uitgege

ontrent 1645, is bekend geworden, en kennis

yd al

ven, staande, dat het geroost Koorn

dat het, toen hy dit werk schreef, niet van de
veel meer als 25 jaaren geleden was, dat vom

netent

waren.

Sam. 25: 18. door Abigail aan Davic

onder meer andre geschenken, om zyn nen die daar begon te gebruiken, zontoorn te stillen, toegebragt, nietanders. der toen den regten naam ’er af te kennen,
dan Coffi-boonen, geweest zyn
en dat wanneer men dien drank in Parys

Van zulke gerooste meel-bloeme
&amp;c: leest men in Gods woord meermaa

len, gelyk men dat Levit. 6. 21. 7. 12

eerst begon te drinken , dien toen nog
een Moerbezie noemde

In den eersten tyd, toen de Coffi begon

en 1 Chron. 23:. 29. ziet; maar myn door te breken, waren de gevoelens dei
gevoelen is egter niet, dat men door dai

Wysgeeren, Aitzen, en Genees-kundigen

geschenk van Abigail iet anders kan of niet cen en de zelve over hare werkang.
Commige verwierpen die ten eersten gemag verstaan, dan ’t gene daar nade let
ter uitgedrukt staat te weten geroos heel en al, en zeiden, dat ’erniets, dan
Koorn, en dat wel, om dat ik 2 Sam: een Caput Mortuum, en dierhalven ook

17. 28. dit geheel geschil beslist zie,

niet heilzaams in was

daar in ’t byzonder, onder de geschenker

Andre weder , wat bedaarder, en zoo Het g:

van Barzillai en andre vrienden van Da-

heet-gebakert niet, waren van oordeel,

voel

vid , van tarw en gerst en meel, en dat de Coffi boon, schoon geroost zynde, leerde
boonen en Linzen ook geroost (dat ik
van alle die zoorten van graanen mede
alz00 zy ook geroosten tarw meel-bloen

en geroost gersten-brood gebruikten, en

nog zeer veel oliagtige en andre heilzaa- over de

me deelen in zich behield, die, schoon cosfi
zy voor deze en gene lichaamen niet a
e gezond mogten zyn, om dat die lichaa-

niet alleen van de boonen, versta) gespro- men van een al te zwak gestel waren
ken werd.

gter voor andre en rustiger lichaamen

Daar by blykt dan aan de eene zyde, van zeer veel nuttigheiden dienst waren
dat men, om die nette onderscheidin voor al wanneer de Coffi matig gebruikt,
van geroost koorn, en gerooste boonen en de maag niet met te veel water over-

door Abigails geschenk wel geen booner laden, of met al te sterke Coffi vervuld
kon verstaan, maar aan de andre kant

vierd, gelyk zoo de allerbesse Artsenyen
blykt indat zelve vers van 2 Sam: 17:28 ook , hoc heilzaam anders onnut, en
ook zeer klaar, dat de ouden toen egte schadelyk konnen werden.
ook al gewoon geweest zyn, om zekere
Ao. 1687. quam ’er een boekje over
boonen en Linzen te zoeken, die daar a de Coffi, Thee, en Chocolade van eener
weer in boonen, en in Linsen, onderschei

Nicolaas de Blegny uit; dog meest uy

den werden, door welke boonen ik, ze dat van Du Four nageschreven
dert dat ik kennis van de Cofsi gekregen

De Heer Antoni Galland, die ook in

had, en dit vers las, voor geen andre, dan de Levant gereisd heeft, en in de Oosterze
Taalen
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De Hect Taalen zeer ervaren was, heeft ook overs daar deze boon groeid , nog ergens in
Gallant
1696.
de oorspronk en voortgang van de Coffi

het Oosten, van den Corfi-drank, maar,

volgens het zeggen van dezen Arabischen
geschreven
schryver,
was ’t gebruik van de Coffi
Hy trok het zelve uyt een Manuscript,
lang
bevorens
in Abissinien bekend. Egin ’s Konings Boekery, en dit boek wierd
ter de Heer Jobus Ludolf, Pere Tellez,
1699. te Parys verkogt. De Schryver
en meer andren, die van AEthiopien schryAbdulca¬van dit Manuscript, was Abdulcader
Mohhammed genaamd, van Medina ge-

der Moli¬

sproten, in Mezopotamien geboren, en

ven, melden daar niets van

Van
Van Aden ging 't gebruik der CoffiAden

ham med

1587.

van de Sccte of gezindheyd van Henbe

i, onder de Mooren zeer wel bekend.

ontrent 1500. na Mekka over, alwaarging
men dien drank toen nog niet van de boon, 1500. 't

gebruyk
De Titel van dit boek is , wat men maar alleen van de schillen, die men ’erover na

ontrent het netste en opregtste, betreffende de uyt Jemen bragt, maakte : want Mek- Mekka.
Cofsi , heeft te gelooven, dat is, of het den ka legt niet(gelyk veelen meinen) eigentMusulmannen geoorloft, is , die te ge¬ lyk in ’t gelukkig Arabien, maar in een
Land-Voogdy van ’t steenagtig Arabien,
bruyken
die
van zommigen Tahamah, dog van
Dit werkje bestond uyt 7 Hoofdstukken , handelende over’t woord

andren beter Hidjaaz genaamd werd, en

Cahwch, over de Eygenschappen van
de Coffi, en over ’t Land , daar men
die eerst begon te gebruiken.

vaalt 'er dicht aan.

Zy wierd daar hoe langer hoe meer
bekend , en byna van ieder een, ’t zy

Hy schreef A°. Hegiræ (of in ’t jaar onder het schaak-spel, of onder het
van de vlugt van Mohhammed uyt Mek- Tsjongka, of Boontjens-spel, en dier-

Sjeich
Abed¬

ka) 996 , dat is, na de rekening van gelyke tyd-verdryven, gedronken.

dien.

Daar na ging dit van Mekka na andre Van daar

eenigen (alzoo ’er groot verschil in is,

A°. Christi 1587, in Agypten; dog steden van Arabien, en van daar na na Cairo,

hy had het alles weder van cenen Sjcich

AEgypten, en byzonder na groot Cairo en SII.
verder

Abeddien lbn Abdul Gafar , die lang over, al 't welke pas na 1511. voorbevorens daar over geschreven had, ont- viel ; dog kort daar aan wierd deze
drank (die wat later van Cairo na Tur-

leend.

Om nu den nette tyd aan te wyzen

wanneer men in ’t Oosten eerst regte

kyen overgewaaid, en daar bekend geworden is) in AEgypten door den

kennis van den Coffi-drank, en des zelfs Sulthan Khair Beg, Land-Voogd van
Mckka (die onder den Vorst der Cirgebruik kreeg, moeten wy dit van wat
cassize Mammelukken, toen Meesters van
nooger ophaalen.

De Coffi
begon

1466. 1t0
den

eerst be¬
tend te

werden.

Dicmaleddien Aboe Abdallah , Mo¬

Egypten, stond) verboden, alzoo hy,

ziende dat eenige lieden in zynen Temhhammed lbn Said, van Dhabban, een
pel dezen drank dronken (dat zy deden,
stad in ’t gelukkig Arabien, Mufti van
Aden zynde , ging in ’t midden van om

te beter tot het doen van hunne

40. 1466. eens na Persien , en vond gebeden te konnen waken) zich inbeeld-

by zyn verblyf aldaar, eenige van zynt
Lands-lieden , die Coffi namen, waar

op hy toen juyst niet al te veel agt
sloeg; maar by zyne te rug-Reize na

de , dat zy wyn dronken, van welke

inbeelding, wat beschryving men ook
van de Coffi-drank dede, men hem niet

afbrengen kon, alzoo hy nog gansch

Aden zeer verswakt zynde, en op de geen kennis van dien drank had, en

Coffi , door zyn Lands-Lieden geno- meinde, dat die iemand zoo wel, als

de wyn , dronken maken kon, en dat

men, toen denkende, nam wat van de
die derhalven, zoo wel als den wyn ,
zelve, in hope dat hem die helpen zou-

de, gelyk ook geschiede, behalven dat by de Wet verboden was. Hy dede

hy veel andre eigenschappen van de Coffihen dierhalven aanstonds uyt de Tem-

ontdekte, en dat zy voor al de hoofd- pel vertrekken, en verbood hen dit meer
pyn wegnam, den Geest vervrolykte, der hier te doen.
Wanneer hy
slaap benam; om welke reden hy en een

daags 'er aan eenen Raad Door

van Wet-Geleerden beley, en hen ’t den SulDervis, als zy ’s nagts bidden moesten.
than van

maar Coffi gebruikten

Gelyk hy ook by andre oeffeningen var
zynen Gods-dienst zig daar van bedien-

de, na welken tyd het gebruik der Coff

te Aden ook onder alle lieden van eenig
fatzoen doorbrak, ten deele op de aan-

beveeling van Diemaleddien, ten deele

geval verhaalde, quamen zy alle tot gaypten
zyn gevoelen over, dat het Coffi-drin-verss¬
ken met de Mohhammedaansche Wetden.

streed , en dat het dierhalven behoorde
terboden te werden.

Men bragt het te Mekka nog ver-

der, dat men ook onderzoeken moeft,

op die van Mobhammed van Hadramoet,

of ’t ook voor ’t lichaam en voor de le-

een stad in’t gelukkig Arabien.

vens-Geesten der menschen niet schadelyk

Voor dezen tyd wist men in Arabien

was, waar over men goed vond de Art-

V. DEEL.

zen raad te vragen.
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De Land-Voogd ontbood dan 2 broe-

Cairo, daar veel bequamer Artsen, dan

ders, Persiaanen, en wel de voornaaimste

in Melka waren, zoo veel goeds deed

genccs-Hceren van Mekka, hoewel maar bchalven dat niemand der Leeraars van de
matig van kennis in die konst, behalver Molshammedaansche Wet aldaar dit stry
dat een der zelve reeds tegen de Coff dig met den Coraan vond; weshalven hy
geschreven had. Deze zeiden , dat de hem gebood dit vonnis te herroepen, dat
schil der Coffi zeer koud en droog, en de Land-Voogd, schoon geheel tegen
dierhalveu zeer ongezond was; maar eer zyn zin, doen moest

De twee Persiaansche Artsen, zedert Welk

Arts van Bagdad, Bendjaazlah, genaamd,
verbod
en toen mede in dien Raad zittende, zey le herroeping van dit vonnis in Mekka,
dat de Coffi de fluimen kookte, en ver

nu zeer veragt zynde , vertrokken napen

teerde , en dat zy, na zyne gedagten

Cairo, alwaar zy gedood wierden, om wierd.

dat zy vervlockingen tegen den Grooten
gevoelen der twce andren aanlicp, en waa eer, Selim de l, die gekomen was om
in egter alle de overigen met hem over- AEgypten aan Campson el Gauri , den

heet en droog zynde (dat vlak tegen 1

eenstemden) niet schadelyk kon zyn.
De 2 Persiaanen zeiden, dat hy geer

laatsten Sulthaan opeen na, en de zelve,
die 't Corfi-drinken in Mekka herstelc

kennis van de Coffi had, en dat zy van had, te ontwringen, uitgesproken had.
Na dit veroveren van AEgypten doorA. 1516

cen geheel andre plant, dan hy meinde

de Cort

Selim (dat 1516. voorviel, schynd hetoo

spraken

Eindelyk zey men, dat, ’t zy de Coffi offi-drinken eerst recht in Turkyen be- Damas
onverschillende, en of goed ofte quaac kend geworden, en metter tyd allenskens cus, A
zyn mogt het egter voor een Mo

geheel daar doorgebroken te zyn, te leppo
en te

neer alzoo men na de herstelling van ’t Consan-

hhammedaan ’t allerzekerste was , die

offi-drinken tot Melcka ook aldaar tot tinopel

voor ongeoorloft te houden, te meer

alzoo ’er zommige waren, die de Coffi

1524. van geen geschillen daar over meer beken-

onder de dingen stelden, die de hersse

hoorde. Evenwel deed de Cazi, ofRech-

nen bedwelmden.

De Mufti van Melka alleer

7

20N

ter dier stad ; in dit zelve jaar alle de
Coffi-huizen, wegens de onordentlykhe-

groot regts-Geleerde, en Gods-geleerde, den , daar dagelyks voorvallende, sluy
ondernam zeer hevig de Coffi, in weer- ten, zonder egter aan eenige byzondrt
wil dezer gansche vergadering, en var ieden te beletten, dien drank in hunne

nuizen te drinken; dog zyn vervanger
gaf weder last, om de Coffi huizen te
tegen zyn gevoelen aan werd egter de
Coffi door de lveraars voor de Wet openen; maar verbood daareenige onor-

den Land-Voogd , voor te staan ; dos

als een zaak, daar in verboden zynde

verworpen, verbiedende die, ’t zy openbaar te drinken , ’t zy te verkoopen

dentlykheden te plegen

Van Cairo ging dit Coffi-drinken, eer
t in Turkyen quam , by trappen, eers

op een zware straf, met last aan de 2a Damascus, daarna na Alppo, en einHoofden des Gerichts, om ’er wel or delyk na Constantinopel over.
Zedert quam ’er 1541. met een
te letten. Men deed daar op al de Coffi
die men in Mekka vond, verbranden

Carra

A. 1541

vaan van Damascus te Mekka cen verbod door So-

zonder die van de koop-lieden in de van Soliman den Grooten, om dien drank

n

de

Groote

Pakhuizen te verschoonen; dog dit kon niet meer te mogen drinken; dog die last verbo-

egter niet beletten, dat velen, die daa wierd juyst zoonet niet nagekomen, om den
aan reeds te sterk gewoon waren, niei

dat men wist, dat zy door een Turkzt

voortgingen die stil in hunne huizen te Hof-Juffer gegeven was, die eenige be
drinken , door andre en beter gronder commering ontrent den Keizer van weverzekerd, dat het vonnis van die ver- gen het drinken van dien drank maakte.
gadering qualyk uytgewezen was te Ook nam de Bassa van AEgypten de gemeer, alzoo de Mufti zelf dit Coffi

voelens van alle zyne Leeraars der Wei

drinken zoo sterk verdedigd had.

schriftelyk in, met aanwyzing van de

Ondertusschen geraakte een ongeluk-

cdelheid van zulken last, en van de on-

kig betrapte in handen van ’t gerecht kunde der genen, die ’t gebruik van dezen
die, ten spiegel van andren streng ge- drank doemden.
Egter vielen ’er eenige jaaren daa
straft, en , op een ezel zittende, doo
alle de straaten van Mekka wierd geleid na grooten geschillen voor en tegen
een strengheid, die egter niet lang daar binnen Mekka, alzoo de stad in twecderley gevoelens daar ontrent verdeeld
na duurde

Ook was de Sulthaan van AEgypten
verre van dezen onbescheiden iever in zy-

Vas

Dus verre ontrent gaat het verhaal

nen Land- Voogd van Mekka te billyken van den voornoemden Arabier, van welzeer verbaast, dat men de menschen daar

zoo streng over een zaak strafte, die in

kers Manuscript de Heer Gallant zich
bediend heeft, gelyk inede van eer

Turl:s
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Turks schryver Pitsjevili (na Pitsjeri, en dic Heeren meer in de Coffi-huyzen
een stad in Hungaryen) genaamd , en als in de Moskeen verscheenen , beeen der drie Schat-meesters van 't Tu-k: gonnen de Turkze Geestelyken niet wciRyk zynde. Hy gebruykte ook 't werk nig daar op te blixemen, luyds-keels uyt
van een Turks Dichter, Beligi, die in schreeuwende , dat de Wet het verbood,
’t wezentlyke der stoffe hier mede over nalende zelf den Mufti tot hun gevoe-

een komt, en’er volgens onze vertaling en over, die daar zyn Zegel aan hing
Daar op wierden al de Corfi-huyzen aandit in zeker vers van zegt :
stonds gesloten, en aan de Hoofd-Bedie-

Tot Halep vind m', en tot Damascu- naars van ’t Gericht last gegeven, dit verby de Grooten-

bod zeer naeuwkeurig te doen nakomen.

En ook tot Cairo (daar m al mede Hoe streng nu dit verbod gegeven wierd,
veet te ontblooten
jam dit egter ’t gansch gebruyk van de
De Coffi-Boon van hare schil) de
Coffi-vrugt

offi niet weg.

Onder Amurat den III. wierd dit ver-

Dic lieve en diere drank, die wel bod wel vernieuwd; dog het toelaten van

zulken aangenamen drank, nade gedagzoo ’n diepe zugt
Uit menig angstig hart na boven wist ten der Turken brak hier tegen allenste haalen

kens , (oor Oogluyking van die gene,

Eer die by ’t Turks Scrail begon te die ’t beletten moesten; maar die 'er geld
voor trokken, en maar bezorgden , dat
Zegepraalen.
De Corfi , die wel eer de wereld het niet al te openbaar gedaan wierd)
zoodanig door, dat 'er op dat verbod
heeft beroerd,
Die zooveel Wyzen, en Geleerden
heeft vervoerd,

Die ’t alles eens wel eer tot oproei

niet eens meer gelet wierd.

Dit geschiede nog minder ten tyde
van den volgenden Mufti (of Turkzen

heeft bewogen,

Paus) die , zoo bekommerd hier over

hecft bedrogen,

bod wederriep, en de Coffi niet alleen

En zoo veel Artien, en de Richters, niet zynde als zyn Voorganger, dit verHeeft door haar agting, en weer- wecr openbaar toeliet; maar die zelf,

nevens de verdre Geestelyken, gebruykgadelooze kragt
De wyn de voet gelicht, en ’t eens te, welk voorbeeld ’t Hofdaar aanstonds

zoo ver gebracht.
Voor het jaar 1554. wist men bin-

volgde

Men zag ook, dat die huyzen een
groot voordeel aan de eerste Viziers

nen Constantinopel egter zeer weinig gaven , alzoo die van ieder 1 a 2 Ducaaten

van Cofni en nog in ’t geheel van geen dagelyks trolcken ; behalven 1 Afper
Coffi-huyzen, en zoo men daar al van

die tot nog toe daar op ieder kopje ge-

Coffi hoorde spreken, was het maar ter

zet is.

gelegenheyd van die Sulthane, die be-

Daar op verhaald de Heer Gallant ver-

werlet had , dat zy te Melcka mogt der, hoe de Coffi huyzen aldaar zedert
verboden werden ; dog in dat zelve den Oorlog van Candia, wanneer men
jaar, ontrent het honderste, na dat men

in de zelve wat te vry van staats-zaaken

de Coffi te Aden eerst begon te drin- sprak , door den Grooten Vizier Koeken, en in de Regeer-tyd van Soliman roeli of Kioeperli , Vader van zyne
den grooten, openden twee byzondre lie- twee wakkere vervangers , verboden.
den d’ een Sienis, en d’ander Hakem en by de minderjarigheyd van Mobhamgenaamd, en de een van Damascus
med den IV. uytgeroeid wierden, zonder
de ander van Aleppo, ieder een Coffi- zig eenigzins aan ’t groot verlies , dat
huys binnen Constantinopel in zeker hy daar by leed, te kreunen, zich ook
Oord, Tahhta-Calah genaamd, en ver- niet ontziende , stil in die huyzen te
kogten die daar aan Lieden van Ge-

gaan, om daar zelf aanhoorder van de

laster-Taal van dezen en genen over de
(eygentlyk Sjah-speelers of lief-hebbers Regeering te zyn, en om die dan zoo

leerdheyd , Dichters , Schaak-speelers

van ’t Koninks-spel, alzoo Sjah een veel
Koning in ’t Persiaans beteekend, of dit

te beter te konnen straffen.

Schoon nu de Coffi-huyzen daar

genegen waren eenig ander spel te spee- verboden waren , dat nog lang 'er na
len

duurde, wierd ’er daarom geen minder

Naderhand quamen ’er zeer veel van Coffi gedronken: want zy wierd 'er ter
die huyzen, in welke de grootste Turk- markt gebragt , en in de voornaamste
ze Hovelingen zelfs verscheenen , om traaten, met vyer ’er onder, aan een
er zig met een kopje Cahweh te ver- iegelyk verkogt, die de zelve dan in den
lustigen
daar ontrent zynde winkel dronken,

Toen dit aldaar wat meer doorbrak , daar zy zeer wel ontfangen wierden ,
op
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op dat het gelegenheyd tot eenigen an- gelen of wat Cardamom, of wat Indiaandre handel en aftrek van goederen, dit
men daar verkogt, geven mogt

zen Anys in mengen dat 'er geen onaangenamen geur in geeft.
De zeer bekende Reiziger de Hee

Toen de Heer Gallant nog te Con-

stantinopel was, wierden ’er te Galata
maar 2 2 3 Coffi-huyzen geduld , die

Wie
lereerst

Thevenot is de eerste geweest, die de Coffia. coe
ot gebruyk, en om die te drinken, in in Parys

ook meest tot gerief der Matroozen Parys bragt, wanneer hy 1657. van zyn te drinwaren; hoewel men in de andre steder
van het Turks Ryk die zeer veel had

die egter daar meest van lieden van
Geleerdheyd en van aanzien bezogt
wierden

Ook dede ’t verbod van Constanti

eersten togt t'huis quam, en eenigen van ken gaf
zyne goede vrienden daar mede ont haa
de

Naderhand bragten de Armeniers ’er

de zelve; gelyk wy hier na zullen zien
Den netten tyd, wanneer de Coffi uys

Constantinopel, of uyt AEgypten, inEu
te sterker aangroejen, in zoo verre dat ropa quam, te bepalen, is niet wel modie daar dagelyks tweemaal by alle d gelyk. Doch het waarschvnelykst is, da

nopel 't Coffi drinken in de andre stede

vreemde Natien gedronken wierd, be

halven dat de Coffi-ketel by zommigei

de Venetiaanen, als ’t naast er aan gele
gen, en eenige andre Italiaanen, aan dit

den ganschen dag over gehangen wierd
om den gaanden en komenden man te
minsten een kop Cofsi te konnen aan

van Europa de eerste kennis ’er af gaven

bieden , ’t geen zelf zoo verre by eeniger

zyn 1. Deel op ’t oo. blad zegt, dat hy eeest in

ging, dat het niet aanbieden van Corfi,
en het weygeren, als zy aangeboder
wierd, beyde voor een groote onbe
leefdheyd gehouden wierd.

Men wil, dat Pietro della Valle de Coffi Quan

eerst in Italien dede kennen, gelyk hy in uyt Furlyen

die met zig in Italien bragt, en daar ken Italie
daar n

nen dede, wanneer zy daar nog onbekene

in Vran

was, het geen ontrent 1615. geschied is ;lryk
en zoo bragt de Heer Thevenot de zelve over

Hier door verteerden zommigen aldaan eerst in Vrankryk, zooverre het gebruilaan Coffi niet minder, als dezen en genen maar niet zoo verre het gezicht aangaat
tot Parys, en elders, aan wyn. En nog alzoo de Heer Gallants Vader 1644. de
verder ging het , dat , zoo een man Coffi, en ’t Coffi-gereedschap hier al als
zyne vrouw niet genoegzaam van Coffi

verzorgde, zy een wettige reden daar

door verkreeg, om van hem te scheiden.

Lieden van Rang houden daar ook een
uytdrukkelyk Coffi-schenker, of Kah

vehgi, dat is, de opziender der Coffi
genaamd, die gemeenelyk in een byzonder
vertrek ontrent de Zaal , daar men de

Lieden ontfangt, geplaatst is
Men bood die daar vreemde lieden

een van ’t gevolg van den Heer de la Haye
van Constantinopel mede gevoert had

A°. 1660. bragten de Koop-lieden van Dat by 't
Marseille die ook daar, en zedertbegon-oprichnen de Drogisten van Marseille sterk daarten van
Cori¬
in te handelen, doende die met geheel- uyzer
Baalen uyt AEgypten komen

tonain.

Daar op quam 1671. te Marseille ,

eerste Corfi-huis, ontrent de vergaderplaais der Koop-lieden, waar in ook ge
rookt en gespeeld wierd, welk huis oor

altyd eerst, en den Heer van den huyze

oor de koop-lieden , Zee-varenden, en

laatst aan , uytgenomen wanneer, d

voor de Oosterlingen zeer nut en dienstig

Groote Vizier aan eenige Gezante

bevonden wierd, om altyd malkanderen

Coffi doet geven, in hoedanigen voorval

daar te konnen vinden, en over zaaken

liy die met hen te gelyk neemd. Ook

van den handel te spreken, dat dan ook

is 't een bewys , dat hy op de genen, aanleiding tot het oprichten van meer
die hy geen Coffi aanbieden doer, niet openbare Coffi-huizen gaf
wel te vreden is, gelyk dit gemeenelyl

een voorteeken van een aanstaande vrede
breuk is
't Coff
zereed
schap in

Men bood de Coffi een iegelyk aan or

Niet te-

de Coffi, als tegen een drank, die voorde de G-

deze drooge en heete Lugt-streck schade-nees-het

geverniste of zilvre bakjens van 10 a yk was. Dit ging hier in ’t eerst dier-ten van

Marseille

20 Porcelyne kopjens , die de Ryk halven by na even eens, gelyk te Mekka,die ster

die eerste lieden half met zilver lieten beslaan

tyden.

Eenigen tyd daar na stelden de Artsen

en Genees-heeren van Marseille zig tegen genstaan

De hunne waren wel wat grooter als

te Cairo, en te Constantinopel, alleenaf-keurmaar met dat onderscheid, dat het daarden.

de onze; dog zy deden die noit zoo vol, uyt inzicht van Gods-dienst, en hierom
zoo om die niet te storten, als om zich de gezondheid, afgekeurd wierc
niet te branden.

Hier op reezen ’er openbare geschillen,

Zy drinken die zonder Suiker zee
heet, en vry sterk van Coffi; dog aan

redeneringen en Academise verhandelingen 1679. over de Coffi, keurende die

Hof doen zy ook wel wat uyttrekzel van

juaad, en daar op uitkomende, dat ze

Amber in ieder kopje; zommige laten er zeer heet en droog is, en te sterk door

ook wel 1 2 stukken van gebroken na

hare fyn-geestigheid op de herssenen
WCrkt
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werkt, en al onze vogtigheden te sterk Hy liet daar egter zeker jongeling, Gre
uitwazemt , terwyl de grove declen onze goor in zyn plaats, dien hy van Ispahan
zweer-gaatjens tocssuiten , en bezetten, medegebragt had. Deze stierf'er in hoodat de dierlyke geesten, die de slaapver- gen ouderdom, werdende vervangen door
wckken , tot de helft der herssenen kor

een Persiaan, Makara genaamd, die deze

den opstygen, waar door de zenuw-zap

ncering eenigen tyd gedaan hebbende,

pen, tot de herstelling der Geesten ver-

veder na Persien vertrok, en eenen Gan-

cischt, geheel beginnen op te houden, tois, een Luikenaar, in zyn plaats liet.
de zenuwen verslappen, en waar op dan
lamheid, en onvermogen van ’t gebruik
der leden komt te volgen
Ook werden al de deelen door de

Ook liep ’er in die eerste tyden een
cleene kreupele Candiot langs straat, met
Coffi, die ze aan een ieder met zuiker
er by in een kroes, 2 stuivers ieder kop
verkogt, zynde daar in door nog een

scherpheid en droogte des bloeds, da

reeds als geheel verbrand is, zoo t'eene makker geholpen.
Eindelyk quam ’er nog een , Steven
maal van vogtenuitgeput, dat ’t lichaam
daar door niet anders als vermageren kan van Aleppo genaamd, en dit waren wel
al het welke meest den galagtigen, der de eerste Corfi-huizen, die men daar ge-

droef-geestigen, en die genen, die eer had heeft, waar by ’er daar na nog ver-

hecte lever zulke herssenen, en fyns

scheide andre uyt de Levant gekomen

geesten hebben , ontmoet , waar doo

zyn, hoewel die in ’t eerste zeer weinig

iftrek hadden , door dien zeer weinig

hun bloed geheel en al verbranden moet.

lieden van fatzoen daar in ’t eerst dorsten

Dit alles werkte te Marseille niets meen

xomen , te meer , alzoo men ’er ook

uyt,dan ’t schreeuwen der Priesters teMek.

ka, te Cairo, en te Constantinopel, zon ookte, en bier verkogt; maar nadat nu
der eenigzins het gebruik der Coffi daar leze en gene Franschen ook zullte huizen
begonnen op te zetten, en Thee, Cho-

of in de naburige steden weg te nemen,

en in tegendeel lei het den grond daor, er colaat en andere dranken te schenken,
te Lyons, van een zwaren handel, alzoo daar een biscuytje met Confituuren by te
zy een groote menigte van Coffi uyt &aEp;

voegen, en de menschen in zeer fraeje

gypten en van Smyrna ontbooden.
Joor ’t jaar 1669. zag men te Parys

by na geen Coffi, ja men had 'er byn-

vertrekken te zetten, zoo begonnen ’er
meer lieden, en zelf de fatzoenelykste te
komen

In Vran

Tegen de Coffi hebben in Vrankryk,

niet van hooren spreken, dan 1657. by der

Heer Thevenot, en dat men ’er hier en al mede eenige Artsen geschreven, te voor en
daar in dezen of genen Reiziger iets af las

weten, de Heer Duncan, Genees-heer :egen d’

Het waarschynelykste egter is, dat zy te Montpellier, tegen de Cofsi Choco- Cofi gecerst recht te Parys quam, toen Solimar

lade en de Thee, 1705. te Rotterdam senteven.

Aga door Mohhammed den IV. als Ge

gedrukt; en de Heer Hecquet, Arts to

zant aan Koning Louis den XIV. gezon

1669; dog kreeg den 5. December cerst

Parys, in zyn werkje ’t ontslag van de
vasten genaamd , 1705. te Parys gedrukt,
waar tegen de Heer Andry 1713. in
zyn werkje, ’t onderhoud, of de voedzeien der vasten, voor de Coffi schreef
relyk ’er ook 1710. zulk een latynze re-

gehoor, en vertrok in Mai 1670. In dezen

denwisseling te Valence in 't Dauphint

de wierd, die met de zynen veel Coff
medebragt, en die aan veelen schonk, on
te drinken

Deze Heer quam te Parys in Juli

tyd begon men de Coffi in Parys eers gedrukt wierd
Drinken
Gelyk nu het drinken van de Coffi
recht te gebruiken, die daar na meer en
van Coff
meer doorbrak, waar op zy die ook hot uyt de Levant dus in Vrankryk overge in Engelanger hoe meer van Marseille ontboden pragt is, alzoo schynt het ook ontrent land.
Ao 1672. quam daar een Armeniei

Pascal, die ze openbaar op de jaarmark

den zelven tyd, tusschen 1670. en 1680.
eerst na Engeland, en in ’t byzonder na

van St. Germain verkogt, gelyk hy daar Londen al mede overgegaan, en in treir
na een vasten winkel opzette, om die, a gebragt te zyn, van waar dat eenige jaaren daar na ook na Holland,eerst teAmster2 stuivers en 6 Deniers het kopje te schen

ken ; dog alzoo 'er maar alleen eenige

dam, te Rotterdam, in den Hage en te Dor-

vreemdelingen by hem quamen, kon h drecht, en naderhand ook tot alle de andre
’t niet lang gaande houden, en was wel steden, ja zelftot by de boeren (gelyk ook
iet Thee-drinken) doorgebroken is
haast genoodzaakt op te kramen

Men heeft in 't eerste hier te lande
Drie a vier jaaren ’er na quam ’er een
gelyk
ook in Arabien, Cairo, en in Conander Armenier, Maliban genaamd, te
tantipolen,
ook al mede eenigen gehad,
Parys, die zyn Coffi in zekre straat daar
verkogt, en er een pyp tabak by gaf:

die geweldig tegen het Coffi-drinken

dog deze bleef ’er al mede niet heel lang, aandruisten, en onverzettelyk staande
alzoo hy na Holland vertrekken moest

hielden, dat het gebruik van dien, om
Bb 3

dier-

194

BESCHRYVING der KUST enz.

diergelyke redenen, als door de voor- werd ; zeer klare blyken , dat deze
handel, tegen alle vorige gedagten aan,

noemde Fransche Heeren reeds geopperc

zyn, voor de gezondheid zeer schadelyl ongemeen groot geworden , gelyk 'e
na dien tyd ook geen Arts by na meerge-

WaS

Doghel. Tegen dezen heeft de oude Hoogduitze

vorderd wierd, die niet volslagen voor

ctius en Arts Helvetius in den Haag, een werkje

net matig drinken van de Coffi geweest is

Bonte-

Het eenige, dat tegen het drinken van wat te-

koe voordat noit in’t licht gekomen, nog ge

de zeive, drukt is, en de beroemde Arts Bontekoe Coffi en Thee met eenigen schyn van re-gen ’t
een kleen boekie geschreven, waar by den zou konnen zyn, is het groot na- osi
drinken
zy zeer klaar de nuttigheden van dezen deel, dat de Brouwers der Bieren daa 110t
drank voor de gezondheid aangewezen

sy komen te leiden

en daarby ee n vasten grond tot het verdc

schynvan

Ten anderen , dat veelen op de Cofsi reden in-

doorbrekcen van de Coffi in deze Lander en Thee sterken drank drinken, om :'
alomme zoodanig gelegt hebben, dat 'e

gebragt

verd

water (zoo het den naam heeft af te zet

nu naeuwlyks een huis van eenig fatzoer ten. Dit is een zeer quaad gebruik, dat
is, daar niet alle morgen ordentelyk Coffi

laarom het goed en ordentelyk gebruik
gedronken werd , om nu niet van de van de Coffi by gematigde lieden niet

menigte der Coffy-huizen, in alle de ste

vegneemd, alzoo men op die wyze ook
den van Holland zedert opgerecht, te de heilzaamste Artsenyen misbrujken kan,
spreken, tot welke niet alleen alle Koop- sie men daarom egter op zyn tyd en na
lieden van die steden en vreemdelingen behooren kan gebruiken, hoedanig het ook
maar zelf ook de Regenten der zelve, met de Coffi gelegen is

Maar het ergste van allen is, dat vee
gewoon zyn in een byzonder vertrek nu
en dan te komen, alzoo die huizen ook geringe lieden , welker zaaken dit niet

vecl na by de beurs, en dus zeer wel ge- roclaaten, en ook de dienstboden, en
legen zyn, om malkanderen daar by eer andre mindre bedienden, met dat Coifite vinden, en buiten eenigen omssag te enThee-drinken zeer veel tyd,de eerste 1ot
nadeel van hunne neeringe , de laatste tot
konnen spreken.
Ja het is zoo verre hier doorgegaan

nadeel van de Heeren en Juffrouwen, onnut

dat de Heeren en Juffers, malkanderer

verspille, behalven veel andre ongemakken,

zeer deftig ter maaltyd ’s avonds ont haale die daar uyt nu en dan voortgekomen zyn
hebbende, zig verbeelde, hunnen plig
Daar ziet gy dan alles, dat wy ook van Bbelluyt
af¬
ontrent de vrienden niet wel waargeno- den Coffi-boom, Coffi-vrugt, en Cofsi-cied
men te hebben, by aldien zy aan de zel

drank, mitsgaders van ’t gebruik van van de

ve, schoon ’t reeds middernacht gewor dien, als een aanhangzel van dien voor-zaaken
den is, nog niet een kop Coffi aanbie

naamsten handel van Mocha, te zeggenvan

den, dat dan al meest ook aangenomen

hadden, waar mede wy dan ook alles

en gedronken werd.

.e

sat wy van dit Comptoirvan onze Maat-

Men gaat in de steden door geen straa

chappy dagten voort te brengen, be-

handel ten, daar men niet een menigte van hui

luiten , om tot de zaaken van Persien

daar uytzen ziet, daar Coffi en Thee verkogr

over te gaan.

genoten
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Mitsgaders ons Comptoir aldaar.

VYFDEBOEK.
EERSTE HOOFD-STUK.
WD Erfien, en ons Comptoir aldaar Dat een der voornaamste van Indiën is. Waarom
vy Persien niet beschryven. Plaatzen bier, daar wy Comptoiren, of Logien heb-

ben. Waarom wy met Gamron beginnen. Beschryving van deze stad. Hitte. Wat
Natien hier Logien hebben. Kasteelen. Levens middelen. Drinkwater. Lucht-kokers,
om de wind te vangen. Onverdragelyke hitte. Waringin-boom. De groote handel

en winsten lokken veelen herwaards. Bewyzen wat 'er de Engelzen, Franschen en wy
verhandelen. Waaren bier getrokken , of bier vallende , de winsten hier wel eer.
Etbr en Olie van Roozen. Lekkere Amandelen , Persiaansche wyn. Ons Comptoir

en bedienden hier. Hun inkomen. Statie en pracht van onzen Directeur. De Heer
Hoogkamer s agting by den Koning, en Adel van Persien. Geen grooter winsten zyn
oit , dan door de Heer Castelein, gedaan. Die groote Rykdom zoo voor de E. Maat-

schappy, als voor zich zelven, eerlyk vergaderd. Plegtlykheden by de komst van een
Directeur hier. Wat de Hertog van Gamron aan hem, en by, van wegen de EMaatschappy, aan den zelven schenkt. Ons Comptoir tot Spahan. Lyst der Directeurs

der Commissarissen, en van onze Gezanten aan de Koningen van Persien. Ons Comptoir van Spahan. Beschryving van die stad. Hare groote Poorten. Wyken. ’s Konings Paleys, en des zelfs Poorien. Hare slegte Vesting. Voortreffelykheyd en groote der Meydaan. Twee fraeje Mesdjids. De Sjaarbag. De voorsteden. Der Persiaanen aard. Staat-voering. En maaltyden. Hoeren op de zelve te hebben, is een

oud gebruik in Persien. Dat met verscheyde bewyzen gestaafd werd.
Nder de Ryken van Indien, daar Persien van ’t Arabisch woord Foede Nederlandze Maatschappy van roes, een Peerd, en Faras, een Ruiter.
oude tyden af hare Comptoirenge- gelyk daar van weder Faras ; een Perhad heeft, mag vooral dat van Persien wel iaan komt, dat alles van 't Hebreeusch
geteld werden, een Ryk, dat in de dagen woord e Faras, een Ruyter, of een,
van Nimrod, na Chams zoon, Chus, in die die ’t peerd met spooren steekt, afstamt.

van Redor Laomer, Abrahams tydge- Een naam, welke dit land in de H. Schrift
genoot , Elam , na Sems zoon, en ne eerst in, en na Koning Cyrus tyd GbevoPerseus Gupyns zoon by Dande Koning rens altyd Elam genaamd zynde) droeg.
Acrisius dochter) Persien; maar gelyk om de schoone peerden , die hy 'er eerst

ook de hedensdaagze Persiaanen dit land inbragt, en die men ’er hedensdaags nog
Farsi of Farsistan , (dat, om Persien uyt van ettelyke duyzend Ryxdaalders in vind.

te maken, in ’t Persiaansch of Arabisch

De Grieken plagten dit land Panschrift maar twee stippels, zynde een chaya, en, na Cepheus, Cadmus broe¬
(f in de plaats van een p. verschild; der, en Agenor’szoon, ook wel Cephe

hoewel zy ’t zomtyds ook wel Iraac ne te noemen, hoewel ’t met den naam
Azemi, dat is ’t Persiaansch Iraac (om van Persien tot nog toe bekend is.
dat 'er nog een lraac el Arab, of cen

Het is een van de beroemste Konink-

Arabisch Iraac, is) noemen, alzoo haler

eyken van het Oosten , en daarom

andre de reden van die benaming van (schoon ’er al veel door andren; dog ook
met
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met veel missagen, om d’onkunde der maar als Koop-lieden geduld werden ,
Persiaansche en Arabische Taalen van geen eigendom aan die Landen, en algezegt is weerdig dat wy ’er mede iets daar maar een Bestierder van den handel,

van zeggen , waar op men wat vaster daar wy in de Landen, by ons veroverd;
staat, dan wel op ’t schryven van gemeenelyk een Land-Voogd hebben
Nogtans om te beter bevatting van de
andren zal konnen maken ; zoo om
gelegenheid
der hedensdaagze Persiaanze
den Grooten handel , die onze Maat.
Provintien
en
Landen te krygen, heb¬
schappy daar nog dryft , als om

dat zy al vroeg daar een Comptoir gehac

ben wy gemetnd niet qualyk te doen, met

heeft.

de Oude en hedens-daagze naamen der

Men moet hier van ons nu geen wyd- zelve hier by te voegen.
De Ouden hebben Medien , Hyrcaluftige beschryving van dit Ryk, alzot

dat tegen ons voorgaande bestck aanloopt, nien, Margiana, een deel van Assyrien,
verwagten:
want schoon wy die moge- Parthia, Aria, Parapomisus, Chaldæa,
Waarom
wy Persien niet

beschryven.

yk ruym zoo wel, als andren, zouden of een deel van Babilonien , Susiana, Perconnen geven, zullen wy dat egter , sien, Caramania, Drangiana, Aracho-

gelyk dat ook ontrent ’t Ryk van den sia, Gedrosia, en meer andre Landen,
Grooten Mogol, by ’t verhandelen van gekend , die zedert die tyden, by verde stoffe van Suratte, en Bengala, nage- scheide staats-omwentelingen geheel an-

laten is, niet doen, en maar alleen van ldre naamen bekomen bebben , gelyk

eenige steden spreken, om dat wy hier lons in ’t vervolg blyken zal
Nieuwe naamen.

Sjirvan, en Dilemnon.
Gilan.

Oude naamen.

Media Atropatia.
Media Satrapena.

Traac Azemi voor een gedeelte.

Media Choromitrene.

Tabarestan, Georgien.

Hircania.

Als ook een gedeelte van

Chorasaen, Rhaemus.

Margiana.

Churdestan, en een deel van
Izaac Agemi.

Rhæmus ten deele, en (

Oud Assyrien ten deelc.

Parthia.

Chorosan dito.

Chorasan verder.

Traac el Arab.
Chusistan.
Fars.
Kirman.

Sablestan.
Sigistan.

Makeron.

Candahar.

Suster (in Chusistan)

Aria en Parapomisus.
Chaldæa.

Susiana.

t Oud Persien.
Caramania.
t Woest Caramania.

Drangiana.
Gedrosia.
Arachosia

't Aloude Susan, of Suza aan den vloed Eu-

laus of Choaspes, nu
Tiritiri genaamd.
Mozul.
Bagdaad.

Ninive.

Babel , te weten het

nieuwe , gelegen aan den
Tigris.

En alle deze byzondre Provintien ma- Comptoiren, Logien, en huizen tot
ken doorgaans een gedeelte van den Ti- haar verblyf gehad heeft, den Leezer zoo
tel van den Koning van Persien uyt, die zig kort en beknopt, als ’t ons mogelyk is,

ook wel de Keizer van Persien noemen
laat.

roor oogen te stelen.

Deze zyn Gamron , en Spahan, dog

Om daar af egter iets, dat noodig is in Sjiraas , en Laar hebben wy een Waarom
wy met
en betrekking heeft tot de zaaken, die wy luys, en in Bassora plagten wy ook eengamtop
beginne.
verhandelen, te schryven, meinen wy dat Comptoir en Logie te hebben.
Wy zullen met Gamron een be¬

het niet ongevoegelyk zyn zal, die ste-

den in dit Ryk, waar in de Nederlandze

in maken, om dat wy hier ons Hoofd-

Maatschappy van den beginne af hare Comptoir hebben, en om dat den Directeur

Van PERSIEN.

recteur gewoon is hier zyn verblyf te ne
Inen.

2O1

Wat nu de huizen in de zelve aangaat,
die zyn meest van Leem en steen , en

Wanneer men de reys na Batavia her zeer weinige met Kalk opgebouwd, en

waards aanneemd, dat men in Augustus alle boven plat.

of September doer, heeft men ontren
1160. 2 1170. mylen, om ’er te komen
af te zeylen, en men is ontrent een maand
onder wecg

De Bazaars, of Markten, die men hier

ieeft, zyn van weinig belang

De voornaamste gebouwen der stad Wat Na

zyn onze Logie, en die van de Engelzentsen hier
Ager

Het eerste land, dat men in ’t gezicht en Franschen van welke twee eerste ge-hebben.

krygt, is de wal van Arabien , lang
wclkc men zeyld, tot dat men de Raay

meenelyk een vlagge waeit ; alzoo die
der Franschen maar een gemeen huys is

Buiten deze Logien, onder welke de
onze
aan ’t Oost einde der stad legt, en
zynde, de Golf van Persien inloopt, en
van daar voor by de Arabische stad Mas- wel ’t voornaamste gebouw der zelve,
of den hoek van Rasalgate, omgeloopen

ate na Kaap de Mosandon oversteelet, alzoo ’t zeer groot, net, en nog maar
alwaar men dan ontrent de straat van
Bassora de Eilanden Ormus , Kismis ,

23 24 jaaren oud is, heeft men het Pa-

leis van den Persiaanschen Hertog, Be
Lareck en Congo ontmoet, en korten stierder der stad van wegen den Koning.

tyd daar na op de Rhecde van Gamror

hoewel dat in zig zelven van weinig be

komt, zynde Ormus go mylen Z. O.

lang, en voor zulk een Heer vry

Kismis Z. Z. W. 4i, Lareck Z. Z. O

slecht is

De verdre huizen zyn door de bank
mylen, en Congo nog wat verder van
deze stad gelegen ; daar men zomtyd zeer gering , en schoon 'er al veele van

nog wel wat langer over bezig is.
Beschry
ving va

deze stad

Zy werd van de Portugeezen van ons
en van andre volkeren, Gamron; maa

an de Persiaanen Bendar-Abassi, dat i
Abaas-stad, genaamd, een naam , die z1

die zoort zyn , is 'er cgter voor een

vrcemdeling naeuwlyks gelegenheid ;
om ergens in te komen.

Daar zyn ook twee Kasseelen; een dat Kastee-

yntmanteld, en een ander, dat redelyk sell-

gevoerd heeft, na dat Abaas de Groote, wel van geschut voorzien, dog in een
slegten staat is Na de land kant plagt en

Koning van Persien, de zelve, doorhul

der Engelzen (gelyk wy in 't vervols een muurom de stad te loopen ; dog deze is
breeder aanhaalen) veroverd, en in aan- ju zoo vervallen , dat ze geheel en al

zien gebragt had. Zy legt op de lengte
van 78 graaden en 45 minuten, en op

open legt

Schoon’t in de stad zeer Dor en bar Levens-

27 graaden 20 minuten N. Breedte , en is, en men daar by na loover nog gras, midde
is meest van de overblyfzelen der stac

dan hier en daar in een tuyntje nog wel sen

Ormus gebouwd. Zy plagt voor dien tyc eenige moeskruiden, als radys, knoflook
cn wat dies meer is, en ook wel een Enmaar een visschers-dorp te zyn
Men gist, dat de stad ruym een myl kelen boom, en voor al een Dadelboom
O en W. langs strand uitgestrekt legt ziet, die 'er zeer wel tieren, is 'er egte

en zy vertoond zig na de land-kant vlal
onder een zwaren berg , van welkc in

den hecten tyd, tusschen Mey en September de winden, die van de Arabische wa

lles nog redelyk wel voor geld te kry
gen, vermits van ’t Eiland Kismis zeer
veel persiken, Abrikoozen, Orangie Appel, Druiven, Amandelen, en meer an-

daar tegen komen waejen, met een on dre vrugten, daar, en daar ontrent valgelooselyke en smoorende hitte in de stac lende, herwaards gebragt werder
nedervallen , op welken tyd men genood

Men heeft ’er overvloed van visch;

zaakt is alle openingen , zoo men niet hoewel men ’er ook redelyk wel vleesch
smooren wil, te sluiten. Ook konnen bekomen kan.
de winden van de daar byleggende heu-

velen ’t stof zoo opjagen, dat men dik-

Een groot ongemak is het, dat, zoo Drinknen recht goed drinkwater hebben wil, water.
nen het wel 3 mylen van de stadt moet

wils de schepen, die op de Rheede leg
laten halen, en schoon het een uur van
gen, niet zien kan
En ’t is daarom, dat de vermogende de zelve ook wel te vinden is , valt dat
gter in verre na zoo goed niet. Ook
zig op dien tyd meest Landewaard in be
geven , alzoo de hitte hier dan onver

dragelyk is dat wel te begrypen is, als men

zig maar eens verbeeld, dat 'et hier zom
tyds in 2 a 3 jaar niet eens regend

vil men, dat men alleen door dit slecht

water hier van een zeker zoort var

lange en zeer pynelyke wormen in de bee
nen geplaagd werd.

In tegendeel is het weer een groot gemak in den heeten tyd, dat alle de voornabelang verkoopen, om die voor de me huizen van wind-buizen voorzien
sterke zon, zoo veel ’t mogelyk is, te zyn, door middel van welke zyde minste
Zy is zeer naeuw van straaten, en we

voornamelyk daar zy eenige waaren van

dck ker

V. DEEL.

wind, die 'er is, in hunne vertrekken, we
Cc
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behalven dat de Valleyen ook vol allerle

Luc

men des avonds , en des nagts boven
op de huizen, daar men gewoon is

Indiaansche struik-gewassen zyn; ook
Kruid Lysimachia met een witte bloem

kokers

zonder het minste ongemak van d

en met vyf bladen, en met cen uitgebrei

om de
wind t

vangen.

ucht, te slapen; dat egter maar in den den roodagtigen kelk.
ceten tyd geschied, want in het ander

vallen zoude.
Onvcr¬

Crage:;kehitte.

Wat nu den handel van Gamron be- Dpe gros

of 't winter Saysoen , slaapt men ii treft , schoon de onverdragelyke hitteten han
huis, om dat het dan ’s nagts te koud het zoo afzienelyk maakt, is die hiereg-del en

Men zegt dat 'er geen hitie in In

er zoo aanzienlyk, dat veelen, om het winste
ier.

groot geu’in, dat hieropde waaren valt,

dien by, die hier valt, te vergelykcr die groote hatte tragten te verduuren, op

is. Vecle laten zig by dag of tegen den

hope van in korte jaaren ryk te zullen

avond wel van ’t hoofd tot de voetc-

zyn ; dog de meeste schieten ’er het leven

toe nat gieten, of gaan in water-putter

by in, waar by de langst-levende na alle

zitten, en dan hebben zy nog werk
zoo zy ’t harden, en de felle koortzen,
die dan hier heerschen en by na alle.

chyn het best vaart.

Dat hets 'er egter, als men zich wat

voorzigtig diaagd, en zich niet te vecl
ndeze en gene dingen te buiten gaat,

wegsleepen, ontduyken konnen
Zoo ras de hitte maar begind, bege
nog al wel te hardenis, toonenverschei
ven zig veelen na een plaats, Atsjien, de voorbeelden van Heeren, die 'er redc
yk lang gelegen hebben, en nog in 't
of Asseen, genaamd, daar het vry koeler is, alzoo de grootste hitte meeff leven zyn, onder welke de Heeren Caste-

12n
in-

door de stuiting en nederstorting de

leyn (nu onlangs nog algemeyn Bestier-

heete winden tegen ’t gebergte, gelyl

der van Indien) en de HeerOets (nu onlangs

wy bevorens zeiden, veroorzaakt werc

ils Buiten-gemeen Raad van Indien over-

Men heeft daar ook een grooten en zee

leden) wel van de voornaamste mogen ge-

dikken wortel-of Waringin-Boom, dien

rekend werden, alzoo die eerste Heer 'er z.

Boom. wortels weder tot verscheide stammen

25 jaaren (zoo ik meine) en de ander

gegroeid, en zoo wyduitgebreid zyn, da

weinig minder tyd, gelegen heeft,bchalver

zy wel 2 a 300 treden in den omtrck be

dat de laatste 'er 1722. nog lag. De meeste

slaan. Onder de zelve is een kleen Ben
jaans Tempeltje, waar in zeker Heilis

zigtigheid, van te veel fruyt te eeten,

(andre zeggen de planter van dezen boom

en te veel of te schielyk water te drinken,

begraven legt. In’t zelve branden eenige

Lampen, en by dat graf onthoud zig ge-

menschen raken ’er door eigen onvoor

aan hun eynde

Zeer groote vaart is op deze stad, zo

meenelyk een oud man, die meest van

van ons, als van de Engelzen, Pranschen.

aalmoessen leeft. Deze boom, een dier-

Armeniers, Hindoestanders, en Arabiers

gelyke, als 'er baiten Suratte staat, is die met hunne schepen een groote me

reen minder Heiligdom, als wel eer by de nigte van al erlei waaren aanbrengen, beDruides de Eiken-boomen waren, welke

halven dat er ook veel met de Caffila's,

gelyk ook de Eiken van Delphi, harer ofCarravaanen, van Constantinopel, Aoorspronk aan de oudc Hebreen, al van leppo, Damascus, en Smyrna, over BagDeboras tyd af. Gen. 35. 8. of moge daad na lspahan komen ; welke waaren
lyk al van Abrahams Eiken bosschen Gen dan van daar 2o0 al verder in October of
13:18, gelyk men deeerbicd aan boomer November herwaards aan gebragt wer
en bosschen aan brahams geplant boscl den

Gen. 21. 33. al mede verschuldigd is.
Op deze plaats, en nog een myl o
twee Land waard in, is het veel koeler
aangenamer, en ook vry groener enfris
scher voor ’t gezigt, alzoo men daar
fraeje lommer van Dadel-boomen heefDie plaats , maar 3 Persiaanze my

Het meestc, dat 'er de Engelzen bren- Wat ':
ren, bestaat in Engelze Lakenen, Tin, deEngel¬
staal, &amp;c: Dc Franschen zyn ’er meerzen,
Fran

voor den naam, als inetterdaad, alzoo zy schen en

daar al 200 weinig, als op andre Comp- wy ver
oiren van Indien, verrichten. Zy heb-handelen.

ben te Sjiraaseen wyn-pers, zonder wel-

len of Farfangs van Gamron werd As- ke zy voor zich zelven, en ook vooranalwaa1 dre volkeren, met een voorrecht, ’t anseen of Atsjien genaamd
men die stank van Gamrons strand, nog dsers hieronmogelyk zouden konnen gaandie verstikkende hitte onder dien bers de houden

zoo niet heeft. Ook groejen hier velerley kruiden, als ’t zwart Louger
kruid, melk-kruid, nippe of Kattoen

Wat onzen handel aangaat, die overreft die van alle andre Natien hier zeer

verre, en geeft zeer groote winsten aan
onze Maatfchappy zoo op de goederen
taurium van de minder zoort, winter- die zy hier brengt wel voornamentlyk,
Kers, veld-Papaveres, Braamen, Ganzen als op de waaren, die zy hier van daan
kruid, lever-kruid, Mostaard-kruid, Cen

voet, Atach, Cichorey, Dilloe, Garst

voerd
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De waaren die wy herwaards brengen, uyt de zelve ; en men moêt voor een
ampulletje van een halven pink lank, ze

zyn deze:

Ryxdaalders in Persien, en thien dito op
Waaren

Benzoin.

hier ge

Speauter.

trokken

Batavia , geven.

De Amandelen, die zy ’er van daan Lekkere
Airan
brengen, zyn kleen en rond; dog zeer

Carda m om

hie

dun van schaal , zoo dat men die zonder

Cawch.

vallende

delen.

moeite in stukken drukt, en zoo lekken

Olifants-Tanden.

van smaak, dat men ’er zig nieraf verza

Damasten

digen kan. Immers onze allerbeste Aman
delen zyn daar niet by te vergelyken

Pelangs.
Nagelen.

Men heeft 'er ook twecdcriey wyn , Persiaan
witte en roode. Men krygt op Batavia e wyn.

Peper

Tin.

remeenelyk de bleck-roode , die-doo

Lakenen.

de bank vry serp, wreed, en maar ge-

Bengaalze kleeden.
Radix Tsjina

meen van smaak; dog sterk is; maar ik

eb nog een zoort gedronken, die hoog

Suyker.

ood, veel lyviger swaarder, Geestry-

Onze Maatschappy zend ’er jaarlyks

ter, en by na als de Florentynse wyn
(behalven dat 'er de byzondre kooplieden was. Ik wil wel bekennen , dat ik noit
brengen) 12000 pakkenSuyker af,ieder te

gen 150 pond gerekend , die te zamer

eter wyn , als deze laatste, geproeft
neb; en van die zoort werd gemeenelyl

1800000 ponden uytmaaken, en die na voor de Heeren der hooge Regeering van
Spahan gevoerd werden

Indien gezonden. Ook is de witte wyn

Men voerd hier van daan:

hier zeer goed; maar werd zelden over-

Rooze water

men in Sji-aas.

gezonden. De beste Persiaanze wyn heeft

Wy hebben hier ons Hoofd-Comp- Ons

Fersiaanze wyn.

toir, tot het welke als bedienden der E- EStt 9¬

Pistasjes

oir, er

Maatschappy behooren de Directeur, o

mandelen

Wolle Tapyten, gemeene voor Ma.

B-dien.

3estierder van den handel van Persien, den hier.
de Twcede persoon, zynde een opper

jabar, en Ceylon

Dito met goud-doorwerkte. En zom

Koopman, de Fiscaal, zynde een Koop-

mige van dien ieder elleboog vier

man , een pakhuys-Meester, die onder-

kant 80 Tomans kostende.

eenige Soldaaten, als oppassers van den

Rirmanze wo

Fluweele stoffen,
Zyde dito

Koopman is, nevens nog eenige andre

onder-Kooplieden, ofte asistenten, en

Persiaanze paarden.

die best in Gilan
vallen.

Baalen met Zyde

Zilvre Persiaanze ’bâsjes voor Malabar
Assa Foetida, of duivels-drek.

Heer Directeur, mitsgaders zooveele In-

landze bedienden, als hy, met zynen
aad voorden omslag der E- Maatschappy
daar noodig oordeeld.

Deze hebben hun verblyf in de Logie,

die 1698. onder de Heer Hoog-kamei
Van welke zyde de Koning, volgens begonnen, en onder den Heer Wichelman
zeker verdrag, jaarlyks gehouden is 100

getrolken, en van veel deftige vertrek-

te zamen aosoo ponden, aan onze Maat

en voorzien is

schappy, hoewel ’er zeer weinig wins
op valt, te leveren
nvin
sten hie

wlcer.

neest voleind, vry groots en ruym op-

Carga’s, ieder van 408 pond, en aldu-

Men wil, dat de E. Maatschappy hien

De Maand-zoldyen van alle deze Be

Hun inkomen

sienden, en de verdre buiten-voordeelen,
yn even eens, als die van den Land-

in oude tyden wel 4 a 5 Tonnen goud

Voogd, Tweeden persoon, en verdre Beaan zuyvre winsten , op ’t gene zy ’er dienden van de Kust van Choromandel,

ofals die van de Directeurs van Bengale

pragt, plagt te hebben, en ik hebbere
denen om te gelooven , dat zy nu nie

en Suratte, en hunne Bedienden ; dog

minder zyn, alzoo die genen, dic 'er ni

de verboigene voordeclen by hunnen by-

toe vaaren, zeer veel geld winnen, zon

zonderen of verboden handel, geven hen

der dat dit de voordeelen der E. Maa

eerst de rechte winsten, om wellce z1

schappy benadeeld. Een klaar bewys die groote hitte daar verduuren, en die
dat 'er nog altyd te weynig van die waa zyn ongemeen groot.
Ook moet de Directeur of Bestier

ren , die ’er getrokken zyn , gebragi
erd

Fhr, e
evan

Statie,

der van den handel hier, even als dieen praet

Byzondre lieden brengen er Ethr, en van Bengale, en Suratte, een grooten van ouook olie, van Roozen van daan. Het staat, om niet minder, als de Hertog zen Di-

Rouzen eerste is als de wezentlyke en dikste olic ahier te zyn, vertoonen, om dat de Per-recteur
Cc 2

siaanen,
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siaanen, en Mogolders hunne agting
voor iemand na mate van zyne pragi

en uytwendigen staat, gewoon zyn t
richten.

ermits nu de Iingelzen, en andre Europeische volkcren, hen daar in navol

gen, moeten onze Directeurs, om hu

neynen te weten, verstaan, dat die Heer,
oen wy met de Mooren in Suratte 1704. Zoovoo

ot 1706 over hoop lagen, in die 3 jaa- de Et¬

ren wel 30 Tonnen gouds voor de E- schappi

Maatschappy, en niet minder voor zich als voo
zelven, zuyver, en zonder zyne Heeren zich zel
ven, eer

en Mecsters eenigzins te benadeelen, y; ver

fatzoen te houden, dit al micdc zoo doen overge wonnen heeft , waar over men gaderd.
Gemcenelyk is de toom, l’in-keten est zou leonnenoordeclen, als nen wist,

en ’t verdere tuig of de toerusting van

net hoedani-en overleg dit geschied zy

2’n peerd, mitsgaders de Kaijan (of d

dat wy om veel reden, zuilen laten be

fles, vaar door zy gewoon zyn op zyn rusten; zynde het genoeg, dat zich de
Pcrsiaans tabale te roolrc:n) die hem na E. Maatschappy, over den zondcrlinger
yver en ’t gelukkig beleyd van dien Hee
gedragen werd, van zuiver goud
Behalven zyn Lyfwacht, jaan 'er in alle maieren te danken heeft

wanneer hy met dezen of genen een uyt

Wareer nu hier een Directeur van Plegtlyk

spanning gaat nemen, of wel iemand be

onze Maatschappy eerst aangekomen, en neden p.
de komN

zoeken, gemeenelyk cenige Tolken, enin zyn Ampt getreden is, werd hy niet,an on
ook 10a 12 Loopers fdie men inpersien alleen van alle de vrecmde Bedienden van zen Di-

veel heeft) vooruyt, bchalven dat hy daa

aanzien, en door den Engelzen Directeur, recteur

gemeenelyk van de fatzoenlyk ste bedien

maar op ecn zcer hoffelyke wyze ool

den verzeld werd, zoo dat hy met geei

an deri Hartox, veiwelkomt, en veel

minder stoet, als van 25, 30, 40 per- heyl by de intrede van zyn Ampt toegezoonen omringd is, en zoo zy tegen den wenscht, dat niet zondereen defrig ontavond t’huis komen werd ’er al vroec

naal na ’s Lands wyze geschied, waartc-

met zeer groote en dik ke Fakkels, ’t zy van gen onze nieuwe Directeur dan ook

zuiver wasch of ook wel van eenige verplicht is de tegen-bezocken te doen.
Op dien tyd nu schenkt de Herrog aan wat der
met olie bestrekene lappen, die zy in een
vzer vat gewoon zyn te dragen, voor zyn Ed: ook cen schoon persiaans paart. ertog

uyt gelicht , die een groot licht van met zyn goud tuyg , dat onze Directeu-

GAn

1On 22n

zich geven, en dienen ten bewyze, dat san ook niet onder zich laat, maar met hem
er een man van groot aanzien aankomt

Onder alle de Directeurs, is 'er geer
Hoog
jeweest, die zich door zyne goede ge
lm¬
peerden, staatvoering, en grondige ken
ating 1
nis
van de gevoonten en plegtlykhedei
ce Ko
ing, en van het Persiaansch Hof, by den Koning
sel vanen de Hovelingen, zoo geacht heeft we
e Hee

esier

ten te maken, als de Heer Jacob Hoog
kamer, die (gelyk wy hier na breede

toonen) als Gezant van wegen de E. Maat.
schappy aan Sjal Hosscin 1701. gezon
den is

Cro01e
e1
O

eHeer
casie

n, ge

1an.

1oo¬

Even zoo is ’'er geen van de Directeurs
der E. Maatschappy alhier geweest, die

ly, 221

Ook werd dan aan dezen Hertog ee
geschenk van wegen de E. Maatschapp)
gedaan, het geen in de navolgende goe

den zel

deren bestaat.

200 pondkruyd-nagelen. kostendegl
85 28

300 Dito Rompen

35 7

150 Dito Canec

46 48
126 98

ooo Dito peper

3000 Dito Batavische Poe
der-zuyker

293 38

250 Dito Candy

46 78.

3 Dito Foelie

178

in zeer wevnig jaaren meer geld voorde

15 Ps. Porcelyne Schotels in

E. Maatschappy, en voor zig zelven

de plaats van goncen oli-

(zoo men zegt) gewonnen heeft, dan de
Heer Frans Casteleyn
Wanncer die Heer, op Batavia geko-

4¬

men, het huys op de groote Rievier,

doin.

dat hy van zyn Edelheid, de Heer Johan
an Hoorn , gekogt had, voor sche

17. 118.

tcyten.

9 ellen rood La
ken.

3 Dito groer
dito.

63-100
18 190

82 90

penen zou laten overdragen, zeyde zyr
Edelheyd (zoo my door een Heer, die
dat uyt de mond van dien Heer heeft

, en

cen heerlyk geschenk beant woord

Bedragende te zamen 735— 2 8.
Vermits wy tot hier toe ’t vornaamste,

gezegt is) tegen een van die schepenen dat 'er van Gamron te zeggen valt opgeMyn Heer Schepmoes, de Lieden zes
steld hebben, zullen wy de Beschryving

gen, dat ik veel geld heb; maar gy gaa- an dit Comptoir met een Lyst van alle

na een Heer, die wel een legger (ees

de Heeren Directeurs, en opper-bestier-

vat van ruym 4oo kannen a 10 mutsjen

sers van den handel der E. Maatschappy

ieder) met goude ducaaten heeft

in dit Ryk, mitsgaders van de Heeren
Ook heb ik van Heeren, die dit we Commissarissen over persien, en de Gezanten,

C1

schenkt.
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ranten , die (voor zoo verre ons bekend perzoons,en verdre bedienden, bygevoegd;
is) hier na toe gezonden, en aan de Ko- dog wy hebben hunne naamen, en de nette
ningen van Persien van ’t begin af tot nu yd van hunnen dienst aldaar, wat moeite

ice afgevaardigd zyn, bessuiten

daar toc ook aangewend hebben, niet

Wy hadden ’er wel geerne de Tweede lkonnen magtig werden.

L.

Y

S

T

DER

HEEREN DIRECTEURS, of der
BESTIERDERS van den Handel
VAN

N.
L

Lt der Wyleter van den Broek, van Antwerpen, Bestierder van A- 1620. tot Ao. 1629.
Direc

Dog Huybert Visnicht nam Persien, uyt zyn Ed :

ters vai

naamwaar, al van 1626;die ik ziedat 1629. nogleefde
Johan van Hazel, of van Hasselt, was ’er 1632. nog

Persien.

1629. 1632.

Henrik Hagenaar, opper-Koopman.

1632. 1633.

Nicolaas Overschie opper-Koopman, 10Maart.

1633. 1638

Adam Wester-wolt, Directeur.

1638. 1639

Adriaan van Oostende als opper-Koopman

1639. 1640.

Wollebrand Geleynssoon, Directeur.
RKarel Constant

1640. 1643.
1643. 1645.

Wollcbrand Geleynssoon, de Jonge

1645. 1647.

Nicolaas Verburgh.

1647. 1649.

Jacob Willemssoon.

1649. 1660.

N.

Sandvliet.

1660. 1663.

Henrik van Wyk.

1663. 1665.

Haybert de Laresse.

1666. 1667.

Ysbrand Godsken

1667. 1670.

Lucas van der Dussen.

1670. 1672.

François de Haze

1672. 1675. 21676

Frederik Lambertssoon Bent.
Reynier Casembrood.

1676. 1680. 21681.

Justus van den Heuvel.

1683. 1688. 21689.

Joannes Keyts

1689. 1690. overl.

1681. 1683.

overleden.

Adriaan Verdonk
Alexander Berganje.

1690.

Jacob Hoog-kamer

1697. overl.

1698. 1701.

Magnus Wicchelman

1701. 1705. overl.

Frans Casteleyn.

1705. 1708.

Willem Bakker.

1708. 1712.

Pieter Macaré

1712. 1713.

Henrik Grousius.

1713. 1714

Willem Bakker.

1714. 1715.

Johan Josua Ketclaar

1715. 1718. overl.

Jan Oets

zynde 1720. buiten gemeen Raad geworden.
Joannes de Croeze

Pieter 't Lam.

1718. 1722.

1722. 1724. overl.
1724

Cc 3
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COMMISSARISSEN van PERSIEN.

DeCommissaris¬

Rykhof van Goens, de Oude.

sen var

Persien.

Ao. 1654.

Willem Volger.

Dog hy heeft alleen in Bengale geweest, zonder

1671.

Malacca, Suratte, of Persien te konnen afdoen.

De Ed : Heer Reynier Casembrood, buyten-Gemeen
Raad van Indien.

De Ed : Heer Johan van Leenen.

1689. 1692.

Johan Josua Ketclaar.
OnzeGe-

1683. 1685. en hier overled.
1716.

GESANTEN der E. MAATSCHAppY aan de
KONINGEN van PERSIEN.

Z2n1e1

aan de

Koningen van

Persien.

Nadat Sjah Abas de 1. 1624. een Gezant aan haar
Hoog Mog. gezonden had, die 1626. weer in cu-

ratte, en 1627. weer in Persien quam, is aan dien
Vorst afgevaardigt
1627.

an Smit

Johan Cunæus gemeen Raad vaan Indien

1651. 1652. Aan Sjah A¬
baas de II.

Johan van Leenen, Buiten gemeen Raad van Indien
Jacob Hoog-kamer.

man genaamd
1701. Aan Sjah Hossein.

Johan Josua Ketelaar

1715. aan dito Koning

Behalven tot Gamron hebben wy hie1

Ons
Comp¬

1689. Aan Sjali Sefi de
11, of anders Sjah Soeley-

Zy legt op86 graaden, en aominuten

lengte, en op 32 graaden en 36 minuten,
ook een Comptoir tot Spahan.
Dit is de Hoofd-stad des Ryks, daa N. Breedtc, in 't Land-schap lraac Ade Koning gewoon is zyn Hofte houden. zemi , of ’t Persiaans lraac , en komt
Zy plagt wel eer maar een slegt vlck, of met het land der Parthen, zoo als het by

toir toi

Spahan

gemeen dorp, te zyn, en de Koningen wa- de ouden bekend was, over een
Zy vertoond zig in een zeer groote
ren gewoon, zich in de alleroudste tyden
eerst totArbela ofdrdebil, daar na te Tauris, te,

vlak-

of Valley die Oten W. wel 25 mylen lang

dog, na dat de Turken dat ingenomen had- is, van zeker onkundig schryver tegen de
den, te Casbin ten tyde van Sjali Thamas te waarheid aan een stoffige en stinkende Stad

houden, maar Sjah Abaas heeft goedge- genaamd,

rondom welkemen na 't Zuiden

vonden het zelve , van daar 1585. na en Z. W. Demawend,en pas: myl 'er af de
Spahan te vervoeren, om zooveel verder berg Koesofa ziet, waar op een zeer fraey
van en zoo veel zekerder tegens den gebouw legt, Tadjoe il Socleyman, dat is

Turk te zyn, bevolkende de zelve met Salomons Throon, genaamd, om dat Sjah

veel Armeniers, Georgiers, enandre vol- Sefi de 11. , (Sjah Hoesseins vader) die

keren, gelyk hy ook zeer veel tot cieraad zig naderhand Soeleymanvernoemenliet,
aan deze stad toegebragt heeft.

Beschry-

m dat hy zich by dien naam meer voor-

Zy werd gemeenelyk Spahan, dog van spoeden geluk verbeelde te zullen hebben,

vins ran veclen ook wel Ispahan, en Hispahan.
die tad. Isfahan , dog allerbest met dien eerster

het zelve gebouwd heeft

Zy plagt in oude tyden maar smalle

naam genaamd. Dit is een stad, daar men aarde wallen, te hebben; dog is nu ten
allerley Natien heeft, en daar Latyn deelen van een steene muur voorzien, die

Fransch, Hoogduyts, Hollands, Engelsch, er zoo dicht aangehecht is, dat men die
Italiaans, Spaans, Portugees, Persiaansch. naeuwelyks van de stad zelfonderscheiden
Turks, Arabisch, Hindostans, Syrisch. kan. Ook loopt 'er een ffuk wecgs henen
en Maleyts (de taal der Geleerden van den van de Tochtsji-poort tot de ratoenvloed Indus af tot China en Japan toe poort een gracht om Zy heeft egter al-

gesproken werd.

zoo zy van marmere bergen omringd is,

Het is, in opzigt van zyne frissche en geen wallen eigentlyk van nooden, als
zuyvere drooge lucht, de gezondste stadt zynde daar van genoeg omwald
Zy is ontrent twce en een halve myl Hare
zelyk Suratte de Neringrykste) van
nden omtrek , (dat veel verschild van groote
zinsch Indien.
de
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de beschryving van andre die aan die stad

In de stad zyn zeer veel thuinen, waar voor
en Sjulfa 2 dagen in den omtrek tocschry- in men ook zelf in de maand Februari, treffelykven) en heeft 10 aardc poorten , die noi

en in de winter rype Meloenen, en rype heyd, en
gesloten, nog van eenige wagt voorzien druiven heeft. Ook zyn de meeste huizen groof
werden; zoo dat men ’er in en uyt gaar an aanzien van onder tot boven toevecl- der Mey
daan.
kan, als men wil, niet tezenstaande 2) tyds sterk verguld. ook munten hun-

slegte houte deuren met yzer beslager ne Markten, en niets meer uyt, dan de
Meydaan en Tsjaarbag

hebben

De Meydaan beslaat in haare lengte

De naamen der zelve zyn deze :
Poorten.

HassanAbad
Derwassi-karoen.

Scydachmoedjoen

van 't C. na’t W. 1710, en in de breed
te van ’t N. tot het Zuiden 210 schreden
Het is een hieerlyk pleyn , waar in mer
wel eer gewoon was, voor alopden dag
van hun Neuruz, of ’t nieuw jaar, te
peerd te rennen, en na een gouden kop.

Sjocbaroe

Tochtsji.
Daridest

DerwassiNoe
Derwassi-Lamboen

op een zeer hoogen paal, die in ’t mid
den der zelve staat, met pylen boog , in
vollen ren na de oude wyze der Porthen
zig omkeerende, te schieten. Dat door de

Derwassi Daulet.

Hovelingen verricht, gelyk die kop den

Derwassi- Hhadji

genen, dic hem ’er afschiet, eigen, en die
yhen

De gansche stad is in 22 wyken bin

buiten dien door den koning nog ii
byzonder beloond wierd

nen, en nog 4 wyken buiten verdceld.
Toen zy nog maar eendorp was, plac

Rondom deze Meydaan loopen in ’t Oen in ’t W veel hooge gebouwen , en

zy zeer wyde straaten te hebben; dog nu

ewelven, waar in Goudimeden , Juwe-

zyn zy imeest zeer nacuwgeworden door

licis, en een menigte andere Ambagts-

’t groot getal huizen, die ’er zedert in
gebouwd zyn.

lieden , zig onthouden, behalven dat een

Men heeft in de zelve veel aanzienely- groot gedcelte daar van met Tenten, die
’S KO
nings Pa-ke gebouwen. Onder deze munt het Kozig vol winkels vertoonen, bezet is
leys , en ninklyk Paleis, en daar in ’s Konings geRondom deze gebouwen 7yn ook
hoor-zaal, uyt. Het beslaat wel : van een cenige Olm , en Calappus-boomen geeen myl in zynen omtrek, en hecft zes

poorten, welker naamen deze zyn :

plaatst, die een aangename schaduw tegen de zonne gever

Dewyl hier nu allerley goederen verkogt werden, siet men hier ook den ganAli-Capi; die ook een vry-plaats is,
schen dag een groot gewemel en gewoel
staande tegen over de Meydaan.

Des zel
poorten

Hharam-Capesi
Mocrbach-Capesi.

vandach Capesi
Gahajat-Ganna Capesi.
Derter- Ganna-Capesi.

van menschen, van welke zommigen ko¬
men, om wat te kopen, andren, om na

desen en genen Quaksalver te luisteren;
dog ool icer veelen om na’t paleys te
gaan.

Schoon ’t hier in de drooge Moes¬

son mede al vry heet is (in welken
Zy vertoond van buiten zeer veel To

tyd men hier in eene maand meer Me-

rens, onder welke ’er een is by ’s loning

loenen , konkommers, en allerley vrug

paarden-stal, die door Sjah Thamas var

ten, die wy elders noemen , dan in een

cnkel herten-Hoofden, op eene dag, we half jaar in Italien, of elders in Europa

Ha

slechte

Vesting

ten getale van 300oo. door hem in ze- gebruykt) heeft men het ’er egter in December, wanneer alles vol ys en Ineeu
kere jagt gedood, opgericht is
Zy hecrt ook aan de Zuyd zyde een legt, al vry koud; beginnende in Octokasteel van een half uur in den omtrek

ber en November met regen

loopende Oost op na de stad, en Zuys

Niet verre van den Meydaan vertoonen Twe-

op na de stads wal, zynde van een hoogs

ich in ’t Oosten en in ’t Westen twec fraeje

aarde muyr, en wel 30 a 40 flegte To

eerlyke Mesdjids of Moorse Tem-Mesiids.

rens voorzien, waaruyt zicheenige stukk-

1s

ken geschut vertoonen; dog van weinig

De eersse, ter cere van sekeren Sjeich

delingen die laat zien, dat grond geeft,

Mehed, of een Heylig, in 't rond gebouwd.
is van een voortreffelyke Coepel, welkers buiten-grond groen en blaeuw en
verder met goud zeer heerlyk ingelegt is,

om te denken, dat het van binnen nop

voorzien. Men ziet ook boven op de

gebruik , alzoo dit gansch gestel zeer

krank is. Van binnen zyn ’er egterveel
wooningen, hoewel men aan geen vreem-

veel sslegter is , dan ’t zich van buiter selve drie goude knoppen, dieby ’t schyvertoond.

nen der Son een groote glans van sich
ge-
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geven, en aan desen Tempel een groot waar na toe van Spahan een heerlyke
veg aan weerzyden met Sycombooren
van de kant der Meydaan langs een fraj beplant, en een groot half uur lang, is
heerlykheid toebrengen. Men gaat 'e
trap in; maar zy is niet boven 40 fchre

Tabrits-Abad , Hassan-Abad, en Gebber-

den wyd. Het is ook een Koninklyl Abad , geven al mede een groot cie
werk door Sjab Abaas den I. begonnen raad aan Spahan. In dezc Heerlyke Stad

en door Sjah Sefi voltoid. Het is alles
van marmer dat men ’er aan ziet

siet men een stroom van allerley menschen

zoo ingezetenen , als vrcemdelingen ;
want behalven de Persiaanen heeft men

Veel grooter en heerlyker is de Sjah
Mesdjid of des Konings Tempel, die er cen groote menigte van Armeniers
na de West-Syde der Meydaan gelege

Gcorgianen, allerley verdere Indiaanen

is. Hy is mede soo van Coepel, Verw, en niet alleen zeerveel Jooden; maar ool
en ingelegt werk, als de vorige, maa
ongelyk heerlyker. Hy heeft ook twec

veel Portugeezen, Engelzen, Nederlan-

De Inge

ders, Turken, Tartaaren, Moscoviten, setener

dere
zroote portaalen en twee aan weersyder Hoogduytschen, en meer andre volke- van
Stac
boven uytstekende Suylen, behalven twec ren, die men wil, dat wel sooooo zie.
andren aan de Coepel. Hy is ook rond, len zouden uytmaken.
ontrent 84 285 fchreden wyd , en een

Ook zyn hier verscheide gebouwer

van de voortreffelykste gebouwen desei door deze en gene Portugeesche Vaders

Stad, ook is 'ereen fraeje fonteyn by de door cenige Fransche Geestelyken, oolselve

Tegen over de Meydaan is ’s Koning-

van de Carmeliten , Jesuiten , en Do-

minikaanen opgericht, die hier ider hun

Trommel-huys , daar men gewoonclyk byzondre wooning en Convent hebben
zyn Musikanten en Speel-lieden van aller- Ook zyn ’er in de Stad twee heerlykley slag heeft, die sig 't zy by 't uytgaar Carrawaan Zara’s , cene van Sjah Hoesvan den Vorst, en doorgaans tegen der seins Moeder, en eene van Sjah Soeley
avond, laten hooren

Ook verdiend de Sjaarbag niet alleen

man

Alles op te noemen, wat in die schoo-

dat men ’er af spreekt ; maar vertoond ne Stad te sien is, vereyscht een veel wy

ook de grootsheyd der Spahanse gebou der bestelk , dan ’t onse, bchalven dat
wen alsoo men daar Paleys aan Paley- dit reeds van andren gezegt, en ons
ziet langs de heerlykste weg , die men voornemen eigentlyk maar is, zaaken aar
den dag te brengen, die van andren zoo
sig verbeelden kan.
Sy is ontrent, 1751schredenlang, on nog niet gemeld , nog vertoond zyn,
Daar zyn ’er die zeggen, dat zy om
trent 68 schreden breed , in ’t midden
met 135 Sennaar boomen aan de eene, er de kleene becken, en om ’t gebrek van
met 132 aan de andre kant , dog op eer vater, door geen Leger te genaken is;
weg, die 1: voet hooger, dan de bestraate dog Miriweys heeft het tegendeel getoond.

weg ter syden, is beplant, en daar
schreden tusschen die schoone hooge en

De Fersiaanen behoeve ik in hun ge- Der Perwaad, nog aart niet te beschryven, alzoo siaanen

Lommerryke Boomen , die 10 schreden men de zelve tot Amsterdam overvloedig aard.

van een staan, breed.

Als men nu dese ten eynde is , kom

heeft, en men ze daar dagelyks zien kan.
Cy gedragen zig daar egter anders, dar

men over de beroemde Brug , die over in hun eigen land, waar in zy vry moe
de Rivier Sendero geslagen, Allah-Ver diger, en horzeliger van aard zyn, wil
di-Chan Ina des selfs maker) genaamd, lende niet het minste van een vreemdeling
540 schreden lang 17 brecd , en van
groote steenen zeer Heerlyk, met 33 Bo

verdragen.
De Hovelingen zyn in hunne staat
Staa

gen gemaakt is, aan wederzyden van de voering zeer groots en pragtig, hoewelvoering
weg met 93 Niches, of uyt hollingen zy hun byzonder belang in allen deeler

voorsien zynde. De brug is ongemee

weten te behertigen

fraey, en de verdre weg, met veel heer

De Tulband der Persiaanen werd geoordeeld de rechte Tiara, of Cydaris de

lyke gebouwen , daar toe behoorende

Diten de voornoemde andre heerlyke ge- ouden, te zyn, dat eer gezegt, dan bebouwen, siet men in’t werk vande Hee

wezen werd. Tusschen die van de Ko-

Cornelis de Bruyn zeer fracy na ’t leve ning en van een gemeene Persiaen is geer
ander onderscheid (buyten de Juweeler
afgebeeld

Daar na komt men by de Heerlyk en Reygersvederen) dan dat de Vorst het
Thuyn des Konings, Hasaar Sjeriep ge- agterste van zyn Tulband voor zet. Ook
naamd, die in zyne lengte van ’t N. na '

vercieren de persiaanen deze Tulbanden

S. 2280, en in de breedte 1645 schreder

p hunnc Feesten ongemeen met allerley
Juweelen. Als zy zullen groeten nemen zy

vervat.

De voor
steden

De voorsteden Sjoelfa (aar sich eer die noit af; maar zybuygen hunne hoof

groot getal ryke Armeniers onthouden, e den zeer zedig: zeggende Salam Alekom
da
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Ook dragen zy ringen, met Ju wecien

zoo groct , zeggen zy weer Ale lon bezet, in hare neuzen en ouien, vercieSalam, dat is: en over u zy ook vrcde

r0 de ook harcarmen, handen , beenen,e-

leggende hun handen kruis-ling over huborst

Hunne schoenen zyn van leder van a

voeten, nietalleen mêt aem-banden, maa
ook met bloemen , behalven dat hunne

danssers en dansseressen aan de beenen ool

lerlei verwen, voor scherp op en met de bellen, en , om op de maat net te danis-

sen, Cymbalen gebruiken.

punten na boven loopende, en metnage

beslagen, om zig tot een deftige lang

Schoon zy in Persien van geen danssei

zame tred te gewennen, of, zooandre wil- onder lieden van farzoer houden , zien de
len , om ten iecken van eerc, even een mans egter geerne de hoeren, en ook jon-

by na als de Atheniensen hunne krekelsC

gens en uieiskens danssen
Dat het onder de Persiaanen een oud Hoeren

de Romeinen halve maankens aan hur

op de
schoenen droegen, een fray, cicraad gebruik geweest is van diergelyke onge- zelve
te
daar te hebben, of wel om de halve maan bondene vrouwen op maaltyden te hebben,epbe ;
van Mohhammed te verbeelden, en in

hebben wy bevorens al cenigzins uyt het een ou-

reval van die Persjaanze Gezanten, die gebruil

hun geheugen te houden

by Amyntas koning van Macedonien dy &ampc

unne ringen zyn zomtyds met agaa

ersiaa

then , of spreuken uyt den Coraan, of met quamen , die zulke vrouwen van hem nen.
hunne naamen bezet

eischten, maar die om hunne geilheid ge

Voor goude ringen hebben de Per- dood wierden, uyt het 5. Boek van He-

siaanen weinig agting, en keuren di rodoot gezien; behalven dat het verzoel
van honing Ahasucros daar toe al mede

van zilver beter om dat Mohhamme

zilverc gedragen , en die , als vol ver

gelyk wy toonden) eenige betrekking

borgene kragten zynde, ook aan Oets

had ; maar voor al zien wy dit ook uys

man ten Legaat gemaakt heeft

het geval van Alexander den Grooten,

Yzere ringen zyn daar ook; dog al-

wanneer hy, op den dag van zeker Feef

leen by Slaven en geringe lieden in ge- en groot maal, zeer beschonken zynde
bruik ; gelyk de meestc Oosterlingen de daar mede een trocp openbare hoeren lie

nagelen hunner vingeren met Lacca of comen, onder welke zckere Grickse

met verscheide verwen wit en vermi-

lhais genaamd, hem geraden heeft, da
heerlyk en weergadeloos koninklyk Paeis van Persepolis in brand, en zelf 'er

lioen , ’t geen zommige willen, dat al ir

de cerste brandende Toorts in te steken

Alcanna rood verwen 2zoo doen d’

Persiaanen dit ook, verwende de zelve

Cyrus tyd geschied en van hem aan zyn

Helden , ten tecken van eere , in

Dit meine ik, dat die Vorst, die zich Da me
in veel andre zaaken al na de gewoonten verschci-

en Zede, der Persiaanen (zoo de geschie-de bewy
zen ge
denis-schryveis
aanteckenen) zoo in ’t aaot
ten geboden zy, niet alleen om hen van
de gemcene lieden te onderscheiden dragen van hunne kleederen, als in zich werd.
opzicht van hanne nagelen en aangezi-

maar om hen oolk te onizaglyker (da
ook de oude Britten daarom deden

voor hunne vyanden te doen verschynen
En maa
tyden.

op zyn Persiaans te latenaanbidden, had

beginnen te schikken , ook volgens di
gewoone wyze van dit volk over hunne

Honne maaltyden verschillen in zoorter maaltyden (die tot heden toe nog duurd

van spysen niets van die der Mogolders, gedaun heeft: want schoon het een Grickse
en der Mooren in’t gemein; gelyk zy ool

hoer was, die hem dit raadde, (hoedanige

niet recht vrolyk konnen zyn, of een er in overvloed te Corinthus, en elder
vrccmdeling niet wel meinen onthaald te in Griekenland, waren) staat my egter niet
hebben, ten zy zy naa en onder de maal

voor gelezen te hebben, dat het een ei

tyd, cenige dans-hoeren laten komen, om gen gebruik der Grieken was, vrouwer
voor de zelve te danssen, en allerlei on

op hunne maaltyden te hebben, often min-

kuische vertooningen te doen, dat zom

sten were ik niet, dat dit oit bevorens
door Alexander , nog in Griekenland

tyds de paalen van zedigheidzeer verre t

buiten gaat: want als zy door den wyr of in Macedonien, meer gedaan was, be
die zy ( schoon de Coraan het verbied halven dat ook het voornoemd geval tei
daar vry, en zomtyds zeer sterk drinken

tyde van Koning Amyntas klaar genoeg

bestoven geraken, schamen zy zich nie

toond, dat dit met de oude gewoonte

deze snollen hunne vrienden tot onkuis

der Macedoniers zeer streed, ja dat zy dat

heid aan tebieden, en met een van deze

gedoenie, van vrouwen daar te roepen

vuile hoeren, na dat zy die naakt hebbe

tenuiterste verfoeiden. Voeg hierby, dat

zien danssen, aan een kant te qaan

de mannen en vrouwen by de Grieken en

Deze hoeren dragen hare gekrulde hai Romeinen, altyd (zoo niet beter wete)
ren zomtyds los op de schouders, en zom

tyds ook opgebonden, en in een goude

huive by een vergaderd
V. DEEL

ieder in ’t byzonder gewoon waren te
ceten

DeGrooten en Hovelingen (daar by met
De

de
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de gemeene Persiaanen, zoo als men ze, en in ’t vertoonen van hunne goude er
als koop-lieden, te Amsterdam ziet, niet zilvre vaten in menigte en in hunne heervergelyken moet) zyn ongemeen pragtig yke goude peerden-tuigen, koninklyke
in hunne gewaden, en men ziet hen niet Zadels, met heerlyke gesteenten bezet, endan goud en zilver Laken, heerlyke Flu- wonderlyke schoone Schabrakken voor t
wecle, en geborduurde stoffen, die Ko oog van al de wereld, zoo ongemeen def

ninklyk zyn, en in de winter ook onge- tig te voorschyn brengen, dat zy wel all
meene schoonc met bont en Sabels ge- Koningen schynen te zyn , gelyk oolc
voederde kleederen van een ongemeene hunne magt zeer groot, maar van geen

groote prys dragen, behalven de pragt, llanger duur is, dan het den Koning be-

die zy in ’t houden van een grooten stoet, liefd

TWEEDE HOOFD-STUK.
Ragt en aard der vrouwen. Van waar die gewoonte der Oosterse vrouwen van t

aangezicht te dekken, baren Oorsprong heeft. Voor al dektien zich de maag¬
den, en jonge dochters. Oudheid dezer gewoonte by de Hebreen, Persen, en Grieken
Bewyzen zoo van bare benaming, als van hare verblyf-plaats. Dat bare Persoonen
als Heylige aangemerkt wierden , die men voor al voor t oog der mannen bewaren
moest. Nader bewys van dien by de Grieken. By welke die vertrekken met sloten en
grendels wel afgesloten wierden. De Schild-pad , een zinnebeeld van een maagd, of
jonge dochter. De getrouwde vrouwen der Gricken hielden zich al mede in dat bovenvertrek op. By de ouden zelf badden ook de Vorsten hunne Gelubden al. By de Persen, Babyloniers, en Ethiopiers. By de Grieken wierd dit werk aan de dichters
opgedragen. En waarom. Hoe verre de magt dezer dichters over die vrouwen (na
de gedachten van zommigen) ging. Van de Grieken ging dit over tot de Romcinen,
Italiaanen, &amp;c: Gelyk men van ouds die gelubden by de Persiaanen bad, alzoo heeft
men ’er die nog. De Persiaanen, en andre Oosterlingen, moeten hnnne Bruids ook koo-

pen , en hen een bruydschat geven. En zomtyds ook de vrienden nog met een geschenk

kennen. Oudheyd dezer gewoonte. Met voorbeelden gestaafd. En de overeenkomst van
die oude gewoonte tot neden toe onder de Persiaanen, en andre Oosterze volken
bewezen. En nog verder uyt de overeenkomst van de oude met de bedens-daagze
Hoofd-en andren cieraaden der Oosterze Natien nader aangedrongen

Dragt, en
aard der
vrou-

wen.

E dragt der vrouwen verschild niet' nigte van ringen aan alle de vingeren ,
L )veel,
van die der mannen, die al en zelf aan de duimen, alle vol schoone
mede een hemd over hun lyf , gesteenten

een broek , koussen , een lyf-rok

Onder haar zyn de meeste al vry frae-

en nog een boven rok 'er over, en besneden

van trony, hoewel meest Brui-

een schoone Gordel ’er om hebben , netten, en gemeenelyk ook vry moedig;
waar in die vrouwen der grooten zeer dog anders vriendelyk en niet onaange-

veel boven de gemeene, vooral in’t getoinaam van ommegang, hoewel de Bag-

van ’t hoofd, uytsteeken, alzoo zy, behal- daadze, en voor al de Georgiaanze Vrouveni de menigte van hare gestcenten en wen boven alle de andre in schoonheid
peerlen, in dat hoofd-gestel by snoere- van vel, trekken, verwe, en in minnelangs het hoofd, en een band om den hals, lykheid van reden, geprezen werden

nog eenige Reygers-pluimen om ’t hoofd

Geen Vrouw van staat, ja zelf geen

en een heerlyk voorhoofd-ciersel hebben, eerlyke Persiaansche Vrouw, zal oit uytdat by zommige zig al mede vol peerlen gaan, zonder met een wit klecd, over
en gesteenten vertoond, hoewel ik een haar gansch lichaam, uitgenome de oogen,
Armenise Princes, na het leven uytge gedelet te zyn; en zoo’t de Vrouw van
schilderd, onlangs nog bezeten hebbe, ten Hoveling is, heeft zy gemeenelyk
welkers voorhoofd-cierzel alleen uyt gou nog een cierlyk zyde net, over al hare

de ducaaten scheen te bestaan, met een andre kleederen, dat haar een aangename
scheone band vol gesteenten, en eenige zwier geeft. Ook ryden zulke Vrouwen

snceren peerlen om den hals, behalven gemeenelyk, het zy te peerd, (og de
een groote geude schakel keten, die tot eerlyke Vrouwen noit met de voeten in de
op haren Gordel met een groote goude stieg-beugels, dat de hoeren doen, maar

penning hing.

altyd pas boven de zelve) of wel op muil-

Gemeenelyk hebben zy een groote me Ezels, ’t zy dat zy zich of op de zelve,
of
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of in zekere Casnas of Korven, die 'er te geven, alzoo men daar klaar ziet
ter zyden hangen, voeren laten

Gelyk nu de eerlykc Persiaanze Vrou

dat zy, die met een kruik op harer
chouder, om aan de fontein water te

wen zich op de voorzegde wyze dekken, halen , (een post, die noy hedensdaag.
alz00 dekken zich de Armenise, uytgaan de jon3c dochters der Amboineczen ,
de, mede met een klecd, dog in hiuis de

&amp;c: waarnemen) Abrahams knegt ont-

getroude alleen ’t aanzicht tot pas aan o

moet, voor zyne Kemclen water geput.

en lang van deze en gene zaken, zondock, en niets komt my wonderlyker ser gedelet te zyn, met hem gesproken
voor, dan dat de Vrouwen der Gauwien had, zich eindelyk, nadat zy Izaac in
even boven het tipie van den neus meteen

die wel van de oudste Oosterze Vrouwer

t veld haar te gemoet komen zag, en

zyn) zich (zoo dcHeer deBruin en Oleariu.

gehoord had, wie hy was, met haren

schryft) niet dekken , en met het bloo

suyer voor hem dekte , dat zy geen-

aangezigt op de straat verschynen, hoe
vel zy anders voor veel kuischer, dan

zins (dat immers zyne zonderlinge opmersinz verdiend) voor dien knegt ge-

de Vrouwen der Mooren , gchouden wei-

den. Een zaak, die Della Valle vlakk te

gen spreekt, zeggende, dat die Vrouwen

saan had

Andren weer zyn van oordeel, dat het
uyt eerbaarhcid en schaamte, die 27

een del-kleed tusschen ’t gecl en groen,

oor de mans hebben, geschied; maar

even cens als de Arabize en Chaldeesche

lcze reden en gaat by my al mede niet

Vrouwen , d’agen, dat hen over ’t aan-

soor; want, behalven dat men onder de

Moorze en Persiaanze vrouwen ’er veele
Ik heb anders die cewoonte van ’t aan- vind, die veel liever een ander , dan

zicht tot op den Gordel komt.

zicht te dekken nietalleen hier, maar ool
onder zeer veel andre Vrouwen der Ooster-

haar eigene mannen zouden zien 2oc

ind men by de Oudheid ook voorbeel

ze volkeren, en wel meest nog onder de den, dat zich nu en dan ook de hoeren

jonge dogters, gevonden, en dierhalver

al 200 wel, als de eerlyke vrouwen ,

menigmaal myne gedagten daar over la-

onder de Oosterlingen gedekt hebben.

ten gaan , wat grond en oorspronk deze

gewoonte hebben mogt

Mozes bevestigd ons dit Gen. 38:

14. wanneer hy van Thamar, nadat zy

Daar zyn ’er, die meinen, dat het de klcederen van haar weduwschap afwaar die gelyk dit een algemeine gewoonte onder gelegt had, zegt : ende zy bedekte baar
Va

ge woon-

de Vrouwen der Mooren, of van alle

net eenen sluyer , en bewond haar , en¬

vlohhammedaanen, het ook niet anders

le zettede haar aan den ingang der twee

dan een gevolg van de weergadelooze

Fonteinen, die op den weg na Thimna

van
22n2icht

te dek
ten, oor-

prong
lieeft.

slouzy, en cen uytdrukkelyk bevel van

hare mannen is, die niet begeeren, dai
men hunne vrouwen of dogters zien
vcel min aanraken zal

En deze gewoonte der Mooren meine

5: Waar op dan de H. Schryver in 't
15. vers zegt : als Juda baar zag, zoo
bield by ze voor een hoer; overmits zy
haar aangezicht bedekt bad

Dit toond ons klaar , dat die gene

men , dat van tyd tot tyd op die eigen onder de Oosterze vrouwen, die zig
ronden van andere Oosterlingen ge
volgd is

l wil wel gelooven, dat deze reden

zoo bedekten, toen voor hoeren gehouden
wierden , en dat men dierhalven het

dekken van ’t aangezicht niet altyc

in opzigt van de meeste Mooren en van voor cen bewys van schaamte en zedig
zeer veel Heidenen , gegrond, maar da

heid of van cerbaarheid opnemen moet,

dit alleen de reden zy, en dat zy daar var

al209 dat al zoo wel in hoeren, als in

waarlyk haren oorspronk heeft, kan ik zerlyke vrouwen , viel, hoewel ik anniet gelooven, om dat ik deze gewoonte ders geerne toestaan wil, dat 'er ook
al lang te voren, eer Mohhammed in d

veel onder geweest, en nog onder zyn

wercld gekomen was, onder de Ooster- die zig uyt maagdelyke schaamte, zelingen vinde van gebruik gewecst te zyn digheid, en eerbaarheid dekken.
Ook moet men hier 'er wel opletAltoos de vrouwen der Syriers, en der
oudc Arabieren , dekten zig al van oud ten , dat, schoon de hoeren zich toen ,
en lang voor die tyden.

Gods Geest geeft ons daar een on

zoo wel als de ecrlyke vrouwen in ’t ge-

mein , volgen slands wyze , dekten

wedersprekelyk bewys af, als Mozes

dit dekken (mynes oordeels) op zich

Gen. 24. 65. van Rebecca, zoo als zy
lzaac zag aankomen, zegt, doe nam 2.

zelven aangemerkt , hier niet zoo zeer

cen bewys geweest zy, dat zy een hoer

was, als wel, dat zy, zoo gedekt zyn
den sluyer, en bedekte haar.
Het geval van deze Syrise maagd za de , op een plaats ging zitten , daa
wonderlyk dienen, om myne gedagte openbare hoeren wel gewoon waren
ontrent dit opmerkelyk stuk te staven e komen, dekkende zich, om niet van

en ain ’t zelve een onwrikbaren gron

ieder een gekend te werden.
Dd 2
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YVINGE
daar men niet alleen van een byzonder

pewaarder der vrouwen, maar ook van
deel geschied , of uyt hooginoed
grootsheid, en veragting, die deze vrou- het huys der vrouwen te Sulan, lecst
Wat nu de twecde reden van ons bewen voor alle mindere lieden van :'
mannelyk geslacht hebben, die buiter langd, ’t is zeker, dat de vrouwen van

haar huis-gezin en bloed-verwanten zyn,

de Mooren zig ook wel voor die gene

of ook wel uyt hoogagting 3 VOor

dckken, daar zy een hooge agting voo

mannen, van cen gelyie rang met harc

hebben, en voor de welke ongedelet te

mannen, zynde , wanneer zy zich ge verschynen, zy het een groote mislag
noodzaaket vinden, om voor de zelve te een kleenagting, en een behandeling van
zulke mannen zoo wel benede hunne1ang
verschynen. In opzigt van die eerste stel
ling, zien wy het dagelyks onder de als ool beneden het fatzoen van een
vrouwen der Mooren in t algemeyn vrouw, die haar wereld verstaat, en die

die zig noit voor harc na-bloedverwan
ten in ofte buytens-huis , en nog vee
minder voor hare slaven, dekken, al-

ter goeder naam staan wil, zouden hou-

den, om dat het de gewoonte niet is
om zich aan zulle lieden te laten zien

En zoo komt het ons ools voor, wan
zoo zy hare bloedverwanten wel wecrdig keuren, om aan de zelve haar aan neer Rebecca zig niet voor Abrahamt

gezicht te laten zien , en de slaven b

hen uyt veragting niet eens in bedenking

enegt, maar wel voor zynen Heer deltc
dien zy als een man van fatzoen, en van

komen, om zich daar voor te dekken

gelyken staat met de mannen van haren

selyk dat even zoo met Rebecca gestelc
was, die zig niet voor haar eigen huis-

u12e 22n229

genooten, of voor hare huis-bedienden en
knegts; maar wel voor een man, die haa

rreemd was, of die zy ten minsten daa

Gelyk het nu een waarheid is, da
zich zulke vrouwen voor hare minder-

(buiten haar huis- genoten, en dienstbare
die zy haar gezicht onweerdig keuren

voor hield, en daar zy agting voor had

en ook voorhaar ’s gelyken, uyt hoogag

dekte

ting delken, alzoo zullen zy niet durven

Voor andre mans-perzoonen nu, die

naren hoogmoed zoo verre laten gaan

haar vrecind, minder in haar oog, en

van voor Princen, Koningen, en voo

dierhalven, na de hoogmoedige gedag

mannen , die in rang verre boven haa

ten van dezen Land-aard , onweerdig zyn, bedekt te blyven; maar in tegenzyn om haar aangezicht bloot te zien, deel zich dan, uyt eerbied , en bewys
zyn zy voornamelyk en wel meest gewoon zich te dekken, zullende zich om

geen reden daar van laten zien, alzoo zy

van hoog-agting, ontdekken
Dit bedekt te zyn, en zig verborgen Voora
dekren

in huis in een byzonder vertrek te houden,

zich als iets, dat veel te Heilig daar toe had ook voornamelyk op de jonge dog- maagden
i5 , aanmerken

ters , die nog ongehuwd waren, zyneen jonge

Het is ook daarom, dat zy hare by- betrekking, gelyk ook dat bedelet zyn , dogters.
zondere woonplaarzen, en vertrekken ir ten decle op haar verborgen verblyf in
huis, van die der mans afgezonderd, en huis, en ten deelc op den sluyer , waar
onder de Grooten en Hovelingen ’t ver
nede zy, uytgaande, zich dekten, zag
trck der vrouwen de Hharaam, dat is
de verbodene, of de ongeoorlofde, om

Gelyk nu zulke dochters, die zich van
se mannen niet zien lieten, maar zich in

'er toe te naderen, genaamd, hebben , huis in zekere plaats , voor de vrouwen

om dat het ongeoorlofd is die plaatzen,

jeschikt , opgesloten hielden, den He

daar de vrouwen zyn, te naderen, of om breen zeer wel bekend waren , alzoo oudheis
haar maar te zien. Een gewoonte, die al noemden zy die niet alleen i Bethoc-dezerg-

mede zeer oud is, aangezien wy ten dec
le Gen. 18; 6 ; maar zeer klaar Gen

vocnt6

sah, dat is, een maagd, een zuivere, enbydeHe

nog onbekende dochter, maar wel in ’t breen
24. 27. zien, dat Izaac Rebecca niet in byzonder ook 7o7; Gnalmah, dat niet bessen
en Grie
de Tente van Abraham, of in zyne Ten

alleen een jong dogterken; maar wel zulk ken

te, maar in die van zyn moeder Sara

en jonge dogter beteekend, die voor een
bragt, zoo dat de Hharaam toen al in ge- legelyks gezicht niet bloot stond, of zoo
bruik, en bekend geweest is. Ook helc
eene,die zich nog in huis verborgen hield,
de spreckwyze van de kerke, of de Bruien nog niet uitgehuwelykt was
Christi daar henen, als zy Hoogl. 3. 4
Een woord , waar in ook de plicht,
en 8. 2. zegt, van hem in haar meeder

zoo der Hebreeuwse jonge dochters, als

huis te willen brengen. 2 Sam. 20. 3 ook der naderhand gehuwde vrouwen
lezen wy ook van een huis van bewaring
om weinig uyt te gaan , en zich, al
voor Davids thien bywyven
Huis-vrouwen, dicht by huis te houden,

En dat zoo een Hharaam of vrouwen
opgessoten lag , behalven dat het ool
Timmer van ouds her by de Persen ook schande voor een vrouw by hen was, zich
in gebruik was, ziet men Esth: 2: 3 veel uyt den huis op de straat te begeven,
als
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als hebbende een voorbeeld in Dina, wa

Dat is: na onze Vertaling.

’er op zulk een daad wel licht voigen kon
Ook stond zulk eene, die men voor een

Tverborge deel van ’t huis met schiid-

uitloopster hield, voor niet veel beter

pad, en lvoor

als cen hoer, by de Hebreen en Chaldeen

Zeer deftig opgezierd, had drie byzon-

te boek, gelyk zy ook cen hoer wel een
die na buiten loopt, noemen
Ik weet wel dat de Joden door da

dre Zaalen

Ter rechter Pandrose, terlinker hand de

woord zoo wel een getroude vrouw, al

paalen

Van Cecrops

een zuivre maagd, om de plaats Jes. -

jongste kroost, Alauros

daar inen voo

te verdraejen , verstaan ; dog dat di

Zyn Herse, na de rang der jaaren, ’t

uytlegging, en beteekenis verdicht en

midden-dec

valsch is, blykt uyt die eige plaats zee

Der drie gemakken voor die schoonste

klaar, alzoo wel ’t swanger werden var

maagd verkoor

een maagd , maar geenzins dat van een
getrouwde vrouw, Koning Achaz tot een

In dat verborgen binnenste deel van ’t

tecken dienen kor

Van de Hebreen schynd die gewoontt huis, voor de vrouwen geschikt , gelyk de
naderhand niet alleen tot de Persen (als Andronitis voor de mannen, mogt nie-

mand (zoo Corn; Neposin præfat: zegt)

uyt Esth. 2. 3. bewezen is) maar nadei

dan een nabestaande, komen.

hand ook tot de Grieken overgekomen

Ook heeft op dit opssuiten en verbor-

en ingevoerd te zyn
De plaats, daar zich de vrouwen in )

gen houden der dochters de plaats 2

byzonder onthielden, en zich voor t Machab : 3. 19. klaar zyne betrekking

gezicht van alle mans buiten die gene daar gezegt werd : dat de vrouwen met
die tot hun huis-gezin behoorden, of zakken onder hare borsten omgord zynde ,
wel hare bloedmagen waren, gemeene- en de maagden , die opgesloten waren,
lyk verborgen en besloten hielden
noemden de Gricken xasF’evuy apévevua

2a de poorten en muuren liepen , wan-

neer Heliodorus volgens last des noninng

Parthenoon Partheneuma, en yuyaixeroi gegaan was , om de schatten uyt den
Gunaikcion of yuyaixoviris Guna-konitis

Tempel te lichten. Een zaak, die daar

en O’aaauas, Thalamos, dat is, het vei

als iet wonders en ongemeens, zoo van

trek der vrouwen, of het vrouwen-Tim-

de vrouwen , als van de opgestoten
naagden, om ’t zonderlin; voorval, aan-

mer

Ook wil men, dat zy by de Grieker geteekend werd , daar zy anders noit

7ægêtévos, Parthenos, wegens haar gedu-

gewoon waren voor den dag te komen,

rig verblyf by haar moeder , genaamc of zich te laten zien , veel min op de

straat te verschynen. Hier op schynd

wierd

En vermits zy gemeenelyk het bo- ook Paulus ’t oog Tit. 2. 5. te heb
venste gedeelte van ’t huis tot haar ver- ben, als hy wil , dat de jonge vroublyf, om zoo veel zekerder en verbor
gener voor ’t gezicht der mannen te

zyn, verkoren , alzoo noemden zy die

wen ook, ’t huis zullen, bewarei

waar na zy door ons zeer wel Huisrrouwen genaamd werden. Hoewel de

plaats in ’t gemeen ook aey Oon , of onge vrouwen zoo naeuw niet, als
’xepdor Huperoon , dat is, het boven- wel de ongehuwde dogters, of als de
deel van ’t huis , (gelyk de mannen zich

naagden, en jonge weduwen, opgesso-

beneden onthielden) het welke zy gewoon ten wierden. Het is ook daarom dat Pf

waren met Ivoir en schild- pad in t
leggen , en byzonder fraey te maken

en de jonge dochters daar in op te ssui
De dichter Ovidius heeft daar he
bewy
ten

daar by

ten werd by een wyngaard , die zyn
vrugten aan de zyden des huizes voort
brengt

ten.

Fenig

128: 3. een goede huis-moeder vergele-

oog op, als hy in ’t 2. Boek van zyni

En diergelyken geval ziet men ook 3
Machab: 1. 15. aangehaald , daar ons

herschepping F’ab. 12. vers 30. van de

by voorval, dat Ptolomeus Philopator,

Atheensen Konings Cecropsdochters, e

Koning van AEgypten, den Tempel te

haare verblyf-plaats in huys sprekende Jerusalem intreden wilde, voorkomt, da
de dochters , die opgestoten waren, met
zegt:
hare moeders, met asch op hare hoofden
Pars secreta Domus ebore &amp; Testudin
culios

Tres babuit Thalamos : quorum tu Pan
drose dextrum.

Aglauros levum, medium possederat Herse

na buiten liepen; daar anders onder de

wetten, van Koning Cecrops aan de Grieken gegeven, van Homerus, Euripides
Theocritus, en andre aangehaald, niets
zoo ernstig aanbevolen wierd , dan dat

zich de vrouwen in huis zouden houden
Dd 3
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By de Gricken, en andre Oude volke-Nade

als een zaak met de schaamte, de zedig-

bewys

en, quamen de maagden niet voor haar,n dien
heid, en de Heiligheid van hare persoo
Dat hare (3elyk ookk de ouden de H. dingen voor huwelyken, of niet voor haren Trouw- by de
perroo¬
nen 21

Heilis
2n80

merk

ierden

dag, openbaar te voorschyn, voor wel-Grieken.
ken tyd zy in het vrouwen-vertrck opge-

een ieders oog gewoon waren in di
Tempels, en Heiligste plaatzen, te ver-

sloten wierden, en zich daar doorgaans

bergen) best over eenkomende, en haar

by andere van haar geslacht, of by haar moe

om haar zelf ook voor ’t oog der mannen

ongequetst te houden, passende, alzoo

ser, met het een of t ander werk, haar pas

de hoereryen en overspeelen door en me

sende, bezich hielden. En dic gewoonte

het oog, alsdoor die deure, tot de ziel in

werd tot nog toe ook by de hedendaagze

sringen, en dear van beginnen , gelyl

Crickze maagden zoo onderhouden, die

Petrus daarom 2 Pet. 2: 14. ook van oogen

zich alle dek ken; dog de getroude vrou-

vol overspel en Johannes 1 Joh. 2: 16 wen (uytgenomen alleen die van Gaza
van de begeerlykheyd der oogen spreeki een stad by Ascalon, in ’t H. land, die
Dat ook de Dichter Propertius zee zich mede dekken) gaan ongedekt
Dat nu de aloude Grick se maagder
kragtig staaft, als hy in zyn 12. Treur-

dicht zegt :
Qui videt, is peccat, qui non te viderit

zich delten , beveiligd de Ascræeer Dich
ter , als hy 2 Esy ; in ’t 518. vers dus
opzingt:

erg

Non cupiet, facti Crimina lumen babet

Hre. Béua èrrort ip xb leobieer
90067

Dat is na onze vertaling :

Die maar iets ziet, begaat de zonde
werd gy niet

25.

Dat is na onze ove brenginge :
Dic zich in ’t lieve huis gemeenelyl

Gezien, men zalu dan zoolicht ook nie 15 0 ge woon
te houden by haar moeder, en te
begeeren

Wild gy, dat u geen schuld zal imme
konnen deeren

Bezorg dan, dat het oog van andre
u noit ziet

En daarom beklaagd zich Ovidius in zyn

blyver

In ’t Vrouwen-huis, om daar, besloten
die bedryven

Van een , die Venus , en haar zoon
noit heeft gekend,

Te plegen
Treurdichten mede zoo sterk ove
Zoo voerd Euripides in zyn Danae, de
dat zien, en over zyne oogen, als dochter van Acrisius, Koning der Argi

hy zegt:

Car aliquid Vidi, cur noxia lamina feci

ven vers 22. als eene , die door haa

Vaders last overgegeven werd, om in het

vrouwen huis bewaard, en opgessoten te

Dat is na onze vertaling :

werden.

Dit zynin de woorden zelf, die dog op

Waarom heb ’k iets gezien, waaron se zelve zin uytkomen :
doch met myn oo

Te naeuw ’t geen van my noit gezier
moest zyn, bekeken

Myn oogen dan alleen, die van haar plich
geweken

Er xapberèc, ’ ivbvs on iètiuass
Eièarit ortze lvooroor rèod

Eis éyôpas lvn lvraèéueros vot

En in het 18. vers werd dit nog nader

Zyn, hebben hier de schuld, dat il by dien zelven dichter gestaafd.
my dus bedroog
e

Gelyk nu de Ouden aan hunne H. din
gen een afgezonderde plaats gaven, tot
welke geen onheilige, die verre van di

Er xæptirêri cpparr ètxos è-nègge

Dat is na onze vertaling :

Tempels, of altoos van die binnenste
Heiligdommen, blyven moesten, mogter

Terwyl de Vader haar dus opgesloten

hiele
naderen, (die zy ook daarom Profanos
En
in
het vrouwen-huis verzegeld dee
dat is, onheilige, ofdie zig verre van de
bewaaren
Fana of Tempels behoorden te onthou

den, noemden) alzoo gaven zy ook aa
hunne jonge dogtersen vrouwen zulke af

Dat het nugeene jonge dochter, nog
maagd , voegde openbaar te voorschyn

gezonderde plaatzen, om dat zy die mede
als iet Heiligs, en als iet, dat door eer te komen, toond de zelve dichter in zy
iegelyk niet behoorde beschouwd, maa nen Orestes, in ’t 108. vers

wel zorgvuldig verborgen te werden Eis o7per éoxein xapblboicn xxatt.
aaninerkten

Dat
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bezig

met een groote Welbe te weven, in 11t
ppperveitrek Iliadce z, vers 127. cn in

Ten past de maagden niet voor t vol

zyn Odyss. vers 24. aldus in

dus openbaa

x Ensyn banuors èoéètos b-begogare

Te komen, en zich al zoo los van allnenschen

12r6.r Apripiêt -zovrrderère iirije.

Te laten zien --

Dat wy dus vertaalen:
Het is ook daarom, en tot meerder

By wel¬

certrck

ote1

-eer aangenaam van geur der schoonste

lagt te werden

loten en

vel afge

wen-huis

ook wel met sloten en grendels voorzier

lenmiet

gren it

Doch Helena is uyt het verheven vrou-

verzekering van dit haar vertrel-, dat he-

ke die

kruy deryen,

Oclyk Euripides elders in zyn Andromache klaar uyt belast, de deuren de

Va buiten uytgegaan, gelykende aan de

huizes wel met sloten en grendels te ver-

zyden

vierden

Met pyl en boog Diaan, wanneer zy

zorgen.

Daar op slaan ook Sophocles woorden :

met gedruis

Ter jacht te voorschyn komt

zvôor uersgay ' yvyaiz tival zocuy écôtiv.

Oupaçi d’ éélavjé uyèev s. Dat is: cen brave

Hoedanig hy ons ook de kuische Pene-

vrouw moet binnen blyven : want die
En daarom zegt ook Clytemnestra

lope noit anders, dan uyt dat hoog vertrek, en metcen gedelet aangezicht spre-

by Scneca in zyn Agamemnon, daar zy

tende , in zyn Cdyss. vers 328. voor-

na buiten loopen, zyn niets waard.

haare, dochter Electra zeer scherp be- draagd

Daar haar zoon Telemachus haar op eer

rispt in ’t p5o vers. Ono more cultus
publicos , Virgo, petis , dat is , volgen andere plaats zeer berispte, over dat z1
wat lands wyze wild gy , die nog een

was na buyten gegaan; waarom zy zich

maagâ zyt u zelven by deze opsnbare ook weder na die buyten-plaats begaf
Viet alleen ook, dat de Ouden aldus by de
diensten begeven, en wie zal willen ge¬
looven , dat gy nog een jonge dochter
25.

ulke byzondere en ver van’t gezicht der Ouden

Mannen afgelegene Opper- vertrekken hadden

de Vor-

Ja zelf komt het elders by den dich voor hunne ongehuwde dochters, en voor gen nen¬
ter Homerus als iets, dat verwondering voor de Vrouwen in ’t gemeyn hadden; ne gelubverdiende, voor, dat de jonge dogter maar de Vorsten , de Koningen, en dede al.
rootsten onder hen , hadden ook byzon-

of zelf ook maar de dienst-maagden,

na buiten, en rondom ’t lyk van Patro- dere bewaarders van deze vertrekken, en
us, geheel en al tegen de gewoonte van de vrouwen zelf ; waar toe zy van

der Griekse vrouwen, liepen.
De

sild

n

ncbeeld
varcC1

2g0

of jonge

sochter

ouds her al gesnedenen gebruykten. II

De Ouden hielden ook de schild-pad.

ind die Esth. 1: 10. en 23: 21. onder

als een dier, dat altyd zyn huis met

den Koning der Persen, Ahafueros, diens

zich voerd, en ’er in is, als een zee

bedienden Bigthan, Theres, &amp;c. zyne Ka

racy zinnebeeld van een maagd, die 't

nerlingen genaamd werden; een woord,

vacte altyd in huis te zyn. Gelyk ’er
y de Ouden ook zulk een penning is

2t Dan1:3 mede zoo voorkomt, maar

lat in de Grond-Taal (zoo onze Kant-

bekend geveest op welkers eene zydc tcekenaars daar, en Actor 8m; 27. ook aan-

een schûd-padde en op de andre een
onge deern, afgebeeld was, waar van

men ook ieis by Pollux Onom; L. 69
c. 6. aangeteckend vind

De Dichter Horatius Carmin: Lib. 3
Ode 16. van koning Acrisius dochte

eekenen) eygentlyk gesnedenen beteeend.

Behalven dat Esth. 2. 3. de Kamering Hegai wel uytdrukkelyk de bewaarder der vrouwen genaamd werd. Ookblykt uyt Dan. 1. dat zich Nebucadne-

aar, en de verdere Koningen van Babel,
ook
van zulke gesnedenen, of kamerlinToren opgesloten, en dat die maagd

prekende, zegt, dat zy in een koperer
verborgen was.
De ge

Gelyk dit nu zoo ontrent de jonge

jen, en bewaarders der Vrouwen, bedienden.

de later tyden komt ons dat van de
trouwde dochters by de Grieken de gewoonte
Vorsten
van Moorenland of van AEthiobrouwel was, (en zelf ook hedensdaags nog zoo
der Grie

ken niel is, dat zy, uytgaande , zich dekken

ien mede voor; waar van ons Actor. 8;

den zich hoewel de vrouwen dit nu niet doen ,

27. cen klaar bewys ontmoet , daar van

mede in alzoo hielden zig ook alle brave vrou

den Kamerling (eygentlyk staat 'er de

dat bo-

ven-verswen mede in die afgezonderde boven-

esneden) van Candace, Koningin van

trek op. wooning, of in dat vrouwen-Timmer Moorenland, gesproken werd

net fraeje hand-werken bezig.

By de

By de Grieken zie ik, dat de Konin-Grieken
gen
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wierddit gen en Grooten als zy ergens heenen tot de Spanjaards overgegaan te zyn; de Ro
verk aan moesten gaan, aan hunne Dichteis (die hoewel ’er onder die laatste volkeeren, meinen
se Dich-zy ook Zangers, van’t opzingen var even als by alle de Mooren in Indien, en Italiaatersopge- hunne

dragen

nveel andere Landen in Europa en Afri-nen, &amp;c.

Versen noemden) hunne vrouwen,

-a, nog een nieuwe grond van jalouzy,

om die te bewaren, overgaven , en toe

en na-yver over hunne Vrouwen by geko-

vertrouwden.

Dit getuygd Homerus in zyn Odyss. ,

nen is, om welke reden de Ouden dit

geenzins schynen gedaan te hebben, ge-

vers 271. van Agamemnon, zeggendc :

yk dat bevorens by ons al bewezen is

nas yap iry xal èoièès tne 1 inéresden

Ook hebben de Turken, en andere Eu-

Acptièrs Tooin ot xièr, lvpvecas xorro

opische en Africaanse Mohhammedaanen , dat van de Persiaanen, Arrabiers, en

Dat is na onze vertalinge:

ndere Oostersche volkeren, overgenonen

Gelyk nuuyt Esth. 1, en z. klaarblykt,

De Zanger was 'er , dien Atrides, of
de Rey.

dat de Persinaanen hunne gelubden van

jeven ;

sen, gehad hebben , alzoo is die oude

Van Troje staande, veel beveelen had te ouds,
Hoe dat hy dog voor al voorzigtig had
te leven

Om op zyn Gemalin te passen ,

om op hun vrouwentimmer te paf-

vyze van doen tot nog toe by hen in
stand gebleven, en van daar al verder to

en de meeste Vorsten van ’t Oosten, als voor

namelyk de Groote Mogols, de Keyzers

bewys

Te geven van zyn zorg voor haar.

an Tsjina, en veel andere, doorgebroten, en tot heden nog in gebruyk

Dat nu dit werk de Dichters toever

Men neme het ons ten besten, dat wy

trouwd werd, waar van men by Pausa

nier in ’t byzonder van de wyze der Per-

nias in Atticis nog meer aanmerkensweer

iaanse Vrouwen , om zich te dekken,

dige zaaken vind, quam daar van daan
om dat dezelve voor de beste Zeden-kun

omen hebben, om den waren grond, oor-

orekende , ook de gelegenheyd waarge-

pronk, en zeden van die gewoonte wat
rootste Godsgeleerden, en derhalver verder op te baggeren, en daar van eeni-

digen, voor de wyste Leeraars, voor de

re zaken voor te stellen, die wy meynoor de bequaamste Aanwyzers van d
wegen tot de ware deugd en dienst der len daar toe te behooren, en ook dienen
Goden, gehouden wierden: want gelyl konnen, om aan veel andere zaaken groot
zy, als groote Musikanten, gewoon wa

licht te geven
Indien nu de Persiaanen, en de verdere

ren hunne Versen na de maatzang der

Van

Oosterlingen, veel zorg en bekommering ouds ale

Gricken op te zingen, (van waar hen zoo

gelubden

menigmaal by Homerus, en andere, de ver hunne Vrouwen hebben, als zy dic by de
naam van Zangers gegeven werd) alzoc eeds bezitten , alzoo hebben zy geen Persianen
waren zy ook gewoon de grootste gehey- ninder moeyte om ze te bekomen
menissen der Goden, en van den diens
Cy mogen de zelve niet zien, voor dat
der zelve niet alleen na te vorsschen, zy ’er mede trouwen ; nog zy konnen

1n0g.

maar die ook by verzen en in hunne ge die, gelyk andere volkeren, niet vryen,
schriften op te stellen, en die den volk nog voor niet ten huwelyk krygen ; maai
ePervoor te zingen; behalven dat ook als by zyn gehouden aan haar eerst zekere bruyd

siaanen ,

een Wet belast wierd, veele van hunne schat te geven, en haar dus als te koopen, en andrs
tersen in Tempels, als mede by openbart aangezien dat by de vrienden van de OosterSpeelen en Feesten, den volke voor te Bruyd wel zeer nauw bedongen, en voor lngen
moeter

zingen

af besproken en beschreven werd, dat zyhare

Ook wierden 'er veele Verzen van Ho-

sat goed by ’t sterven van den Man (ge-Bruids

merus, Pindarus, en andere groote Dich

lyk wy bevorens by 't voorstellen en be-oolckoo-

chryven van de Huwelyken der Moo-pen,
en
n

ers, met goude letters voor de Poorten
Hoever

der Tempels uytgehouwen.
Daar zyn 'er zelf, die meynen , dat

e de

en getoond hebben) voor af zullen Bruid-

chat ge

trekken.

maet de- deze Griekse Vorsten hunne Vrouwen aan

En by zommigen gaat dit zelf zooten

zer Dich-deze Dichters niet alleen overgaven, on verre, dat men niet alleen aan de Bruyc
ters over ze te bewaren; maar dat zy aan dezelve

se bruyd-schat, maar ook aan haar Qu-

sle vrou ook toelieten, die te beslapen; dog ner- ders, en aan hare verdere naaste bloedwer
gens is my eenig bewys voor dit gevoe verwanten, het een of ’t ander geschenk
ging
len ontmoet; weshalven dit my ook zeer doen, en aan de zelve als een zoort van
erkentenis geven moet
onwaarschynelyk voorkomt
Van de Grieken nu schynd dit opsluyDie gewoonte van de Bruyds zoo dier
Van de

Grieken ten en verbergen der Vrouwen , tot de e koopen , en een zekeren bruyd-schat
sing dit Romeynen en Italiaanen, en zoo verder aan haar, en zelf aan haare naaste vrien
over tot

den
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Ik zie Gen. 24. 22. ook, dat Abra-

oud, en ecn-tydig met verscheyde hand- nams knegt al voor af, en omn de baan
en Hoofd-cieraden der vrouwen , als we na dat hy uyt haar vernomen had , dat
voornamelyk de voorhoofd-ciersels, arm zy de regte was, die hy zogt) eenigzins
ringen, en wat dies meer is, geweest te klaar te maken, aan Rebecca een goud

Zyn.

voorhoofd-ciersel, een halve sikkel swaar,

Met

Wanneer Abrahams lenegt het we- gegeven, dat op haar aangezicht gelegt,
voor¬
gens het huwelyk van lzaac en Rebecc- en twee goude arim-ringen of arm-banbldn
met Laban, haren broeder, eens gewor den, 10 sikkels swaar, aan hare handen
gestaafd.

den was, en hy het jawoord voor zyner gedaan had.
Heere van hem gekregen had, staat 'e

Gelyk ik daar onder de oudste He- De He

Gen. 24. 53. verder aangeteckend: En- breen die arm-ringen vind, alzoo komen dens

de de knegt langde voort zilvre kleynodien my die ook voor Num. 31: 50. onder

daagze

en goude klcynododien , en kleederen, ende den Roof, die Israel op de MidianitenHoofden andre
hy gaf ze Rebecca.
behaald had, gelyk ook de goude vaten, cieraaDit nu schynd , volgens de Lands- de ketenen, de ringen aan de vingers enden der
wyze der Syriers en der Aloudc Hebreen, ooren, en hangende Gordels (waar van Dosterze
de Bruid-schat van Rebecca geweest te zich de oude Hebreen al mede bedien-Natien.
zyn; maar dat de knegt hier mede niet den) en Judic. 8. 24, 25. 26. ook voor-

vry was, en dat 'er een geschenk voor hoofd-cierselen, die Israël onder Gideon
de Bruids vrienden daar en boven wezen van den roof der Midianiten al mede be-

moest, blykt klaaruyt de volgende woor
den , alz0o daar bygevoegd werd : Hy

komen had.

Deze aloude Hoofd-cieraaden der jon-

gaf ook haren broeder , en hare moeder ge dogteren, der Bruids, ende der gekostelyéheden , waar op dan Rebecca met trouwde vrouwen (van welke ik nog
hare Voester (welke gewoonte, dat ieder ob. 42: 11. Jel. 3: 20. en Ezech. 16;

dochter hare Voediter heeft , die haar
by 't huwelyk gemeenelyk volgd, tot
nog toe in ’t Oosten mede nog in ’t ge¬
bruik is) den knecht gevolgd is
Die oude Alle de plegtlykheden der Ouden on-

II, en 23: 42. leze) vind men heden

0g dagelyks zoo by de Persiaanen, als
by alle de volkeren van het Oosten in ’t
gebruik, en die het vermogen niet hebden , om die arm-ringen &amp;c: van goud

gewoon-trent het verbergen en dekken der jonge te dragen, zien die van zilver, koper,

te tot he-dogteren, ’t geven der zelve na 't bedin en zelf van glas te krygen , hoedanige

den nos gen van zekerenBruid-schat voor de Bruid,ik ’er van alle die zoorten, en ook van
onder de :

persiaa- en een Geschenk voor hare naaste bloed- hare voorhoofd-ciersels, verscheide gezien,

nen en , verwanten, en wat verder daar aan vaft gelyk ik onder de stoffe van Amboin-

andre is, heb ik doorgaans by alle Oosterlin- breeder daar over gesproken, en die daar
osterie
jolken, gen, maar voor al ook by die van Am-afgebeeld vertoond hebbe.
bewezen boina, bevonden.

DERDE HOOFD-STUK.

Eleerde Lieden onder de Persiaanen. Zy zyn zeer bygeloovig, en sterk voor de oor-

deelende sterre-kunde. Van welke laatste dwaasheyd zeker Vorst onder hen zeer aardig door een Hovenier verlost, en 'er geheel afgekracht is. Ons Comptoir, Logie, Opperhoofd, en eenige verdre bedienden te Spahan. Statie van dit Opper-hoofd, en de verdre

bedienden onder hem. Hy dient een zeer bequaam en Taalkundig man te zyn. Van de stad
Sjiraas. Beroemd door de overblyfaelen van Darius Paleis. Tschilminaar, en waarom
zoo genaamd. ls fraay door den Heer de Bruin verbeeld. En ’t is uyt den berg zelf
uytgehouwen. Zynde het te beklagen, dat niemand het schrift, dat men 'er op vind, le¬

zen kan. Geen bequamer man is daar toe oit, dan de Heer de Jager geweest: Die dit
Paleys ook gezien, en aanteekeningen 'er over gemaakt heeft. Zyne alfbeelding van dit
Paleys, hier in prent vertoond, en door hem beschreven Characters hier en daar uyt den hoopnaaeschreven t oordeel der Geleerden over dit pragrig gehouw. Sjiraas behoord onder ’t Koninkryk

Laar, dat onder Ormus plagt te staan. En deze stad van vele vior der Ouden Pafagarde gehouden, en van Mohhammed ( zoo men wil ) uyt vreeze van verleyding, niet bezogt. De

stad Laar beschreven. Het Kasteel &amp;c. ’t getal der buyzen en ingezetenen. Fraeje plantagien buyten de stad. Onze Handel en verblyf-plaats hier. De flad Bassora, en ons Comp-

toir daar Het Paleys, de Basaar, en Vesting Manara, &ac.waar zylegt Congo, een Comp¬
soir van ons. Wat Eylanden men ontmoet van Gamron derwaards varende Groote handel
V. DEEL.
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bier. Wy hebben ook een Comptoir te Mascate gehad. Naamen der laatste Koningen
van Persien. Sjah Ismael de 1. kortelyk beschreven. Als mede Sjah Abaas de I. En
Sjah Sefi.
Celeerd
lieden

GC

(

nder de
Persiaa¬

Vder de Persiaanen vind men ook aan te leggen, en met zynen sterre kyker door een
Plief-hebbers van de dicht-konst op de plaats, daar hy dit doen zou, ge- Hove¬
nier 'er

De groote Sjeich Saadi heeft zich

komen zynde, verstond van den zelven, arge-

door zynen Gulistan, of Roozen-Gaard, dat het, als zy daar quamen, het regtebracht.
en door zynen Bustan, of Bogaard, twee Sahat, of de rechte tyd was, om boomen

nen.

werken, in ’t Nederduits over gezet, te planten , weshalven de Koning, en de
sterre-kyker (alzoo 'er de Hovenier niet
zeer beroemd gemaakt

De wakkere Hhakim Firdausi (dis

vas, en hy egter dien gelukkigen tyd niet

voor zekeren Koning van Persien 6oooo vrugteloos wilde laten voorby gaan) al

verzen in zeer korten tyd maakte, in ho

wat zy konden, maar aanplanteden, en

toen van daar vertroisken , meinende.
caat voor icder vers te zullen krygen ; dat alles nu wel was.
pe van volgens ’s Konings belofte een du-

maar die in ’t eerst heel slegt, dog, om

Ondertusschen quam de Hovenier, die,

een dubbelzinnige en aardige steek, daar niet wecende, wie deze boomendaar zoc
na zeer gevallig byzonder wel beloond onordentelyk geplaatst hadde, ze alle uyt
wierd) Fuzeli, en meer andren, hebben de grond rukte, om dat werk eens beter
daar door by hen groote achting verkre
gen

over te doen

De Koning, dit door cen van zyne aan-

cet zyn doorgaans slegte Musicanten, brengers verstaande, wierd zeer moejely k,

c zy zyn ’t meest voor zulken Musicq

te meer, als hem de sterre-ktykeer zeide.

die veel geraas maakt

dat 'er mogelyk noit zulk een gelulkig

Men vind onder hen veel Artsen ;

maar gelyk hunne kennis slegt in opsig

ogenblik, op welke men dit weer zou
sonnen ondernemen , komen zou

van de gronden der genees-kunde is, al-

Hy ontbood den Hovenier, en vraag-

zoo zyn zy hier ook zeer weinig geagt,

de hem, hoe hy de stoutheid had durven

nemen, om die boomen, diehy, en zyn
sterre-kyker, zelf ophet gelukkigstuur,
gaande, die onder zynen dienst komt te dat men oit aantreffen kon, geplant had,

en het is zeer gevaarlyk, en veeltyds doodelyk , zoo ymand over den Koning

sterven, dat ook veelen afschilet, omzich uyt de grond tehaalen: Hy, schoon wel
als Artsen des Konings te laten gebrui eenigzins door ’s Koningsbarsse vraag ontken.

zet, gaf dit bondig, en onbevreest ant-

Zommigen zyn nog redelyke ster-en voord, dat hy, zonder te weten, dat de

27n

natuur-kundigen ; maar een algemeene Koning , ef zyn sterre-kyker , die geplant

zeer by-

is het onder hen, dat zy (gelyk hadde, ze alleen uyt de grond geruêt had,
de meeste Oosterlingen) doorgaans zeer om dat ze na de ordre der plant-kunde

2oo¬misslag
vig,er
voor de

oordee-

len de
sierre-

kunde.

bygeloovig, en sterk voor de oordeelen- niet wel gezet waren; maar, voegde lriy
de ster-kunde zyn. Zy zullen niet het al-

'er by, Padsjah, of zyn Majesteit , kan

lerminste ondernemen, of daar moet eerst immers wel zien, dat de sterre-byker geen
onderzogt werden, of ’t een goede o relukkiguur kan waargenomen hebben, l200
quade dag, of ’t een gelukkig of ongeluk- by, dan zekeylyk zou moeten voorzien
kig uur is, of de voortcekenen goed of hebben , dat die boomen , wel verre

quaad, en of hen geen zaaken voorge van voorspoedig voort te groejen, ten eerkomen zyn, diehen, van dit of dat te on sten door my weer uyt de grond zonden
dernemen, moeten doen afzien.
werden gerukt, gelyk hy nu dit laatste niet
Niets zullen zy beginnen, of het ge-

voorzien heeft, alzoo is 'er op zyn geluk-

lukkig en ’t rechte Sahat, die stond, en kig uur , zoo gelukkig, zoo by voorgeeft,
dat oogenblik, daar zy zich inbeelden al waargenomen, dog zoo ongelukkig uytge-

hun geluk of ongeluk aan te hangen

vallen , immers geen staat ter wereld te

moet door cen nette raming uyt het ge-

maken

De Koning, die de kragt van des Hoveniers
dring-reden zeer wel begreep ,
van een sterrekyker, wel waargenomer
sternte, en volgens het zeker opgeven
werden.

Zeer aardig egter wierd zeker Koning

rees het ant woord in zyn hert, en vond
er zoo veel genoegen in, dat hy dien

van Persien, die daar mede aan overge- sterre-kyker van zyn Hof verbande, en
geven was, door een botten ofliever on noit geen ander gebruikte.
Zy zyn ook zeer op de jacht gezet,
voorzigtigen Hovenier, die zynen miswaar
van hunne Koningen, en de Hoveslag zeer aardig en verstandig goec
lingen,
groot werk maken, gaande ook
maakte, van dit ongegrond bygeloof

1e4e¬
Vorst

verlost.

De Vorst, genegen een nieuwen thuir

zeer dik wils met het gansch vrouwenTimmer dit vermaak nemen ; dog dan
moe¬
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moeten alle mannen van de weg, ool- de Hovelingen, de zaaken dik wils zot
veelen uyt hunne huizen, om ’s Koning- niet recht durven voorstellen, waar by
lan de E. Maatschappy zomtyds, door
wyven niet te ontmoeten , alzoo zill
een niet veel beter, als Lyvcloos, was
Onomp
toir, en

hare inwoonderen, der zelver Zeden, en geen de ervarenheid nu en dan al eens
116

Logie,
hoofd, en
verdre

den te

Spahan

gesproken hebbende , hadden

wy hier voor al nog by te voegen, da

opper

bedien-

een qualyk verstaan of vertaald woord,

Dus verre nu van de stad Spahan, van zeer groote schade komt te lyden , ’t
geleerd heeft

Jelyk wy daar een opper-hoofd, enz

vy ook een Comptoir, en cen fracje Lo- rebben, alzoo hebben ’er de Engelzen meie, niet verre van ’s Konings Paleis de, en ook de Franschen, Portugeezen
hebben.

et opper-hoofd alhier is een opper

Koopman, en daar zyn tyden gewecst
dat 'er twee lagen, gelyk 1706. wanneer
de Heer Willem Bakker, en de Baron
van Larix ’er te zamen, en met een ge-

en meer andre volken hunne Agenten,

Hoofden, of Gezanten , die hunne zaakén behandelen

In de stad Sjiraas hebben wy geen Van de
Comptoir noggeen Logie, maaralleen sadSij
een huis , daar men over en weder van

lyke magt als opper-hoofden waren Spahan na Gamrom, of van Gamron na
hoewel de eerste in rang voorging; maar spahan reizende , zyn rust neemd ,
het was van geenen duur, alzoo die Ba buiten dat wy daar eenige bedienden hebron niet lang daar na is komen te ster- en , om ons wynen te bezorgen, alzoo
ven

Stati
an dit

ppper¬

noofd

hier de beste van gansch Persien vallen

Dit opper-hoofd is gewoon al mede

Zy legt op 88 graaden lengte, en op

een zeer pragtigen staat, vermits hy aan

le breedte van 29 graaden en 36 mi-

t Hof legt, te voeren, die niet veel var

die van een kleenen Directeur schynd te
verschillen

nuten

Hier vallen ook ongemeen veele en
schoone roozen , waarom hier 't beste

Hy heeft daar onder zich nog eer

n ook ’t meeste Gul-Ab, dat is, Roo-

lweeden, en eenige mindere Hollandze

zen-water (waar van ’t woord Julep oor-

bedienden, mitsgaders eenige Inlanders.

spronkelyk schynd te zyn ) vergaderd

Tolken, veel post-loopers, (die op hun-

erd

Zy is ’t Vaderland van den beroemden
nen procf-dag 24 uuren in i2 uuren moe
ten afloopen) en andre, die tot den dienst Dichter, Sjcich Saadi, die ook hier be¬

der E. Maatschappy vereischt werden
Noit gaat of ryd hy alleen uyt, maar

graven legt

Zy legt 72 2 73 mylen van Spahan,

is altyd van een fracjen trein der aanzien

en ontrent 113 mylen van Gamron, dat

lykste dienaaren verzeld , om aan deze

te zamen 186 mylen uitmaalet, hoewel

trotze Natie ook iet groots van ons in andere dezen weg wel op zoomylen oor
te boezemen, en hen te toonen, dat wy leelen. Men heefr gemeenelyk 12 dagen

niet minder in vermogen en aanzien , dar van nooden, om van Spahan te Sjiraas,
y, zyn.

n23

24 dagen, om van daar tot Gam-

Gelyk nu de zaaken , die men in Per- ron te komen. Overvloed van vrugten ,
ien verrichten moet, eerst by haar Edel

heden op Batavia, en naderhand by den

heerlyke schaapen met staarten, van 20
ond, en meer heeft men hier.

Deze stad is in haren omtrek wel 23 my
sroot. Zy isvan fracje wandel-wegen , en
ten die ook in gevolge van deze besluiten, vecl schoone Sennaar-en Cypers-boomen,
door dit opper-hoofd uytgevoerd, er voor al in ’s Koning thuin, voorzien.
Directeur van Persien, en zynen Raad

tot Gamron besloten werden, alzoo moe-

aan 't Hof by den Koning worden be-

ok vertoonen zich van buiten veel

zorgd, dat dik wils veel meermoeite geeft schoone Torens van blinkende steen geals men gelooven zou, en daarom is het bouwd , zeer veel Lust-hoven in, en

hoognoodig, dat dit opper-hoofd niei buiten de zelve, en cen menigte van
alleen in ’t gemein een zeer bequaan fraeje gebouwen , waar onder ook twee

Dient
cen zce

bequaat
en taal-

kundig
man te
zyn.

man, een groot koop-man, en te gelyk

kloosters,een van Italiaanze Carmeliten,en

geen minder bedreven Hoveling, die or

een van Portugeeze Augustyner Mon-

zyn tyd weet te gevenen te nemen, maai
lat hy , om door de Tolken , of wel

nikken

Het voornaamste, dat deze stad van

door de looze en gierige Persiaanen niet ouds her beroemd gemaakt heeft zyn
bedrogen te werden, ook zeer taalkun de overblyfzelen van ’t beroemd Paleis
dig zy, om zelf met hen in hun taal te van Darius in Persepolis, ’t geen Alexander

konnen spreken, en door zyn eigen oogen se groot in brand gesteken en vernield
alles te konnen beschouwen, zonder zich heeft

op de Tolken te verlaten, die, schoon

Het is het eenige gedenk-stuk der Qu-

zy ’t al beter weten, uyt eerbied, en een den in dit Ryk; dog 't is te beklagen,

al te groote vreeze voor den Koning, en dat 'er zoo weinig van hen over geschreEe 2

ven
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ven is ; hoewel men ’er by Arrianus ratte eenige mannen vond , die deze er vieman:
Curtius, en Justinus van leest, maari gene oude geschriften, die men ’er hier kan het

en daar zeer heerlyk en klaar op uytge- feurift

meeste en ’t beste daar af werd br

dat iner

Diodoor den Siciliaan in zyn 17. Boel houwen vind, wissen te lezen, en dan 'er ot
gevonden; maar of dit door Cyrus (ge zou men eerst recht in staat zyn, om van vind
lyk de meeste willen) of wel door Da veel zaaken, daar de Geleerdste mannen lezen

rius Hystaspes gebouwd zy, is niet wel nu nog maar na raaden moeten , met
te bepaalen
Beroem
door de
overblyf
zelen va

Dariu-

Paley

meerder zekerheid en waarheid te kon

Men ziet dit Aloud wonderstuk on
trent 10 mylen van deze stad , naby

net dorp Meer-Chaf-Koen, dat er he
naaste aan legt

nen spreken

De letter

gelyken na geen andre Oos

erze taalen of letreren, en maleen ecri

schrift uyt, dat by alle Geleerden, er

Het werd Tschil Minaar (of op ook by alle Oosterze volken , onbe¬
zyn Persiaans, wat grover, Tsehil M

kend is

Was’er iemand in staat, om hier eenig Geen be
noor) dat is, veertig Torens, genaamd.
licht aan te konnen geven, zoo is het de Aualne
een naam , die ’t na de zware zuile
12n is
voerd , die ’er wel eer in zulken getal Heer Herbert de Jager geweest, die de daarto

plagten te staan , en na welker getal meeste Oude en hedendaagze Oosterzeoit, da
Taalen zeer grondig, en voor al het de Hee

het zoo schynd genaamd te zyn.

de Jage¬

Tseni

De naeuwkeurige navorscher van dit Sanskrits , de Moeder- taal der meeste geweest
inaar werk, de konst-schilder en Reiziger
hedendaagze Oosterze taalen, ongemeer
en waar
de Heer Cornelis de Bruin, heeft kla wel verstond , maar al zyn yver, en
om zoc

genaam

re bewyzen en overblyfzels ontdekt zyne groote en verbazende Taal-kund
waar by bleek, dat 'er zog zyn geweest heeft hem hier in niets konnen helpen
van welke ’er ao zeer lang schynen nog Hy was hier in dit land al van 1663. als
in stand gebleven en waar van da

onder-Koopman onder de Heer Godske

ook die naam van l’sehil Minaar i

Hy wierd als opper-Koopman 1693

in November (gelyk wy hier na breede
later tyd schynd ontleend te zyn
In de tyd van Don Gargia de Sylva aanhalen) gezonden, om , als een zee
Figueroa, die 1618. en 1619. als Gezan Taal-kundig man met de grooten hic
des Konings van Spanjen by Sjah A over verscheide zaaken te handelen
By die gelegenheid zag hy deze over- Die dit
baas de Groote geweest is , waren ’e
nog 20 en nu zyn ’er nog maar 15 blyfzelen van dit Vorstelyk Paleis met Paleys
van deze verwonderens-waardige pilaa veel aandacht en heeft daar wel zeer becte¬
ren, die zig van verre als Torens ver nette aanteekeningen over gemaalet; maa:
toonen, overgebleven

waar die gebleven zyn, weet ik niet

Noit voor dezen is dit weik zoo fraey,en behalven dat men, al was men die kist
door
zoo net afgeteekend, als door den voor daar hy al zyn Cartabellen in smeet, eneenaan
de Hee
noemden Heer de Bruin , die my di die 1697, zoo gehoord heb, na Holland teelde Bruys
vergezonden is, al meester, men daarningen
resterr eere gedaan heeft van ’t zelve aan my
zoo my door de Heer Melchior Leidek- r oter
en de Heer van Holten (Zalr.) op zeke
Is fraa

ren dag in zyn verblyf-plaats in’t Kasteel

ker Zalr. meer dan eens gezegt is) nietaecft

in de wooning van zyn Edelheid, de Hee

veel aan hebben zou, alzoo die aantee-

Johan van Hoorn, tot Batavia te vertoo
nen, waar aan wy toen wel 3 uuren be

keningen doorgaans kort, alleen tot ver

steed habben en die wy zoo, gelyk

sterking van zyne geheugenis, en inverscheide Oosterze Taalen (die men dan al-

men die nu in zyn werkziet, toen voor le wel diende te kennen)opgesteld waren
af beschouwd hebben
Het zou my dierhalven een grootver
En ’t is
uyt de

berg zel
uytge

Niet tegenstaande dit gansci werk me maak geweest zyn, met dien Heer, zoc
een onuytdrukkelyke heerlykheid (zoode taal-en zaak-kundig , en daar benever

Heer de Bruin oordeeld, en my ook een zeer opmerkend beschouwer van al-

houwen. door andren die dit paleis, en dien berg ge

les, zelf eens te hebben mogen spreken;

zien hebben, verzekerd is) uyt de leven dog dat heeft my, tot myn leed-wezen,
dige rots, die meest uyt den licht-blaet noit mogen gebeuren, alzoo hy ten tywe zich vertoond gemaakt is, heef de, als ik de eerste maal 1694. na ’t Va-

men ’er door konst een glans weten o derland vertrok, nog in Persien, en, b
te brengen, die voor die van een spiegel myn tweede komst 1706, op Batavia, al
niet behoefd te wyken, dat ook de reder overleden waHy heeft op dien tyd ook, als hy
is waarom het veelen als een heerly

Zyne af
Marmer, van allerlei couleuren , beschre dit Tsehil of Minaar beschouwde ,edin
ven hebber
’t zelve van verre in 't verschiet afgetee- van dat

Het ware te wenschen , dat men o kend, gelyk wy het hier by de letters B: P: Paleys,
onder de hedendaagze Gauweren of vertoonen; en zyne beschryving van ’thier,

Gebbers, ’t zy in Persien , of in Guze

prent

zelve hier byvoegen

vertoont

Be

aa

ae
ae

a
2

n

aa

aa

E

l.

Ssaalder

1
1

TRCIDEN VANT HALEIS VAN DARIUS CELEGENINT OUDE PERSEPOLIS DR LAST VAN ALEXANDERDE GROOTE VERBRANDT. GETERENT NAERDE OORSERONRELEE AFTEMENINS VAN DE HE HERDERT DE. JaCES
Pr—

r—

Van PERSIEN.

221

Beschryving van TSEHILMINAAR of
van de overblyfzelen van PERSEPOLIS
en ’t Paleys van DARIUS, zoo als het
door de Heer Herbert de Jager

1693. bezigtigd is.
Mdit werk na zyn tegenwoordigen langwerpig, meest alle 3 en 4 voeten dik.
Ostand te beschryven, moet men, De kleenste van deze muragien zou ligte
om het onderscheidentlyk te bevatten, yk te tellen zyn geweest, hoe veel Iteevan eene kant beginnen. De grond is eer nen daar aan verarbeid zyn , welke na
uytstekende hoek, van een berg, zynde

zeer harde zwarte Marmer-steen, die ir

sissing geen 100 ps. zouden uitgemaakt
hebben : want vele zyn 8, 9 en 10

zyn omtrek 1501 treden, ieder a ; voe treden lang, en 4, 5, en 6 hoog; en
ten, uitmaakt. Zy is rondom met bo- onder anderen een aan de opperste rye,
venmate groote en effengehouwe steenen die 13 treden lang , en ruym 15 voe

in maniere als de jegenwoordige bouw- ten breed is, zynde vol van dusdanige
konst, opgehaald. De steenen zyn van Characters
6, 7, en 8 voeten vierkant , dog wat

u
Verscheide
Charac

uyt den

)

7

Prin

Primis

2

ters, hier
en daar

LIy

y

X

hoop na
geschreven.

den ingang van dit gebouw staat tegens hoog, op een puy, daar nevens nog een
boog trapss treden hoog, ieder duin

juy, 91 tieden lang is.
Aan de and’re zyde gaat men weder

van den anderen, en 15 voet breed, var

met 38 gelyke trappen af, ’t welk we-

't westen. Men gaat eerst tegen een elle-

blaeuwe arduin-steen, aan weer-zyden op der-zyds een dubble stoep maakt, waar

na boven. Il heb die te peerd op en afgere- van de randen en de gehcele ophaa
van de grond af tot boven toe met aller
den. 15 Treden van de pui , die met
blaeuwe zark-steenen belegt, en 27 breed

is, staan nog twee groote stukken van de

hande beeldwerk zeer cierlyk is uitgehou-

wen. Ook ziet men de voeten van 12

poort, met Leeuwen uitgehouwen , bo- pylaren , die 6 op een rye staan, daar van
ven welke cenige kleene Characters uit er nog een in zyn volkomen hoogte de
gehouwen zyn; dog, die ik wegens de top na de wolken streekt, waar op, na
hoogte niet heb konnen aftekenen

Agter deze, die ; treden breed en 8

myn gevoelen, een portaal gerust heeft.

Van daar 22 treden voortgaande , komt

lang waren, stonden 10 treden verder. men aan ’t bestck van een groote Zaal,

138 treden lang en 50 breed, waar van
t gewelfzel, of de zoldering, metuit
of Pedestallen , die daar mede schenen tekende Koninklyke pragt vercierd is
twee zeer hooge en dikke pylaren. 10
treden verder zag men weer 2 voeten ,

ergens anders by gestaan te hebben. 16 geweest , dewelke op 6o pylaren , tamelyk dik, en 72 voeten hoog, gerust
treden verder zag men ’er z gelyk de eer-

ste, met vliegende paarden van ongeloo heeft , zynde na de Dorische wyze

felyke groote, op welke stylen ’t gewel

welke eenige gebouw-schryvers meinen

van de poorten scheen gestaan te hebben. door Darius zelf gevonden, en bedagt
20 treden Zuid-waards staat een water te zyn) 6 aan 6 in 10 reyen , te wetank, 24 voeten in zyn begrip, uit een en, aan de Oost-zyde, en de west-zysteen gehouwen. 40 treden voordgaandt de, de tweede van de derde 28 treden,
klimt men met 38 trappen, ieder 4 duim en voort alle 10 treden van malkander,

Ee 3

waar
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waar van ’er nog 16 in wezen zyn, wiens gewelfzel gedragen hebben. Aan de

toppen d’Ojevaars (die men zegt dat in Noord-zyde is een Galdery , 42 trcgeen Koninkryken zig, hoewel wy die

tren, lang en 10 breed. Hier ziet men

hier, als ook in Japan, vertoonen, be-

nog vyf volkomen hooge, dog fmalle

halven dat zy in een groote menigte ook

deuren, in welkers cosynen mans-gestal-

in Egypten zyn) tot nesten vertrekken. ten van 15 spannen lang, de voeten 2
Het is verwonderens waardig om te zien, pannen , met lang gekruld hair en
hoe cen onder de zelve de top, of 't cier- baard, klap-mutzen op, en een zonne-

werk (door aardbeving of iet anders) de

scherm boven hun hoord, niet zonder

helft zoo net is afgeschoven, dat die eg- grooten arbeid uyt zwart marmer grof

en dik verheven gehouwen, maar meest

ter in balans daar op staan blyft. Wan-

door de Oudheid de tronien geschonden

neer men 43 treden Zuid-waards uyt deze Zaal gaat, ziet men een kamer, zyn; ook zietmen ’er drie heclceng halve
daar nog veel in te bezien is. T is een staande vensterbanken, 6 ongedekte deuwerk, alles van fyn albast, zonder eeni- ren,en aan de galdery op ieder cinde astylen
ge andre steen, gemaakt, zindelyk ge van ruim 25 voeten hoog, en zo spannen
volyst, en veel daar van is kostelyk ver- langwerpig vierkant dik-, gelyk ool ieder
guld geweest. Aan de West-en Noord- deur-styl en kosynen van geen minder
zyde zyn ieder 2, en aan de Zuid-en zwaarte , en met geen kleinder steenen

Oost-zyde ieder een deur, niet gelapt, bedekt zyn, staande nog in wezen. Aan
maar ieder posteen stuk steen van groote de Noord-zyde is een groot portaal, 74
dikte, en nog ruim 10 voeten hoog. Het treden lang, en 28 breed. Aan de westbeeldwerk is van een volkomen reuzen- zyde gaat men de puy op, weder-zyds

gestalte, als mede het Leeuw-en Tygergevegt , dat hier is uitgehouwen: want
schoon de puin wel 4 a; voeten hoog is,
zoo komen nogtans de beelden met 't
halve lyf ’er uit. De Zuid-zyde heeft

met 12 trappen. Aan de Oost-zyde met
een elle-boog trap van 28 treden; en op
de boorden der trappen en de gevel van

de stoep allerhande beeldwerk, stierenge-

jevegt, &amp;c. zeer, net uitgehouwen
open ligten, en de andre deelen 8 blinde Noord-Oostwaard 30 treden staat een
vensterbanken, te weten , 2 West, : kamertje, 35 treden lang, en 25 breed,
Oost, en 3 aan de Noord-zyde, dat al daar nog 2 deurkosynen in zyn , vermede meest van een stuk is. Velerhande cierd met gekroonde mans-beelden, met
Characters, die niet meer bekend zyn,

zonneschermen boven hunne hoofden van

ziet men daar in. Aan de Zuid-zyde heeft vry grooter gestalte, als jegenwoordig
dit Koninklyk Cabinet een Galdery, 15

de menschen zyn, uitgehouwen.

Benevens deze 2 volkomene deuren
treden, aan de Oost, West, en Noordstaan
nog 3 4 ftukken der gewezene
zyde, van 5 treden breed, en, zoo het
nuur. In it vertrekk gaat men over

schynd, heeft aan de laatste nog een an-

der kamerken , even lang, en 10 voeten een puin-hoop weder op de laagste en
eerste grond van ’t Paleis , dat voor

breed, geweest, daar nu niet als de grond-

slag af gezien werd. Zuid-waards op a5 dezen ongerwyffeld trappen zyn geweest,
treden vind men niet als de puin-hoop sie nu door de nedergeworpen steenen
van een vierkante kamer, met 4p pylaren niet konnen gezien werden. Dus 55
zoo men aan de voet-stukken, of Pede

treden Zuid-Oost waard voortgaande ,

stallen, zien kan) die uyt den berg ge

stait 'er een vertrek van 30 treden breed

houwen zyn, en die in 7 ryen, ieder van en 70 lang, net in tween verdeeld ,
7, bestaan. Om deze plaats in ’t vierkant waar van ’t Noordelykste , na alle de

heeft een galdery geweest van 12 voeten

overblyfzelen uitwyzen , een galdery

breed, en staat regt op de Zuid-en West chynd geweest te hebben, waar af nog
hoek van dit gebouw op de bovenste ; deuren te zien zyn, een ten Noorgrond, en werd door deze galdery ge den, een ten Zuiden, en een ten westen,

scheiden, aan de Oost-zyde, van een an- benevens drie opene en blinde vensterder vertrek. Men gaat voorts met 38 banken, alle van gladde marmer, mede
trappen (ieder 4 duim hoog, uyt een stuk cierlyk, met man- en Leeuwen-gevegt,

berg-steen gehouwen, en tegen het werk uitgehouwen. Aan ’t Oost-en Westaangehegt) nederwaards op de eerste einde staan 2 steilen, elk 21 voeten

grond. Tvertrek, boven verhaald, nu langwerpig vierkant, staande wel 6 voe¬
een puin-hoop zynde, begrypt 8 byzon- ten diep in ’t puin , en nog wel
dre en afgescheide kamerkens, 3 aan de 30 voeten hoog, en ieder maar eene
Oost, en 5 aan de West-zyde, en in de teen , die wel 60 voeten van den an-

midden een Zaal , welkers grond den

gladden berg is. Hier staan nog de voe
ten van 36 pylaren , 6 aan 6 op een ry

deren af staan , die , na oogensehyn,

zoo te zien was in het voegzel boven in

se steen gehouwen; als mede de lysten

in goede ordre, die, na het schynd het (waar af nog eenige groote stukken lagen
zyn
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zyn overdckt geweest. Van hier ô5 trc 18 lecuwen gaande na de Zuid- er
den Noorden aan komt men in een groo-

Noord-kant met de koppen tege- mal-

te zaal, 400 tréden in ’t vierkant, met kandren, vercierd. Hier boven komer

8 staande deuren, en 39 blinde venster- twee ryen mannen , in yder 14 boven
banken, in yder gedeclte twec, en in :

malkandren , van volkomen gestalte

verdeeld , alles van schoon swart mar

met houwers op de zydc, de armen
kruys-wys over malkandren , en de

mer, en de deurkosynen met gekroond

mannen, op stoelen zittende, met 3 ryer rug na de aanschouwers gekeerd, mei

piek-dragende mannen van klcynder ge-

pgeheven hoofden. Aan weder zyde

stalte, boven den anderen onder hen in de laagste rye een, en, tegen de uit

staande, en andre met menschen- , lecu-

stekende hoeken, 2 en 3 hoog boven

wen-. Tygers- en stierren-gevegten uitge

malkandren , beelden van een weinig

houwen. Dcze leamer is volkomen vier

meerder grootte , als de voornoemde,

kant aan de Noord-zyde, en aan ’t Oos

met pieken in de hand. Voorts wat

en west-einde staan nog deuren van ge
lyke groote, als de voorn. zoo dat we

hooger, tegen de gevel aan, een mannen-beeld, met gekruld hair en baard ,

andre kamers daar nevens mogen gewee st en een boog in de hand, op 3 trapper

zyn ; doch aangezien maar, wat 'er te verheven , tegen cen zittend beeld op een
zien is, verhaal, zoo laat ik dat, voor
apyt, of alcatyf, met een gordel, die
geen ’t is; de wyl men ook daar over geen weder-zyds hing, om de middelen, met

ligt by de inwoonders krygen kan, die opgeheven hoofde. Deze heeft voor
zeer onkundig in alles zyn. Ool is 't te hem een halve Maan, en agter hem wa
veel verwoest, om’erzeker af te sprcken
Nogtans zeggen zy, dat voor veel dui-

1ooger een ronde kloot, de zon betee-

zeggen. Een watersoop, die uit een Tan

is cen kelder, mede uit den berg gehou-

kenende ; wat lager een Altaar, daar
zenden jaren ’t een Konils Hof gewees fer opbrand. Onder deze steyl-afge
is, en dit is 't al , dat zy ’er af weten te cakte en met beelden-vercierde gevel

in de voet aan’t opgaan van den berg ge

wen waar in men met trappen , een

hakt , en voorts tot 't westelyk einde

mans lengte diep , scheen ingegaan te

van ’t groot portaal als een goot gehou
nebben; dog, vol water zynde, en kon
wen is, van daar ten Noorden door de men dat niet wel zien. Hier in staan 2
pylaar-Zaal tot aan’t kleyn tankje zo tre- grafsteden met halfronde bergsteene zar
den van ’t Oostelykste of binnenste eind
ten belegt, en daar boven nog ruim e
van dit hofs inzang staande (daar ’t watei

voeten hoog ’t gewelfzel, mede zonder

in geput wierd) daar van hebben zy won- metzelwerk uyt, den berg gehouwen;
derlyke inbeeldingen, zeggende , dat dog ’t Noordelykste heeft onder 3 ge
onder-aardsche schat-kamers zyn , daar

vel eenige van hen zouden ingegaan

welfzels, 6grafsteden, cen voorts de mid

selste nog een, dat ’t 7. is.

Of nu ’t lichaam van den Mogenden
maar niet weder te voorschyn gekomen
zyn. Zy zagen vreemd toe, hoe wy met Darius, van de zynen vermoord, en misde kaars in de hand daar durfden ingaan

nandeld, door den grooten overwinnaar

dog wy zagen niet als diepe watergoten, Alexander gevonden, beweend, en aan

die daar in gekapt waren. Agter uyt de

de oude moeder Sysxgambis gegeven

ze laatste kamer gaande, klimt men der

zynde (volgens ’t geen ons Curtiis daar

berg op, in welkers halve hoogte twe- af zegt : Neemt het lighaam , en leg
Altaaren staan, een na 't Zuiden, en eer

het in den grave zyner, voorouderen
in een van deze graven gebragt is, dat
malkander , op een evengelyke manier zou wel zoo konnen zyn , dog ’t is
itgehouwen uyt den berg, met cen onzeker. Noord-waard van dit gebouw
na ’t Noorden, ontrent 50o treden van

breedte van 27 treden, en ruim15ovoe

06 treden, wat opwaarts na ’t geberg

ten hoog, zynde den berg zeer effen en

te, staat nog een deur van wit arduin

styl afgekapt, en zoo met beeld-werk volkomen in wezen, en aan de Zuid-

zyde een staande pilaar , waar by de
Vier halve ronde pylaren verdeelen de- voeten en nedergestorte stukken var
ze gansche breedte, aan ieder van welkec verscheide andere te zien zyn waar uy
vercierd.

weder-zyds stiers-hoofden (als of zy last kan besloten werden, dat dit Hof nie

te dragen hadden) onderschragen tegen
ieder hoek, die regt uyt 1;, en dwar
schreden uitsteken, welke de gansche
brecdte op 23 passen is latende; ook
heeft men een mansbeeld met een pick
in de hand, zynde hy na ’t leven uitge

alleen zwaar maar een wyd uitgestrekt

werk geweest, gelyk ’t ook hedendaags
nog onbegrypelyk is, in wat maniere, en
waar mede men zoo groote steenen zoc

neeft konnen op malkandren brengen

ja nog meer, hoe z, 3 ; en voor’t meeste

beeld; daar op komt een overhangzel vier van de hooge pilaren niet min, als
’t welk ; voetcn uitsteekt. De rand met 72 voeten hoog, na behooren zeer dik
en
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en zwaar, op malkandren zyn te zetten mits ’er toen nog vry meer pilaaren ove
rig waren, en nog een der Griffioener
geweest
Wat dit nu voor een pragtig hof moe die men nu mist, en in de teckeningen
geweest zyn, daar zooveel schryvers van van den Heer de Bruin niet vind) te zien
gewagen, en over welkers verwoestin; vas, gelyk zich die klaar in de teeke
zy den wereld-Vorst een vuile streek aan ning van de Heer Mandelslow op
zyn eerkleed geven, is genoeg aan dez

doet.

Keurlyk, zeer menigvuldig, en uyt-

overblyfzelen te zien, in 't welk men b
nader onderzoek hoe langer hoe mec
merkweerdige zaken bespeuren zou; ge
lyk ook waarlyk de bouwing, ’t geer

voerig zyn de teckeningen van de Heei
de Bruin van deze bekorende gedenktee

kenen , gelyk door zyn E. nevens alle

daar nog af te zien is , wel onder de

andre Beeltenissen, ook die Aloude let

wercld-wonderen met regt gesteld maf
werden. De vlakte hier rondom, beze

ters wonderlyk net vertoond zyn ; hac

men maar een Tolk, die ze ons voorlee-

met bergen, is Mardasio (zekerlyk en ci- zen, en vertaalen kon. Wy zullen ’ei
gentlyk Mardasj) genaamd, die wel 3

nier na mede eenige weinige van in de

40 mylen in zyn omtrek, en veel loo

schets van een korte reys vertoonen :
oewel die van de Heeer de Bruin veel

pende rievieren, die 't Zaeyland bevog

tigen, daar in heeft
Hier hebt gy zonder oppronking, ook
zonder iets uyt andere schryvers aan t

netter zyn

Zommigen houden dit voortreffelyk oordeel
gebouw voor het Paleis van den Koningder G-

halen , de jegenwoordige staat van da

Darius, en dien naam geven ’er de In-

Paleis na waarheid beschreven. Nie

landers hier, als men ’t hen vraagd, nu

verre van hier zyn nog 4 a 5 zulke graf

noch aan ; hoewel andren, en ook de he-gebouw.

steden, en nog twee by malkanderen ag

dendaagze Persiaanze en Arabische schry

ter Persepolis, waar nevens ook Reuzen

vers dezen Vorst niet Dara, of Darab;

beelden te paard, in den ruwen berg uys

maar Djemsiid, noemen ; dog opde zelve

gehouwen, te zien zyn, en onder ande

is al medc zeer weinig staat 1e malten,

ren 2 met de hoofden tegen malkanderen

alzoo al hunne schriften vol verdichtzeler

lrdn

over di

pragtig

zyn, behalven dat ook andie onder hen
en tegen malkandren trekkende , waar ’t gebouw van de Persiaanze stad Asta

ieder de hand in een ring gevat hebbende

van de inwoonders weten te zeggen, da char (die toen de Hoofd stad van’t Ryk
veel honderd jaren geleden deze z, wel- was, en geheel Sjiraas , en dit gansch
ke zy Rustans noemen, magtige Heerei Paleis al mede in zich begreep) aar
in dit land waren, die, lang tegen een
ajoe Maraas (een Vorst, die zy zeggen,
met groot verlies van veel hunner onder- dat 700 gelyk ook Djemsiid even zoo

danen , geoorlogt hebbende eindelyk veel of wel 199ojaren geleefd zou hebben
een verding te zamen gemaakt hebben

toeschryven

Anderen zyn van oordeel, dat het de beom hun kragten in het trekken van den
ring te toonen, onder voorwaarde, da graaf-plaats der Aloude, Vorsten van
hy , die daar in de swakste bevonde Persien zou geweest zyn , waar mede
wierd, met al zyn onderdanen, den sterk egter al vry veel schynd te stryden, dat

sten van die tyd af zou onderworpen
zyn, ’t welk, om dat hier in ’t veld ge
schied is, ter gedagtenis dezer zaak alhic
in den berg is uitgehouwen. Nog ziet

men ’er ter zyden cenige pragtige en zee
trotze begraaf-plaatzen zici , die zecr

wel met de beschryving van de Begraaf
plaats van die Koningen, op dien Konink-

men verscheide toppen van bergen, met lyken berg , aan de Oost-kant van di

vervalle muuren en overblyfzelen van Paleis, maar vier bunderen Lands (ie
oude Kasteelen en vastigheden bezet : der aoo voet lang) 'er af gelegen, zoo
van al ’t welke nograns met geene d’ als Diodoor ons die nagelaten heeft, over
minste zekerheid te spreken is ; aange- eenkomt ; dog Della Valle teckent in
zien de Inlanders zelfs ons daar af niet

zyn 2. deel fol. 83. aan dat hy in Dio

het minste berigt wisten te geven

door een misslag ontrent dit gebouw

Om nu nog te beter denk-beeld van

revonden heeft , daar hy zegt, dat di

dit heerlyk gebouw en Koninklyk Pa Paleis vier Plethren sdat na ’t oordeel var
leis van Darius te krygen, kan men het zommige 4oo voeten is) van dezen berg

opgestelde hier over door de beroemd af lag, en Della Valle bevond , dat de
Reyzigers Thomas Herbert, en Joha

Albregt van Mandelssow (van welke d’

puinhoopen dicht aan de voet van den

berg reykten; dat daar dan al een groo

cerste ontrent 1626. a 1628, en de laat

verschil geven zou. En dat het ook zoo

ste ontrent 1638. a 1639. hier geweest

is, blykt uyt het te voren bericht van de

zyn) naleezen, en dan zal men een groo
onderscheid tusschen den staat dezer over

Heer de Jager

Ook zyn ’er, die meinen, dat het eer

blyfzelen in die tyden, en nu, zien, ver Tempel geweest zy, waar in men van
ouds
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ouds hier aan ’t H. vyer, aan de zon, nien , en van veel andre boomen, die
en aan andere Goden van de ouide Per-

siaanen , plagt te offeren, en dit wel
om dat men in een venster-stuk een Per
siaanze Priestereen bok met een kromm

zeer wel daar tieren, ziet; doxg de Orangzie, Citroen en andre Indiaansche boo
men , die een heeter luchtstreck vereyschen, treuren hier, vermits hier wel een

Hoorn ten offer leyden ziet. Ook zyn

korte, maar zeer strenge winter is.

Men hecft ontrent deze stad ook goudgemeyn van de Heydenen met veel en zilver-mynen, waar aan SjahAbaas de I
ook cenigen tyd heeft laten werken, dog,
schyn van waarheid houden
'er die ’t voor een Afgoden Tempel in

De meeste egter, die hunne gedagtei

ziende dat de kosten verre boven ’t voor

op de beste bewyzen gronden , zyr

deel, dat zy gaven, gingen, belastte hy

van oordeel , dat het een Koninklyk dit te staken

Sjiraas
behoord
der.
Konink

y.
haa1

Paleys , en dat het door Darius : systa-

Zy is nog al vry groot, alzoo zy 22

spes begonnen , en door Xerxes vol

uur in den omtrck heeft, dog de meeste

toid is.

gebouwen zyn zeer vervallen, en de meeste

Deze stad Sjiraas nu, ontrent welk straaten smal, en, als het regend, onge
dit Paleis legt, plagt wel eer onde
het Koninleryk van Laar (dat 32 Roningen op zich zelven gehad heeft) te

bruyl’baar.

staan, van welke stad Laar of Lhaa

dat eigentlyk st Lahaar geschreven werd
de Hoofd-stad was en tot welk Ryl

zich ook de Aloude magt der Koninger

van Ormus plagt uyt te strekken, alzo
die ook Koningen van Lhaar tot 1599
geweest zyn, in welk jaar Sjah Abaa
de Groote den laatsten Koning van Laar
Tbrahim Chan, gelyk naderhand ook di

van Ormus overwonnen heeft, ’t geei
wy hier na breeder zullen toonen
Dit Cjiraas,dat op 29.gr 36 min breedte

De Tempels, en Mesdjids (die 'er ze
zyn) mitsgaders de Bazaars of Markten
zyn wel de treffelykste gebouwen dezei

stad, en voor de rest lieeft zy weynig
fraeys in zich te zien

De Boomen, welke men hier heeft,
zyn behalven de Cypressen, de Sycomorer
(Egyptische vygeboomen, of een boom

tusschen de vygen en Moerbesyen-boom
de llim-booim, de kleene Vygen-boom.
de Popelier, Olm, en Wilgen-boom

Onder de vrugt-boomen teld men de
Persik, Abricoos, Kers, Pruym, Appel,
Moerbiesien (witte en roode) de Peeren
en verder allerle

en op de lengte van 78. gr. 15. min. legt

Prunellen-boom ,

was van ouds de cygentlyke Hoofd-stac
van ’t Aloude Persien; een stad , di

Heyning vrugten.
Onder de verdre kruyden tbuyten d

weleer wallen had , dog welke nu ge

vorig gemelde onder Atsjien, a 3 myl

hecl vervallen zyn, gelyk ook de stac

buiten Gamron) teld men ’t baizem

in zich zelven niet veel is. Men ziet
ze niet te min al zeer fracy en cierlyk
door den Heer de Bruin vertoond

Echter is ’t waar, dat men hier d

ruyd , Rlitten, Beetwortels, witte er
ZWante

Bourrache , verscheidenerley

Koolen , Ysop , Larouw , Marjolyn
Malva, Mentha of Bruyn heylig Brand-

heerlyk ste wyn van Persien (welke een netels, levende en doode, heerlyke Feter
zelye, weeg bree-bladen, Porcelyn, Peonie,
heerlyke Maag- wyn is) en zelf die voo

’s Konings Tatel perst,dat meest Joden var
de stamme Levi, en ook cenige Fian
schen , doen

Hier vallen ook de beste peerder

Piimpernel, Spenagie Thym, &amp;c :
Men heeft 'er ook fracje bloemen,
onnoemelyk vecl Roozen, nagelbloemen,

of angelieren, Ambretten, Jasmynen er

van Persien , en de voortreffelykste Lelien van allerley zoorten , Hulft
Granaat Appelen, en zommige als eer
Struys-cy van groot
Men hecst, daar oolt uyrmuntende

Goudsbloemen, Maankoppen, Tyloosen.
Crocus-bloemen, Violetten, &amp;c

Daar zyn ook Aspergies, Artisjokken

hooge, ja de beste Cypres-boomen de
wercld, en zommigen der zelven on-

(nier in de bladeren, als d’onze, maar

van de wortel en stam groejende) Karoo

gemeen dik , hoedanig eene men ’e

ten, Peen, Knofflook, wilde Knof-look.

ool zict, ivclke eenige vademen dik
en die van Sjah Abaas de 1. daar ge-

zoethout, Meckrap, ajuyn, Pingstei
uakels ; allerley Radys , Rhabarber

plant is. Frcy :530. Tav. 550. Ook wi

Knollen, &amp;c

men dat deze boomen nog een gedenk

Ookzietmen’er Cattoen, Berberissen

teeken van Koning Cyrus zyn. Deze

Coriander Fenkel, Sevengety- kruid,

in reven geplant, doen daar een won

Scnebladen , Rosmaryn en meer andr

derlyke heerlykc vertooning terwy gewasschen in overvloec

men buiten de zelve als een wild bosch

Veele meynen ook, dat Sjiraas het Voorde
uden

van Hazenooten, Olyven, Pistachien

Pasargada der Ouden zou geweest zyn; paaro,

mandel, Kerzen, Persiken, Abrikoo

dat al zoo onzeker, als al het vorige is,d. gevermits inen op de berigten der oudste houden

zen, Granaat, Piuncilen, lygen, Kasta
V. DEEL

schry-
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Het water, dat men hier heeft, is
schryvers, als Herodoot, Ctesias, Hel-
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en van
Mo
hhan
me

niet be

togt

anicus, en andre, zeer weynig staa

meest put-water, en brak , hoewel 'er

maken kan, en om dat de latere schryvers een zeer groote menigte van overdekte
waterbakken in, en ontrent de stad is,
naar veel zaaken van de ouder schryvers

m regen-water te vangen; maar het reend ’er weynig, men is ook zeer dik-

vergenomen hebben. Altoos Strabo houd
in zyn 10. Boek p. 486. a 487, en 10

p. 507. het gansch verhaal van de Per- wils aardbevingen onderworpen , waa
siaanze zaaken voor een zuyver verdicht

door zoo nu en dan hier ook veel gebou-

zel, dat by veel geleerden, altoos in op

ven instorten

Daar zyn ook ecnige Mesdjids, en

zigt van de oudsten, voor zeer waarschyne

Moorze Tempels; dog van weynig belyk gehouden werd
Deze stad is het ook, in welke Mo- ang, dan eenc, die een groote Cocpel
hhammed, ’er voorby reyzende,niet kome hecft

et fracyste ontrent deze stad is, dat Fiacie

dorst, uyt vrecze dat hy door de schoone

vrouwen en heerlyke wyn, die men ’er zig daar zeer aangenaam een groote me-plantanigte van Dadel-Orangie Citroen-en an-gien bui

vind, verleyd zou werden; hoewel andre

ten de

lere boomen in ’t verschiet vertoond,)
vaar door men de stad van buiten niet

dat eerste (van de vrouwen) van Jesd
een stad, daar de schoonste vrouwen van

zien kan , voor dat men ’er zeer digt

Persien waarlyk vallen, met een bete

by, en als op is; behalven dat men ook

schyn van waarheid getuigen; dog geloove
dit geheel verhaal niet, alzoo hy de in de stad eenige Thuinen heeft.
In de zelve werden veel fraeje zyde

schoonste wel ieverig zogt
De staLhaa1

beschreren.

toffen geweven, en ook de beste roer-

Van de stad Sjiraas gaan wy tot die van
Lhaar over , die op oo graaden lengte

loopen gemaakt, die van daar door 't

en op 28 graaden 3ominuten, N. Breedte
legt. Een groote en welbebouwde stad
Zy is, gelyk wy gezegt hebben, we
eer de Hoofd-stad van het Koninkryk

van dien naam geweest, dat Sjah Abaa

de Groote 1599. van een vry Vorst veroverde

Men heeft in de zelve veel fraeje
hooge, en boven platte huizen; en ool

een deftige steene Basaar, of Markt, die

eheel Ryk verzonden werden, en waar

door hier al een zeer fraeje handel is
Hier zyn ook (gelyk mede te Spahan,
Jaroon, en in veel andre steden van Perien) zeer veel Jooden , wel duizend huis-

gezinnen sterk, nazaaten (zoo zy voorgeven) der vervoerden door Koning Salnanassar

Wy hebben hier geen Comptoir, of Onzc
Logie,maar een huis, waar in men gewoon verbiyf
a21s

aan de stad een groot cieraad geeft, alzoo is te rusten, hoewel men dat ook wel inpieeen Carrawaansara , die aan gene kant.
zy van veel deftige winkels voorzien

216 schreden lang , boven overdekt, of na Gamron legt , doen kan. Ool
Het

Casteel
&amp;c.

hebben wy daar nog een eygen gebouw,
en by na midden in de zelve gelegen is
Geen minder vertooning, doet de en thuyn.
Om van Sjiraas hier te komen, trelt
Vesting, in de stad boven op een
men
voor by het dorp Fagr-Abad, en de
Tots, en geheel van steen opgehaald,

als mede ’t Paleis van den Hertog,

tad Jaron, waar na men, wat ter zyden

dat egter niet heel groot, en ook t af, ’t dorp Aasje Rafi heeft, buyten ’t
fraeyste niet is

Zy heeft geen wallen; maar isvan alli

welk een van onze Heeren Directeurs,

oannes Keyts (waar af hier na breeder)

kanten door zwaar gebergte omringd begraven legt
(an daar ontmoet men nog Bizies, en
dat voor wallen verstrekken kan. Ook
is de nieuwe Vesting, schoon zoo hoog

iclegen, van al zoo weynig belang, al-

Sehakoe, dat beyde groote dorpen zyn.

In de vorige tyden plagten wy ook een De gac

de oude, om dat die laatste in de vorige ast Comptoir, en een redelyke goede Bassora
ons
tyd door Sjah Abaas , wanneer hy dat Logie tot Bassora, of Balsara, en een en
Comp¬

Koninkryk en die stad veroverde, mees onder-Koopman tot opper-hoofd, met toirdaar
verwoest is, zederd welken tyd men eenige bedienden onder hem, aldaar te
leze nieuwe wat meer na de Zuid-kant

rebben.

DSeze stad legt in of na de zyde van

der stad zoodanig gebouwd heeft, dat
men ’er maar langs eenen weg bykomen

t woest Arabien , aan de Rievier den

kan. Het is zeer groot, maar slegt van

Euphraat , daar zy in de Golf van

bezetting, en ook van zeer weynig ge ersien, of eygentlyk in die van Bassora,
schut voorzien. Anders was het zeerlicht stort.
terk te maken

Het ge
al der

Het oude Susan, hedendaags Valdac

Men gist hier ontrent 400o huizen genaamd, legt 'er niet verre van daan,
van welke ’er veele van wind-kokers selyk ook de Choaspes, die ’t zelve be-

juyzen ,
en
Inge voorzien zyn; en de ingezetenen gist men

vaterd , zich niet verre van Bassora in

zetenen. op 20ooo zielen.

ee stort

Wel
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Wel eer plagt zy onder de Arabiers teGabbas , Amsterdam , en Midde-burg
Enzo0 als men Caap Jasques en die van
staan; dog nu legt 'er een Bassa van we
gen den Grooten Heer als Hoofd, on Mosandon voor by is geraalet, komt mer
der welkers magt zy 1657. door den Baif- y de Arabische wal en daar na by de
jlanden Lareck en Kismis
van Bagdad, (dat 'er 10dagen, een arn
Op dezc stad Congo (die eenige myler
van den Tigris af varende, en anders te
gen stroom op, wel 6o dagen, af legt

gebragt is ; en schoon de Arabiers d

nader dan Gamrom aan den mond var
den Euphraat legt) is groote vaart van Per-

zelve naderhand weder inkregen, is 21

ien , Suratte, Malabar, Choromandel,

egter nietlang ’er na weer onder den Groo

&amp;c : bchalven dat ook de Carravaanen

ten Heer geraakt, en zedert gebleven
Zy is 16400 schreden van de eenc kan
der rievier tot de andre lang, en van 10

an Constantinopel, Smyrna , AlepposGroote
en andere plaatzen, hier na tockomen , hande

en zeer veel waaren uyt Europa herwaards tel.

rondeclen , 45 Torens , en van hooge brengen ,

waar door de handel hier zee
cerr

3root is

muuren voorzien

Waancer wy begonnen hier eenComp-twyffel
Moorze Tempels, en onder de zelvc toir op terichten, is my onbekend; dog of wy
Men ziet 'er ook veel Moskeen er

Het Pa
cys , d
Basaar
en Ve

sting-sa

nara, &amp;c

na
eene , die ongemeen fraey, en zeer aan my is gebleken , dat wy , na dat de hier
gelyk
Furk het laatst won, veel jaaren aan den we eer
zienelyk is
inderen hier een Logie en opper-noofd wel een
De Bassa heeft daar ook een zeer defci
gehad
hebben, alwaar onze bedienden op Comp
Paleis, dat een groote verrooning doet
toir,
cen
man
na , 1689. uytstorven , waar
De Market is mede vry groot, en over
hebben.
dekt, waar benevens veel andre by zondr van wy in de beschryving van de Hec
gebouwen , en een groot getal huizer van Leenens Gezantschap breeder berich
van aanzien zyn, behalven dat men ’e
ook veel Hamans of Badstoven, en Coff
hurzen heeft

bekomen zullen; dog in de tyd, dat de
Teer Hoog-kamer Directear van Persier
was, hebben wy daar geen Comptoirge

Daar isook een groote Vesting, Manara had; cn of wy ’er nu nog een Compton
hebben , is my onbekend; hoewel he

genaamd, die aan de west-hock van eei

spruyt van den Eufraat legt gelyk zij naast geloove, dat wy 'er nu geen hebben
Hier plagten schoone Arabische peer

vooraan aan den Oost hoek een schoon

Piramide, met eenige graf-steden in een den te vallen. Sjah Djjhaan liet hier een
Arabisch peerd voor 10000 Ryxdaalder.
boschagie, vertoond

De Eufrates loopt aan de Oost-kani
der stad met die spruyt dwars door de

zelve, gelyk men die met kleene vaar

tuygen ook bevaaren kan; dog zy loop
zich zelven daar in ook dood. Aan d

over- wal heeft men nog een oud verva
len Kasteel, en een Paleis van den overleden Bassa.
Waa
zy legt.

Congg
cer

Comp¬

Aan de kant na de stad Bagdaat heeft

koopen ; dog t stierf onder weeg; en
de Bassa van Damascus gaf 2400 Ryxdaalders voor een vullen.

Even zoo hebben wy ook eenigen tyd Wy heteen Comptoir, en een Logie tot Mas-ben ook
eer
-ate gehad, een voorname stad in Ara Comt

bien, die men, zoo als men de Golf van toir te
Persien inloopt, ontrent die Zee leggen Mascat

ziet; dog hoe lang dit geduurd heeft, is gchad

men de Zand-Zee, zeer dicht by de staf my onbekend, niet anders wetende, dar
Bassora, of pas ten Noord Oosten agter dat de Heer Nobbert Padbrugge 1672
de zelve, en aan de west-kant der zelv door haar Edelheden als Gezant dereenige zout-pannen
Men ontmoet, van Gamron derwaarde

zeylende onder weeg ’t slangen Eiland

waards gezonden is, om met dien Emie
een nader verbond op richten, en onzer

handel aldaar te aanzienlyker te maken.

t cyland Delfshaven, en de beroemde sta

Dit voor af gezegt hebbende, zullen

toir van

Congo. Hier hebben wy ook een Comp

wy nu tot andere zaaken van Persien

toir gehad en de Hr. Hoog-kamer is

overgaan, om te zien, hoe, en wanneer

Wat Ei-

1691. daar nog als Koopman, en Hooft

wy daar gekomen zyn; dog alvorens di

landen

geweest. De stad is wel zoo wel als Gam

naamen en de jaaren van de regeering

Ons

men on
moet,
van

ron geboud, en eenige mylen nader aan der laatste Koningen van Persien laten
den Eufraat gelegen. Men ontmoet ook

jamron’t land van Jork-Hoofd, het Turks Ka

voor af gaan, om dat die ons in ’t verhaal der volgende zaaken een groot licht

der¬
waaorde
steel Abesier en de Eilanden Gareel zullen geven.
varende. Bandereck (een kleene Haven) Gabbon.
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Der laatste KONINGEN van

FLRST

EN,

Nazaaten van Sjah Ismaiel.
Naamen 1. C Jah Ismael Tsoefi, dat is, de zuyvere, of de I. Ao. 1508. tot Ao.
der laat-

ste Koningen

van Per-

sien.

2. O Sjah Thamas of Tahmas, zoon van Sjah Ismaiel
1576.
3. Sjah Ismaiel de 2. zoon van Sjah Thamas.
4. Sjah Mohhammed Chodabenda, zoon van Sjah Thama- 1578
5. Sjah Abaas de L. of de Groote, zoon van Sjah
1532

1585.

Chodabenda

6. Sjah Sefi de 1. zoons zoon van Sjah Abaas de I.
7.Sjah

Abaas de II. Sjah Sefi de 1. zoon.

10. Sjah zoon van Sjah Thamas Hossein zoon

1576.

1578

1585.
1629

1629.

1642

1642

1666

Sjah Sefide IL anders Soleyman, Sjah Abaasde I. I. zoon. 1666
9. Sjah Hossein. zoon van Sjah Soleyman

1532

1694.

1694.

1721.

1724.

Van alle deze Koningen zullen wy breeder onder
de zaaken van Persien spreeken
M de munten van Persien wel tewoorden

Okennen, moet men ’t werk van Ta¬

, die zoo even reeds vertaald

zyn.

Zy zyn pragtig in hunne hof-houding
vernier nazienfol. 99. 101. in zyn eerste
deel, en fol. 282. van zyn tweede deel, Alles blinkt ’er van goud, gelyk ool

daar zy nevens alle andre Indische munten alle schotels en drinkvaten , dog geen
zeer net afgebeeld staan.

zilvere , niet, om , dat Mohhammed

Nog moeten wy met een woorc gelyk zeker onkundig schryver zegt
zeggen , dat deze Koningen zig van dit in zyn wet verbied, maar om dat het
gering is
ouds her weinig plegen te laten zien
vast stellende, dat hoe verder zy van ’t

Als de Koning een Gezant het uyt een

volk , of hoe minder zy van henge- zouden kop toebrengt, is die, na’t drin
zien wierden , hoe grooter eerbied dit ken van ’s Vorsten gezondheid, hem ei-

voor hen zou hebben ; dewyl vol- gen; gelyk ook de kop, die zy van een

gens Livius zeggen ; continuus spectus pilaar nu en dan afschieten, den treffer eyminus verendos magnos, homines facit ; gen is.

VIERDE HOOFDSTUK.

1Aaken van Persien. De Portugeezen bevoeren Persien eerst van alle de Europeers

D Alfonsus Albukerk ’s toeleg op Ormus. Gelegenheyd dezer stad. Zyn komst te

Calajate, Curiate, en te Mascate. Werd daar zeer qualyk gehandeld, dat by
wreekt. Neemd Soar in , en komt voor Ormus 1507. Maakt dat Ryk aan Ema-

nuel Cynsbaar. Hun verlies aan weerzyden. Hy verslaat Atar nogmaal. Veroverd
Kismis. Behouwd de Vesting van Socotora. Waar op by 1511. Ormus weer inneemt Hhamed ombrengt, en alles daar in vust bersteld. En maakte

een verhond met Sjah Ismaiel, dat Stephanus Gama ook met Sjah Thamas dede.
Zedert bleven de Poriugeezen ’er meester af. Tot 1622. Wanneer de Persiaan , door

hulp der Engelzen Kismis, en dit Ryk, innamen op zekere voorwaarden. Aanbiedin-

gen der Portugeezen aan de Persiaanen. Wat de Engelzen hier by wonnen. ’t Verdrag

ook door Sjah Abaas slecht nagekomen. Slegte behandeling van den Koning van Ormus.
Wraak der Portugeezen over ’t niet nakomen van ’t verdrag. Wat den Engelzen Hop-

man Woodkook van den roof wegvoerde. De Koningen van Ormus. Wat voor EnLu.
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gelze licofden Ormus 1622. veroverd hebben. Sjah Abaas quaae gedrag outrent de Engelzen in opsicht van ’t verdrag. De Poriugeezen van Jasques, sahrein, Gamron,
en Mascate, verdreven. Sjahi Abaas staat de Engelzen, en ons roe, in zyn land te han-

delen. Onze handel bier begonnen door de Heer van den Broek 1620. Huybert Visnicht 1622. berwaards gezonden. De Hecr Bekker komt 1623. berwaards, en blyf.
in een slag tegen de Portugeezen dood. 1624. zend Sjah Abaas iwee Gezanten aan Prin
Frederik Henrik. 1626. brengen onze schepen Zyde in Suratte van daar. De Hee

van den Broekt net een nieuw verhand aangenomen 1626. In Dccember weer eenige sche

pen door de Heer van den Brock na Persien gezonden. De Heer Jan Smit, gaaande
in dit jaar als onze Gezant aan sjahi Abaas. De Heer van den Broek 1628. door de

Heer van Hazel vervangen. Zyn vertrek na Batavia 1632. Hagenaar bier als Hoofd.
Groote wreedbeyd van Sjah Scfi de L. onder vien toen de zaaken bier stonden De Be
velhebber Delcourt. 1633. quamen hier de Bevelhebber Carstenssoon, en Overschie.
Hunne verrichting. De Heer Lucassoon hier. De Hcer Overschie als Directeur voor-

gesteld. Vertrek van de Heer Lucassoon. Carstenssoon gaat op de Portugee zen by Mo
zambique kruyssen , en necmd drie schepen. De Bevelhebber Kraey in Persien overle-

den, 1638. Ovcrschie vervangen doon de Heer Westerwold. De Heer van Oostend
van 1639. 10t 1640. hier hoosd.
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Zaaken

Van daar liep hy na Mascate, en 5

M met ordre van de zaaken var

Persien te spreken, en te zien, mylen van daar, daar hy met den Stads-

van Pel

wat volleren uyt Europa dit ryk Voogd een verdrag maakte, en byzon-

fien

eerst bezogten , of zich hier neder der wel ontmoet, en beschonken, dog
zetteden , is het zeker, dat de Por daar na van de 20oo Arabiers die ’s nagts
tugeezen ’er cerft, en lang voor alle an- in de stad quamen, in weerwil van der

dren, gewecst zyn.

Stads-Voogd, zeer verradelyk behandeld

Zy begonnen al vroeg 1503. onde wierd; maar hy deed hen deviugt nemen.
tngeeze¬ Antonio Saldanha, en in de volgende Ook plunderde, en verbrande hy die stad.
eren jaaren onder Alsonsus Albukerk en Geor;
Hy nam kort ’er aan ook het stedeken,em
De Por

Persien
eerst va

le de

Aquilaris 1507. en 1508. het roode Meir,

plaatzen te bevaren ; en die grooten Held vond, en verscheen eyndelyk 1587. voovoor Or¬
muS
bukerk, liet 1507. zyn gedagten al op de stad Ormus
1507

pecrs.

de vermaarde Persiaanze koop-stad Or

fonsus
Albu

r
30
rmas.

le

genlieyt
deie1

Soar in, vertrok twee dagen ’er na, na soa- in

en ’t Eiland Socotora, Aden, en andre de stad Ontaz, daar hy grooten buyten kom

Te dier tyd was daar Zeifadien de 2.

mus gaan, houdende de Golfvan Persien Koning; dog deze, nog een kind, en
en’t roode Meir, met cen kleen geta een Vasal van den Roning van Persien
schepen bezer. Hy was daar door stora zynde, stond onder de Voogdye van zyn

verzeyld, en nam voor, die stad te bele- moeder, en vant een van hare voornaamste
Hovelingen, en gelubden , Atar geSeren
Zy legt in de Golf van Persien op o- naamd
Van de zelve liet hy de stad ten eersten
graaden, zo minuten lengte, en 29 graa

20

den , 30 minuten N. Breedte. Zy ii opeysschen; dog Atar liet hem trots antontrent 3 mylen van Gamron gelegen woorden, dat de Koningen van Ormuop een Eiland , dat ontrent 6 700c niet gewoon waren schatting te betaalen;
schreden zynen omtrek heeft. He maar wel die van anderen te eysschen.

strekt zich ; mylen na 't Zuiden uyt, e

Daar op tastte Albukerk de stad aan,

heeft een hoog gebertge, zynde by na en nam de zelve schielyk in, verbrandende
hare schepen, en de stad het zelve dreyoveral zoutagtig, en onvrugtbaar
1yn

Dc stad is niet groot, en nu van weinis

omst te

gende ; dog Atar , geen andre uyt-

aanzien , alzoo ’er veel af geslecht, enkomst ziende, maakte vrede met hem,

Calajate

Curiate

een grootdeel voor ’t Kasteel tot een pleyn onder,
gemaakt is

en te

Mascate.

Albukerk stelde dit beleg 1507. nog

belofte , , dat Zeifadien zich

met al het zyne aan Koning Emanuel
overgeven zou, en aan hem jaarlyks 15000

in 't werk, liep voor by Siagrum Pro Scrafyns of ducaaten betaalen, aan Albumontorium , of Cabo di Razalgate, en kerk cen plaats tot 't bouwen van een
quam met zyn vloot te Calajate een stad Vesting aanwyzen, hem ondertusschen van
Werd

onder ’t Koninkryk van Ormus behoo
rende

zeerqua- Hy wierd daar zeer wel ontfangen
handeld dog qualyk te Curiate gehandeld, dat hy
lyk ge-

innam, en verbrandde.

’t noodige voorzien, en in alles de be-

hulpzame hand bieden zou

Hy had 2000 mannen, en Albukerk
’er maar ioverloren.

Tf3

Daar
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Daar was wel besloten een Vesting te Persien verscheide verbonden, waardoor
bouwen, maar Atar, merkende, dat Al- zy deze stad ook gerust hebben blyven
bukerk, maar 5oo man by zich had , bezitten, stellende daar van tot tyd eenen
liet dat werk zeer slap voortgaan ; slot-Voogd, die 't opper-gebied over deze

waar op Albukerk de zynen, die zig in Vesting voerde

Onder dezen komt my Joan Roderik

t eerst zeer tegen hem aankantteden ,

klaar begrypen dede, in wat gevaar zy Noronha 1522, Henrik Meneses 1524.
Jaques Melio 1526, Christoffel Mendos-

in ’t vervolg geraaken zouden, zoo zy

malkanderen niet dapper bystonden, en 1528, Garcias Coutinho 1529. Antonio

dezen Atar tot reden bragten.
Hy ver-

Noronha,en Didacus Noronha 1552. voor

To
de Per

In dit bezit bleven zy tot 1622, in 't staanen

Daar op tastte hy den trouwloozen A
’t Ryl
tar weder aan, en overwon hem ; dog begin van welk jaar de Persiaanen doorinna-

saat Atar

wierd weer van meest alle zyn Hoofder hulp der Engelzen eerst het Eiland Kis-men:

10g

verlaten, die hem by den onder-Koning mis, daar Ruy Freira als Portugees slorVoog 't bevel voerde, den 22. Februari

maals.

Almeida nog gingen beschuldigen.

Ondertusschen liep hy na’t Eiland Kis

met accoord (dat zy zeer slegt hielden,

mis, nam dit in, verwoestte het, en ver

alzooo zy al de Mohhammedaanze Krygs-

Veroverd

Kismis. sloeg

twee bloedverwanten van den Ko lieden, die de Portugezen gediend hadden,

ning van ’t Eiland Lareek; maar hoo

dood-sloegen) innamen. Daar opzetteden

rende, dat ’t Kasteel van Socotora, doo

de Engelzen Sjah Abaas den Crooten, en

een opstand der Fartaken na ’t vertrek voor al den grooten Hertog van Sjiraas.
0ud
van de Vloot, in groôt gevaar was, Imancoeli Chan sterk aan, om de Porce Ve¬
sting van liep hy in Januari 1508. daar na toe, tugeezen ook van Ormus te doen verhuize
Den 24. dito quamen de Engelzen en
Socotora sloeg den vyand, en herstelde daar alles
in korten tyd ; maar verzwaarde de Persiaanen op ’t Eiland Ormus, namen

schatting der wederspannige Ingezete- de stad in; dog de Portugeezen weken
nen , die nu ten tweedemaal afgevaller onder hun hoofd Don Francisco de Sousa
waren, zoodanig, dat hen de lust tot in de Vesting.
De Engelzen bedongen3 dat de
een derden afval nu wel stond te vergaan
Na Albukerk ’s vertrek van Ormus, Hertog gedurende ’t beleg, zoldaaten
was ook Atar de Gelubde gestorven , en volk te land bestellen , en dat zy
en door eenen Hhamed in ’t bestier ver- ter Zee den Koning van Ormus met 7
vangen. Deze stelde daar alles na zyn chepen aantasten , waar voor de Her-

hand , betaalende wel de schatting aan tog alle maand 600 Tomans of 6oosucaaten aan huur betaalen zou , dog
zonder
verplicht te wezen, om de schebehandelende , als of zy volslagen van
pen die blyven, of verbranden mogten
hem afhingen.
SchoonAlbukerk niet lang te voren Ader te vergoeden

de portugeezen; dog hen egter zoodanig

Den roof zouden zy te zamen dec-

met een slegt gevolg aangetast had, en, na

30 schepen in die haven verbrand te heb- len ; ook bedongen de Engelzen , dat
ben, onverrichter zaake weder te Diu , zy, by verovering van dic stad, geen tol te
te Chaul, en eyndelyk ook tot Goa quam, -yamron, ofelders in’t Ryk, betaalen zou-

belette dit hem egter geenzins, weder na

den

Ormus te loopea, om dezen dwingeland
tot reden te brengen.
151I.

groote schepen na toe, veynzende na Aden ken wilde, zooooo Ryxdaalders verec-aan de
te willen, verscheen, als een blixem, on- ren, en alle jaar aan den Koning van Persiaa-

weer in.

En

der Por

Hy ging 'er dierhalven 1511. met 22 Chan aan, dat zy hem, zoo hy opbre-tugeener

Neemt
Ormu:

De Portugeezen, ziende, dat het be-Aanbie

zon te klemmen , boden Iman Coeli dingen

verwagt voor Ormus , omcingelde dat Persien 140000 Ryxdaalders betaalennen.
gansch Eiland, liet Hhamed ombrengen zouden; dog hy eyschte voor zig sooooo
daar na de Vesting, dat egter nog wel en voor den Koning jaarlyks 20oooo

tot 1513. aanliep, voltrekken; makende Ryxdaalders; waar toe de Portugeezen
zich verder daar zoo ontzachlyk , dat Sjah niet wilden besluyten, maar vonden,
IImaiel, Koning van Persien, onder wiei harder geperst zynde, goed, de Vesting

maalet

een ver-Ormus stond, ook best keurde een ver

aan de Engelzen over te leveren, onder be-

sond met bond met hem in te gaan, gelyk Sjah ding, dat zy ongemoeid na Mascate overSjah ls- Thamas, ontrent 1541. 2 1542. ook gevoerd zouden werden

malel. met den onder-Koning Stephanus Gama
gedaan heeft
Zeder

loofd, gelyk die dit aan 3ooo van hen ook

Zedert deze tyd bloeyde die stad, er naquamen; maar de Persiaanen, daar over

bleven de bleven de Portugeezen, die hier een van
Portu-

Dit wierd hen van de Engelzen wel be¬

geeten hun beste Kasteelen in Indien gebouwe

niet wel vergenoegd, overtraden dit ver
drag, en sloegen ’er 300 de kop af, aan

er mee-hadden, volkomen meester in dezelve, welke de Engelzen het verdrag wel meen-

ster af. maakten zedert ook met de Koningen van den na te komen, maar die hen tegen
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gen ’t verdrag aan de Fersiaanen overle- Batery-stukken , andre dito, 6 halverden, zendende die ten spor na Gai- ve dito , 16 twaalponders, o flangen,
ron, om de Pontugeezen aldaar een groo 2 halve slangen, 10 Orgels, 7 Petardtukcken, o2 afgezette stukken , en veel
ter schrik op ’t lyf te jagen

Daar op deelde Sjah Abaas den roof Basiliscen, van 22 voeten lang, gevon-

Wat de

Engelaenmet de Engelzen half en half, stond den.
Wraak
Gedurende het beleg wierd een Engel.
hier by
hen tol-vryheyd over al in zyn Ryl
der Porwonnen
roc, en beloofde hen ook de helft van schip, dat genoodzaakt was voor Gam-tugeenen
den tol tot Ormus (die hy naderhand ron ten anker te komen, omm te Calefaa-over

't

niet naop ’t vaste land van Gamron overbragt ten, zeer qualyk van de Portugeezen al-komen
dat van hem maar ten deelen nageko- daar gehandeld. Ook dede der Portugec van 't
zen zee-Voogd oo menschen op zeker verdrag
men is
Sjah Abaas, verbitterd op verscheide Engelsch schip, tot wederwraak van der
Tver¬
Molhammedaanen , die Christen gewor tegen ’t verdrag onthalsden Vizier van
drag
doorsjal den waren , en zedert de Portugeezen Ormus, co van zoo veel door hen over
Abaas
dienden, maakte, dat hy meester van geleverde Christenen, de kop afslaan
slecht na¬
ien.

De Engelze Hopman Wood- kook Wat de

de zelve wierd, en ook den Vizier var

gelo-

vertrok met z schepen, beladen met hun Engelle

den Koning van Ormus in handen kreeg,

van den
liet den zelven 't Hoofd afslaan, en dede aandeel van den roof, waar in aan peer-root
de stad meest afbreken ; dog ’t Kasteel len , en andre Juweelen, wel een Millioen weg

in zyn geheel blyven, leggende daar in Ryxdaalders waren. Dezen roof had hy by voerde
een goede bezetting.

Segte
behian-

delin
van de

geval uyt een vlugtend fregat bekomen;

Hy kreeg den Koning Seyd Moh- dog hy is 'er naderhand, met zyn schit

hammed Sjah mede gevangen , die ten de Walvisch, mede gezonken.

voerd, en zeer slegt van de Persiaanen bloejend Ryk van Ormus, waar over deze

Koning

van Or- gehandeld wierd.
mus.

Dit avas het eynde van dit treffelyk en

pot van ’t Krygs-volk na Sjiraas ge¬

Koningen geheerscht hebben.

Daar wierden in de stad en Vesting 53
KONINGE N

Koningen van
rnus.

I.

van O RMUS.

Sjah Mohhammed de I. de Bouw-Heer der stad Ormus van Ao. Christi

700. gevolgd van zyn zoon
2. Sjah Soleiman, gevolgd van zyn zoon.
3. Isa de I. gevolgd van zyn zoon4. Lasjkari, gevolgd van zyn zoon

5. Houkabad, gevolgd van zyn zoon

6. Isa- Chan den 2. gevolgd van zyn zoon
7. Sjah Mohhammed de 2. gevolgd van zyn zoon.
8. Sjah Ransjah, gevolgd van zyn Neef

9. Emier Sjahbedien Molong, gevolgd van zyn Neef

10. Zeifadien de I. Ibn Azar, gevolgd van zyn Neef.
11. Sjahbedien Mohhammed.

1278.

12. Emier Rocneddien Mohhammed.
13. Zeifadien Nocerat.

1278.

14. Masaud

15. Mier Bahadien Ajaaz Seifin.

1291.

1312.

16. Emier Ayzadien Gordon Sjah, gevolgd van zyn zoon.
17. Emier Mobareck Zadin Baharan Sjah.
18. Mirzah Bedien Issoef

19. Mirzah Kodbadien de I.
20. Mell Wazonaadien

21. Mikzah Kodbadien de2. gevolgd van zyn zoon
22. Turon Sjah
23. Massud Sjah.

1347.

1348.

24. Sjah Bahadien

25. Salgor Sjah.
26. Sjahwes

27. Zeifadien de 2. door Albukerk overwonnen.

1505.

28. Mohhammed

29. Seyd Mohhammed Sjah.

1622.

De-
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Deze laatsse Vorst wierd meest doorzonder ontrent alle Comptoiren, die zy

at

tocdoen der Engelze Hoofden, Mrs. in Indien van ouds her hadden, gedaan
Woddell
Blyth, en Wood-kook, den hebben.
Hoofden
Wat ons nu, of de Necderlandze
18. April 1622. overwonnen, die, daar
rmus
voor En

26n¬

crO¬

verden.

Maatschappy aangaat, die heeft hier al re-

hy bevorens van de Portugeezen 140O00

1622

Ryxdaalders jaarlyks getrocken had, nu delyk vroeg beginnen te handelen

De eer, van ’t oprichten van den han- Onze

ps Mark daags na Sjiraas gevoerd wierc

Gelyk nu de Persiaanen, meester van sel alhier, komr ook (gelyk als die van hande

juratte, en Mocha, of van ’t roode nler be
egtge- alles zynde, zich aan het verbond, doo
onnen
Mein)
den Heer Pieter van den Broel van door de
drag van de Engelzen in opzigt der Portugeezer
Sjaf A¬
cmaakt, zeer weynig krcunden, alzoo ntwerpen toe , die de eerste grond-Heer van
den
eaas onlieten zy zich ook weynig aan de En- vester van alle onze Comproiren in di
rent di

hunne Krygs-onkosten niet meeral.

zen.

20000 ponden sterlings, bequamen

3100

jewesten is. Hy wierd , 1620. den
16. Juni als Directeur van den handel

selzen gelegen leggen, die van alle

Engel-

1N

over alle de Comproiren in Arabien, In-

Daar was ook wel bedongen, dat de dien, en Persien, voorgesteld, op welken

Engelzen ’t Kasteel, en al ’t geschut, tyd de Engelzen ons mede in hun verbond
zouden hebben, en dat de Ferfiaaner

ver den zyden handel met dekerfiaan zog-

er een andre Vesting zouden bouwen :

en te trck ken, om dat zy in 3 jaaren pas72

naar daar na is de Vesting aan de Per

siainen overgegeven , alzoo Sjah Abaas
alles na zyn zin dede

jaalen ontfangen hadden

Hy zond 1622. allereerst eenen Huy- Huvhert
bert Visnicht, Koopman in dienst der Visnicht
1622

De Portugeezen nu hebben tot Gain- E. Maatschappy, onder Sjah Abaas den ner
De l'or-ron ook een Kasteel, en een vast verblyf, rooten na lersien , die ontrent dezen waards
Ugeezen

van las- na de verovering van Ormus, veel jaaren

tyd, of wel’t jaar daar aan, onze Maat-gezon

jue aan den andren gehad; dog zyn die Ve

chappy zeer ernstig verzogt, om in zyn

balirein sting cindelyk mede, en, zoo zommige

and te komen handelen

vamten qual,k wilien, al 1612. door toedoen var
en Mac¬

cat- versman Coeli Chan Hertog van Sjiraas,

dreven. dog, na myne gedagte, eerst nade verovering van Ormus (gelyk aan de afge

sen

Den 1. cctober 1622. quam deze De Hee
Belke-

Visnicht met het schip Heusden uyt Per-

1623

sien tot Suratte, waar op hy de lchepenher-

Bantam, Zuyd-Holland, en Weesponder waart,
en blyft

kapte Hoofden , die zy na Gamrom ter den opper-koopman en Bevel-hebber,
pot zonden, blykt) quyt geraakt, waar den Heer, Albert Bekker, den 16. Nov.gagtegen
toe wy niet weynig ons best gedaan heb- 1623 na Fersien , in gezelschap van a de Porben , gelyk ook om hen , na dat zy Engelze schepen zond , die te zamentigeeesloren 8 Poriugeesche Gallioenen aantel¬
ook Jasques, een stad in de Golf van

Fersien quyt waren, en Mascate daar zy

e tasten, drie dagen aan een daar medc

ook een Comptoir hadden, en daar zy zip
ok zeer vast gemackt hadden, te doen ver-

loegen , en hen verjaagden ; dog wy
regen den 17. Maait 1624. 10t S-ratic

laten, niet een Vesting daar te bouwen ,
ontrent dien zelven tyd, als zy Ormusver-

oren, of eugentlyk den 2 Februari 1622
door toedoen der Engelzen hadden moe
ten overleveren.

de tyding, dat onzen Bevel-hebber, de

Heer Bekker, in ’t begin van den stryd

lor een grof yzer getroffen was
Mer die zelve schepen quamen ook op . 1624
dien zelven dag de Heer Jchan van Ha-zenc

San A¬
Aldus plagten zy op ’t Eiland Bharein zel, en Moessabek uyt peisier t t Suratie

ook een Vesting en ’t gezag over de om als Gezanten van den Koing van Gezan-

eers-Visschery daar te hebben; maar van Persien na Holland aan zyn Hoog-ten aan
ncid Prins Frederik Henrik te gaan, dic 15

daar zyn zy inede verdreven.

Nu is 't wel waar, dat de Portugec

zen het in Persien lange jaaren alleen in

Fredei

net de schepen Dordrecht en Weespuyt denuk
Suratte den 23 April 1624 ook na 't

schouden, en groote, winsten gedaan Vaderla d vertrol-ken, en daar behouden

hebben, maar aangezien zy daar, gelyk
over al in lrdién, zich zoo onverdrage

iangeland zyn

Nadat nu den 6. Novemberonze sche-

yk aansselden , heeft Sjah Abaas , zoo pen, nevens Bantam, de goede Fortuin,
as hy maar kon, zoo door hulp der En en de Engelze Beer , van Batavia 101
gelzen, als naderhand van ons, zich van uraite gckomen waren, zond de Heci
nen op de voornoemde wyze ontslagen
A¬

an den Brock den Heer Frederilt Kis-

gens als Hoofd van 6 schepen den 4 De
ember na persien, die in gezelschapvanA. 1026.
nandelen, en zoo tor Gamron, als tot eenige Engelzen derwaards vertrok.
bengen

en zedert zoo de Engelzen, als voorna

a-s siaatmelyk ons , toegeslaan in zyn land 1
de Egelze
cn on-

Spahan, een Comptoir, Logie, en on

ce in ze opper-hoofden te hebben
zy

e hani¬

tielen.

Av. 1626 quamen in de maand F’e

bruari onze schepen met 352 Baalen zyd

Van de Engelzen zullen wy hier niet uyt l'ersien tot Suraite.
spreken, dewyl wy dat elders in 't by- Ondertusschen wierd de Heer Direc
tCur

chepen

yde in

Sratte
an daar.
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teur van den Brock door den Heer ouc
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9. November weer na Suratte, latende

Ambons Land - Voogd Herman van hier der zelve tot verdediging der Lospault, met cen nieuw verband van twe zie blyven

T’e dier tyd stond de handel hieronder Onde

aaren, a 200 gl: ter maand , weder als

wiens

t bestier van Marcus Oldenburg (die vanpesier
Hindoestan) Persien, en in ’t roode Meir Sjiraas te Gamron gekomen was) Hage- de zaaDirecteur van den handel in Suraite (Cos

benig.

den 1. April 1626. aangenomen
Den 14 December verzond men we

schepe

der eenige schepen na Persien; met wel

Per

ke cen Gezant van Sjah Abaas derwaard

had het gezag over de schepen, en instonden.
Spahan was toen een Bevel-hebber Del-De Beourt, maar had daar nieis te zeggen ; velheb

verzogt te vertrekken, het welke aen

langezien hy het daar al vry flecht ber Del

zelven toegestaan wierd

aangesteld had.

sien
ezon-

en.

naar, en Adriaan Smit ; dog Hagenaarken hier

en 12. December begon het hier ti

Den 8. October 1627. quam de Heer

de Bevel¬

daan had.

gezin, om den Heer van den Brock daa

Kastenssoon, en de opper-kopmanNi

Ook zonden wy in ’t laatste van dit
Jan Sin

chappy als Gezant aan den Koning van
ersien.

Zeelandia in Februari hier, de laatste om als

aangesteld te werden

Hier op vertrolcken die twec Heeren Hunne
verrich-

en Marcus Oldenbuig van Gamron naing.

De Heer van Hazel van den Heer van den Brocl
van de1

618
door de

chie

Directeur van den handel van Persien

Den 2. December 1628. nam de Heer

Broe

en

Over

colaas Overschie, met het schap nieuw

deer Jan Smit, van wegen onze Maat-

Gezant

Carstens

Ao 1633. quam de Bevel- hebber soon,

als Directeur te vervangen

zelve jaar nog den opper-Koopman, der

A. 1633.

egenen, dat het in geen drie jaaren ge hebber

Johan van Hazel in Suratte met zyn huis

De Heer

court.

Spahan, om den Bevel-hebber Delcourt

het opper-bewind, zoo wel over den han

del van Persien en Indien, als over die
in ’t Roode Meir, of tot Mocha, over

Geerdings, en meer andren, te lichten,
in welken tusschen-tyd Hagenaar ’t gezag

Heer val waar op de Heer van den Broek, na dat hy in de Logie zou voeren
Hazel
Ook quam de Heer lhilip Lucassoon De Heer
nier ver-9 jaaren en 7 maanden Directeur van Per
den
21. Februari dezes jaars met de sche-Lucasvangen. sien geweest was, met Moessabek; Gesoon
en ’s Hertogenbosch, 't Hof van Hol hier.
zant des Konings, die nu van Mazulipa
tam tot Suratte uyt Holland weer in di

land, en Leyden, hier aan te landen

vloot aan de Heer Coen aangeland was,

Den 10. Maart wierd Hagenaar ver- e Hee

op een en ’t zelve schip den 23. dito na lost, en de Heer Overschie in zyn plaats overschie Di
Persien vertrok; alwaar hy den 5 Febr als Directeur openbaar voorgesteld
1629. tot Gamron met hem aanlandde

daar de Heer Directeur van Hazel en de

deer Huibert Visnicht by hem aan boorc
11amO1

Ook wierd hem van den Hertog, en

yn1er
trel 1a

a1avi2

Ook bleeftoen hier de opper-koopman tecteu

anoy, met 2 onder-kooplieden, 5 asistenten, en 1 Lyfschut
Sen 19. dito verzeylde de Heer Lu-Vertrevan de

-assoon, oud Land-Voogd van Amboina,

andre Persjaanze grooten, zeer veel eer met ’t schip ’s Hertogenbosch nevenscasoon.
bewezen, waar op hy den 20 April met sen Bevel-hebber Delcourt , Mebays

cen vloot, die 12 tonnen gouds wecrdig

eerdings, Marcus Oldenburg, en den

was, na Batavia vertrok, daar hy den 19. onder-Koopman Hans Gier met 't schip

Juni op de Rhccde quam
A. 16 32
Hag.
AAT

nier als
Hoofd.

A°. 1632, den 14. Augustus ging de
ppper-Koopman Henrik Hagenaar, me
le schepen Grol en den Bevel-hebber Jo
nan Carstenssoon van Embden, op ’t schip

Grol, van hier na Suratte, terwyl de
Bevel-hebber Carstenssoon met de scheper

Carsten
soon en

Utregt, Zeelandia, 't Hof van Holland, neemd

en Lcyden, op de Portugeezen ontrent scheper

dozambique kruyssen ging, hebbende van de

Amboina, en den opper-Koopman Wou- eenen schipper op Zeelandia als onder- tortuter de Leeuw , van Bommel met ’t schip

Zeevoogd, en den Heer Hagenaar op ’t s ee

Utregt, na Persien; alwaarden4. Octo- schip Leyden tot schout by nacht by
ber ter Rhccde van Gamron gekomer
zynde , zond de Bevel-hebber Carstenssoon den Koopman Wouter de Leeuw

na Spahan, en Hagenaar wierd hier den

zich, op welken togt zy 3 Porrugeesche
regatien veroverden, gierende van daar
pt Eiland Socotora aan.

In September quam de Eevel-hebberCraey in

Coren Cracy met de schepen Vlissin-persien
gen, de Leeuwin, de Chamclion, Bom- overlevoeren
mel
, en Grol, voor Gamron op de den
Ontrent dezen tyd, bragt Sjah Sefi de
hee,
dog alzoo die Heer hier quam te
wel 75 zielen, al te zamen mannen

5. dito vast aan land gelegt, om ’t geza;
te
Froote

vrecd-

heyd van van ’t eerste aanzien, of van Koninklyken terven, vertrok de Heer van Zanten in
zen plaats als Hoofd van deze vloot
Sal Scfibloede om
de I.

Ondertusschen vertrok den Bevel-heb-

ber Carstenssoon , na zyne zaaken hiei
verricht te hebben, met de schepen de-

V. DEEL.

len 23. October na Malabar

an het jaar 1633. nu bleef de Heer
verschie hier Directeur van den handel

8

tot
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tot het jaar 1639, als wanneer hy in Westerwold stierf den 29 Augusti 1639.
dit zelve jaar door de Heer Adamen de Heer Leendertssoon den 3 May

Westerwold, zoo uyt de Instructie die

1640

De Heer

Na des Heeren Westerwolts dood van oo
nam
de opper- koopman Adriaan van stende
brant Geleynssoon medegaven, blykt,
Oostende de zaaken hier als gezag-heb- van 1639
dat,
die
vervangen. Ook blykt
to1 1640
haar Edelheden aan de Heer Wolle

Hecr de zaaken vry beter dan zyn ber tot 1640. waar, en wierd toen ver
voorzaaten , de Heeren Overschie ,

hier

vangen door de Heer Wollebrand Ge-hoofd.

Delcourt , &amp;c. : (die ’t vry, wat lo-

leynssoon, den Ouden, die hier als uyt

aanstelden) geschikt, en reeds veel hier

drukkelyk Directeur door haar Edelhe-

den in dit jaar gezonden wierd
De Heer
Wy konnen dit nader uyt deze volnen wakkeren Twecden , den opperJelcynsKoopman Jan Leendersoon , byzonder gende instructie, zyn Ed : mede gege soot

hersteld had, werdende daar in door zy

wel geholpen; dog deze beyde Hecren

ven , zien.

leefden hier niet lang : want de Heer

1640
hier Directeur

VYFDE HOOFDSTUK.
E Heer Geleynsen 1640. hier Directeur. Instructie 1640. den Hecr Wolle-

brand Geleynssoon als Directeur medegegeven De Heer Constant 1643. hier

Directeur. Moejelykheden met de Persiaanen over de Zyde. Zeer slecht Zyde-verdrag.
Waar van de Heer Constant verzoekt, ontslagen te werden. Die , na eenis

geveld, gedwongen wierd dit verdrag te onderteekenen. Waar op by na Batavia vertrok en 1645. veer bier quam, met last om den Persiaan te beoorloyen Reyze

van Spahan na Gamron door de Heer Basting. Zyn komst by ’t Paleys van Darius. Oude Fersiaansche letiers. Ontmoet zwaren iegen. Laat zyn vrouw en kin¬
deren te Jaroon. Komt te Gamron. Gaat weer na Jaroon om zyn vrouw, en kin¬

deren. Op de tyding van ’t innemen van Kismis komt de Koning tot een goed ac-

coord. De Bevel-hebber Blok na Spahan ontboden. Die 'er met den Heer Basting
na toe gaat. Vervaarlyke hitie en zwaar onweer sp dien weg. Hun verdre gevallen
op die reyze en aan ’t Hof. Eenige grooten in Spahan om hals gebragt. ’s Koning.
groote winst hier by

Ordre en Instructie voor den E. Wollebrand Geleynssoon, Commandeur over de schepen N. Zeelandia

ende de Snoek , van hier

over Suratta na Gamron vertrekkende, om des E.

Compagnies Negotie en affaires in’t Ryk van Persia als President en opper-hoofd te dirigeeren, waar
toe de Almogende zyn H. zegen verleene.

I

Eongetrouwe handeling van Hui

van Compagnies affaires in ’t Periisch

Instruc¬
6bert
Visnicht, de traagheyd en Ryk gecommitteerd den Heer Adam

de Heer - hoofze pracht van Antoni Delcourt, Wesierwolt Extraordinaris Raad van
mitsgaders de ongestadigheid, ’t slecht India, en tot des zelfs hulp als twecde
ollebrand
Geleyn

soon als
Direc-

teur me
degege¬

vers.

overleg, en de Prodigaliteyt van Nico- 27perzoon (om in Gamron en Lhaar te
laas Jacobssoon Overschie zyn oorzaak blyven) den opper-Koopman Jan Leengeweest,dat de Generale Compagnie uyt derdssoon aangestelt, van welke opper-

den Ryken Persiaanzen handel zulke hoofden (zynde den eersten een oud en
effecten noit getrokken heeft, als ons bedaard perzoon, en de tweede ge-

3trouwd ; weshalven zy door de Delitien
beloofde, en als andre, daar handelen en Commoditeyten van Persien zoo

anders deze aanzienelyke commercie we

de, van tyd tot tyd daar wel genoter licht niet, als de vorige jonge borsten,

hebben; om het welke te verbeteren, stonden vervoerd te werden) wy alles
ven de vrugten van dien apparenten han- goeds bleven verhopen; en hebben ons de
del te rechte te smaken , zoo hadden cffecten van hunne korte Adiministratie
wy in den jare 1638. tot de Directie aangewezen, dat wy in onze opinie,
1909
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Terwyl gy aan boord en op de reyze
zyt, zult de vlag van de groote steng

zyn geworden maar ’t heeft den Al laten wacien , den Raad , des noodig
mogenden beliefd hen uyt de wereld zynde, beroepen, en daar in gedurig
te roepen, en is de Heer Westerwoli voorzitten; dog voor Goa ontrent de
Zalr. in Ispahan den 29. Augusty des schepen van den E. Commandeur Dovoorleden jaars, mitsgaders de opper minicus Bouwens komende (dat niei
Koopman Jan Leenderdzoon buiten waarschynelyk is) zult gedurende zyn

Gamron den3. May daar aan volgende
overleden, zulles des Compagnies han
del in dat Ryk van bequame dienaar
ontbloot en berooft blyft, te meer, al200 den opper-Koopman Adriaan van

Oostende (in wiens gepresteerden diens
wy genoegen hebben, ongenegen isdaa

aanwezen, ten opzigt van onze Oorlogs-

Vloot van defensie en bezetting aldaar,
»uwe vlaggeinnemen, en, iets in Raade
te verhandelen vallende, de tweede stem

hebben, gelyk wy mede verstaan, dat

UE. in Suratte met liefby den Directeur
Paulus Crook gekomen zynde , als

langer te blyven, en wederom zeei

twecde perzoon in den Raad aldaar

ernstig om zyne verlossing verzoekt.
De zaaken nu aldus en in deze Termei

zitting nemen zult, om gedurende zyn

staande, en vermits ons ool niets meer

gen en bekomen ervarenheyd te helpen

verblyf Compagnies affaires na vermo-

ter herten gaat, als dat de voornoemde bestieren, en voor al te bevorderen de

Directie in India van wal-kere opper Suratze Cargazoenen in deze schepen,
hoofden voorzien mag blyven , zoc beloopende , als per facture blykt
hebben wy niet willen nalaten uw per- 162627- 10.3. spoedig met gencegzamt
zoon (van wiens bequaamheid wy on- verzekerdheyd mogen werden gelost,
vergenoegd houden , onaangezien gy gebruykende daar toe wel gemonteerde
by uw tyds Expiratie, en op uwver- boots, en geoeffend volk, dewyl onverzoek uyt de Hindoestanze quartierer mogens zyn om deze schepen met een
over Persien tot ons gekomen zyt, om kleen jacht te versterken

Insgelyks zal UE. alle menschelyke
na ’t Vaderland te keeren/ in aanmerkins
t0 nemen, mitsgaders tot een nieuwe neerstigheyd aanwenden, dat het gereede
verplichting te verzocken, waar in niei

voor Persia, en de Moorze vracht-

verders heeft konnen gehandeld wer
den, als dat UE. Gedisponeerd hebber

werden , om UE: reyze na Gamron

tot verblyf van een, twee of drie jaaren
buyten verband, en de verdre conditie

voort te zetten, alwaar in gezondheyd
en behouden Gt welk God geve) aan-

goederen weer in der haast ingescheept

blyvende de recompenze van dien tot geland zynde, UE : 't gezag en de

onze discretie, mits UE. gebruykendt Directie van Compagnies omslag in 't
als Commissaris aan ’t Hof van den Ryk van Persien, en der zelver effecten
Mogol, of als Directeur van Compagnie- by een net geteckend transport uyt
Negotie in Persia. De eerste gelegenheid handen van den opper-KoopmanAdriaar
blyft opgeschort tot een bequamer tyd, van Oostende, of des zelts Gecommit
en tot dat die Majesteyt van Casjemier teerden, in Gamron zult overnemen;
in Agra zal wedergekeerd zyn. De
Tweede is UE : in Raade van Indi-

wy zeggen van desselfs Gecommitteer-

den, of in Gamron van de aanwezende

vrienden, alzoo wy uyt ’t schryven van
missic op uw perzoon verleend, die wi gemelde Oostende begrypen , dat hy
UE: nevens deze Instructie ter hand vry wat spade tot Gamron met de retour-

opgedragen, volgens een speciaale Com

stellen

In gevolge van dien zoo heeft UE

schepen verschynen zal vermits zy
besloten hadden tot het handelen over

zich te vervoegen op het schip Nieuw de Zyde de Maj., en desselfs leger te
Zeelandia, om in gezelschap van’t schit volgen , welke ten inzicht van het
de Snock van hier recht na Suratte in overlyden des grooten Heers, tot het
Suwalis Chom, en van daar na Persia

hernemen van Bagdaad in aantocht

te verzeylen, in overeenkomst van de

was

byzondre cours-wyzing tot die voyagit
ontworpen, die UE, en den schippe

Op het spoedigste, zonder na gemelden
Oostende te vertoeven, zal UE: 't

by dezen tot hun Gouverno behan Persiaansch Cargazoen in de meer aandigen, zonder nogtans UE. en den getogen schepen Zeelandia ende de
Raad stipt aan de onderhouding van dien Snock van hier afgeladen , bedragende

291802-8-2. en uyt verscheide koopheyd , weder en wind , den bester manschappen (gelyk UE. specifice by
boeg mogen voorwenden, alwaar het , de facture en Cognoscementen beoogen
te binden; maar zult na tyds gelegen

ook dat UE. tot vordering van spoe kond) bestaande, tot Gamron met goede
dige Voyage de straat van Mamale on- toezicht, dat niet verminderd werde
doen
Gg 2
dernam door te loopen
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doen lossen, ten meesten voordeele trag

dat (als gezegt is) onze waaren tot de

hoogste prys verkogt, en na die plaat
ten om te zetten , en tot geld te ma
ken, om de Contanten tot aflegging zen, daar zy ’t meeste voordeel geven
der opgenomen gelden te gebruyken , gevoerd, en daar vertieid werden, doordat wy schatten ontrent 4ooooo gul

gaans in opmerking nemende ’t bedra

dens te wezen, by aldien, gelyk voor gen der ongelden, en de Risico ; ’t
nemens waren, 150of zoo Carga Zyde
van den Koning besproken hebben, ons

te zyner tyd de bevinding van alles we

welk de koopmanschappen, die men

voorneemd te verzenden, onderhevig
zyn

Ondertusschen blyven wy van gevoe

yuytgebreyd overschryvende

De opper-Koopman Jan Leenderts

len (ien zy Ue. ; ons na dezen betei

zoon Zaliger (die de Compagnie e bericht geven mogt) dat UE: ’t gros
zyn huysvrouw te vroeg ontvallen is

van onze Cargazoenen te weten, de

heeft gedurende des zelfs aanwezen zee Peper, Nooten, Nagelen , Foelie

goede devoiren aangewend, om ons di Suyker, Gommelacca, Benzoin, &amp;c :
in Gamron tot gereed geld a pry

rechte vrugte van den Persiaanzen handel

te doen smaken, gelyk zyne advyzen en Courant behooren over te zetten, en
de effecten uytwvzen; echter konner dat wy ons daar voor eerst best by be-

wy nier pryzen de verzending der spe- vinden zullen, om de Compagnie van
ceryen na Lhaar, Sjiraas, en Ispahan

maar oordeelen beter ; als ’t iet bykomt

de inkankerende renten te ontlasten.

Ten ware een groote party koop-

die in Gamron voor gereed geld tever manschappen tot een voordeelige prys,

koopen, om te beter staat en reekening tegen goede Zyde lege 45 tot so Tomans de Carga, ofte 36 Mansia, met

te konnen maker

Wy zien wel, dat de pryzen de

Mirsa Tacki, of ’s Konings Factoor

koopmanschappen na mate van dien in Laatsjinbeek
aan te nemen , konde
de aangetoge plaatzenvoordeeliger dat gecontracteerc en bedongen werden ,

in Gamron, zyn; maardaar tegen moe

gelyk de Heer Westerwolt Zalr. per

in aanmerking komen, dat alle waarer Instructie in ’t verleden jaar nog nadei

in gemelde koopsteden moeten uytge by onze brieven van den 25. Augusty
penterd werden, en dat men, geld var (daar van UE: de copye ter hand stelnooden hebbende in een Pancado (gelyk len) aan bevolen hebben, waar op nog
wel in Gamron, daar verscheide koop- niet gevolgd is, veel min redenen van

lieden om hunne gelden te bestede
uytdrukkelyk verschynen) niet verkoo-

dien in ant woord bekomen hebben

UE. moeten verdacht zyn by aldien

pen kan, dan met daling van de prys met 's Konings Factoors in verdrag
t welk dan al op de markt van Gamror

komt, ende de zelve Compagnies koop-

manschappen tegen Zyde aannemen ,
uytloopt
In tegendeel verstaan wy, dat dit van ten eersten netre afreckening met
voordeeliger , dan wel die wyze van haar te maken, en geen actie van Farr.
suytventing, is, zoo ons by de Com of pretensie van eenige vergoeding open
pagnies boeken van Persien nade te laten, en van ’t bedragen der ge

leverde koopmanschappen een zuyver-

blykt

Ook zal UE. alle kleeden , t

27

zwarte , Agraze, of Choromandelzc
zorteering, schikken na die plaatzen
daar zy best getrokken zyn,en ’t meest
gelden, om dus ook den meesten penn

obligatie en Mandement tot betaling
van de Zyde te vorderen (verdacht zynde doorgaans : Lege, ende : Ardasse
te ontfangen) en dat van te voren te

bedingen , om al zulke questien en
te bekomen, in Sjiraas, Ispahan, er geschillen voor te komen, als ’er met
elders, daar goede gelegenheyd van hu Molimbeck, Sjah Abaas Factoor, on3zing op de wyze van winkels is, b der Visnichts administratie tot groote
kleene partyen die uytventende, en t schade der Generale Compagnie voorgelyk ook ordre stellende; dat niemant gevallen zyn, blyvende gemelde Mo
zich de moeite ontzie, om de compagni limbeck per rest van reekening nog
profyt toe te brengen, als mede om de schuldig (daar weynig van te wagtei

zen gewigtigen handel neerstig te on
derzoeken, met al het doen der Moor
sche, Benjaansche en Europeische koop

hebben) 850181170.

In ’t vorderen van dien heeft UE.
uich te richten na de ordre aan de

lieden te doorsnuffelen, op dat wy, Heer Westerwolt Zalr op deze schuld
voordeel ziende, ons daar toe ooks

schikken, en daar mede ons deel var

gegever

3 Wy zeggen, dat UE. te letten

hebben in 't contracteeren van Zyde
UE., daar in loco zynde, moet we 2 Lege en 4'Ardasse te ontfangen, en
letten, en den handel zoo bestieren, dat meer niet; maar zult in de aanstaande

hebben mogen

koop
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koop zoostipt daar op niet behoeven inleggen der baletten door den ontfan-

voorleden jaar in Nederland meer ver

ger en de pukkers, als ’t gene wy meeten dienst van de Compagnie ove
deze stosse belasten, en in de gemelde

kogt, namelyk de Ardasse tot 26 schell
1gr, en de Lege tot 25 schell: e gr

structie in 't brecde voorgesteld werd,
waar op ons verlatende wy de effecten

’t pond op 27 maanden, veroorzaakt
door dien Braband (alwaar d’Ardass

van ons voornemen en last, zonder die

te staan, zynde de Ardasse (die door
gaans minder als de Lege gelè) in

zaak verder aan te beveelen, zullen te

gemoet zien

meest gebruykt werdjgeheel onvoorzien
was ; zulks dat UE : voor ecrst we

Even zoo blyven wy ook by onzen
vorigen last, van geen Zyde meer me

3; Ardassemogt aanslaan, en, by verlof,

dat een party Zyde van de particulier-

opgenomen penn : na dezen te koopen

buyten tol van 13 ; per cento moog
koopen, gelyk nu twee jaaren toege-

ten ware om redenen in ’t aanstaande

laanis, zal UE. twee honderd Rcaaler

de Maj. aan te slaan, om des zelfs gunst

mogen aanslaan, alzoo, gelyk gezeg

te behouden, en twee of 3ooooogulden

aar genootzaakt wierd een party van

vis, in Persia wel, en beter koop, als

te kort quaamt, ’t welke in zulkenge

de Lege, te bekomen is , doorgaan

val voor g6 maanden tot de minste

30p de deugd en onvervalschtheyd van

enten lichtende, uyt onze 1641. te
zendene goederen kan werden afgelegt

de Zyde na uw uyterste vermogen lettende

De stoffe van Zyde nu vervolgende
ullen wy in dezen niet tendeeren de
herhaalde klagten van onze principaalen

By aldien verzeckerd waren van de quan-

titeyt, welke tegen May en Juny aanstaande in retour te verwagten hebben,
zoo zouden nader rekening konnen

over de buytensporige leccagie der Zy

maken , ’t welkk nu onzeeker gaat

de, by den Directeur Overschie, ge
durende zyne Administratie in Persien

evenwel zullen wy by gissing in 't

8ckogt, en na Nederland gezonden;
maar ons dezen aangaande gedragen aar

de Instructie den Heere Westerwolt 10

ordre verleend met vertrouwen, dat
3UE; de zelve als de uwe zult nazien,
ende de zaak zoodanig behartigen, da

in ’t toekomende geenoorzaak van kla
8en zal werden gegeven

De pracht en achteloosheyd van onze borsten is zulks geweest, dat zich

vervolg dezes daar van nog iets stel
ln

Van particulieren zal UE: geen
Zyde trachten te koopen, als mei
verlof des Konings , op dat ons gegund voorrecht dieswegen niet in ge-

schil getrokken werde, gelyk mer
1638. in 't werk heeft beginnen te
tellen, als wanneer ons met geweld

zyn afgedwongen 4006 Tomans 12:
Mamoedis, over tol van 503: Carg-

niemand ontrentCompagniesZyde Caffi-

Zyde a 13 ; per cento van particulie

a, af-komende naGamron, heeft latei

'ren gekogt, van welke afpersingen
wy den Hecr Westerwolt gelast had

vinden , ’t welk de Camcliers 1638

oorzaak gegeven heeft, om de Zydebaalen te violeeren , en , zoo gezegt

werd, is de Compagnie 600 Mansi-

den weder uytkeering te bezorgen,
gelyk het zelve by brieven aan de
Maj. en den vertrouwder des Ryks,

bestolen, daar van geen andre vergoe

Mirsa Tacki, volgens ’t nevens gaande

ding te verwagten zy, als de 100 To¬

afschrift, doenmaals medegeven, heb-

mans, welkc de Gouverneur Polatbeekt

afgeperst, doende de schuldige en on

ben verzogt ; dog waar op tot nu
toe geen antwoord, veel min eenig
genoegen bekomen hebben; dog de

schuldige deze zomma uytkeeren

onze zyn genoegzaam gedwongen ge

de Lhaarze Camcliers by geweld heeft

worden ; om indien zy Zyde begeer
den , den gierigen Mirsa Tacki 50
vrccze hebben veroorzaalet, dat de I5 Toman voor de Carga te betaalen
pahanze Cameliers, en alle andre, zich als wanneer hy ons toegestaan heeft
in ’t toekomende wel zullen wagten eenige particuliere Zyde te mogen opkoopen, onaangezien onze last niet
Compagnies Zyde te verminderen; dat
Sr. Oostende is van oordeel , dat

deze strenge handelingen zoodanigei

God geve
Echter verstaan wy, dat UE. onze

hooger geweest is, als 42 en uyterlyk
45 Toman. Des niet tegenstaande

ordre , tot voorkoming van diefstal aar ’bericht ons de opper-Koopman Aden Heer Westerwolt gegeven (welke driaan van Oostende , dat vooreerss

wy hier om herhaalingen te myden nie dienen tot gemelden pryze van fe
weder aanhaalen) promptelyk zult in 't Toman te verstaan, indien wy geen
werk stellen. Item ’t geen by de zelve vordre inbreuk van onze tol- vry-

Instructie belasten, op den ontfang, en

inballeering der Zyde, mitsgaders het

heyd in’t Ryk van Persia begeeren
te veroorzaaken, waar toe geen En
Gg:

gelze
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gelze en aedre oorblazers outrent he
lof ontbrecken.

vaar 64000 bedragende. Dat Capitaa
met de winst verstaan wy dat Uf.: per

3 Wy konnen echter niet nalaten b

de Pacuw (uyt Tayouan te komen

dien last, aan de Heer Westerwolt ge
geven, te volherden, in gevolge van

na Choromandel zenden zult in Contant, Zyde Laken, Fruyten, Rooze-

welke wy UE: belasten, om onzen water, Peerlen, Paarden, &amp;c ;, gelyk
wille uyt de Instructie, aan gemelden jongit per Banda geschied is, ofin zul-

Heer Zalr. verleend , wel te begry ke koopmanschappen, en waaren, al
den Gouverneur Gardenys by nader
pen, en by de Maj.; en Mirsa Tackt
om vergoeding aan te houden 0

advys (die in Suratte of Persia aan te

cenige voordeelige zaake in de plaat treffen staat) zal komen te cyschen
van dien by een nieuw verdrag van ontbiedende van daar weder zoodanige

de Maj. teerlangen. Wy zyn verwon- kleeden; Suykers, en koopmanschapderd, dat de Engelzen en Portugee pen, als by goet onderzock vernemen
2en zoo begunstigd werden, en dat de zult de meeste wintt in Persia geven;
Nederlanders (die 't beter verdienen, daar benevens monsters van uwen eysch
ais zynde oorzaak van den bloejenden afzendende, teneynde alles ordentelyk
handel in ’t Ryk van Persia) tegen en op eenbeter grond werde gericht en
recht en reden gequeld, mitsgaders bestierd, dan wel tot nu roe geschied
3dat wy van onze voorrechten , ons 315, op dat ons wocleneenmaal tot voordoor Sjah Abaas gegund, en van Sjah deel strckke, en op dat wy nevens de
Moorze kooplieden, en andre werker
Scfi beveiligd, beroofd werden.

Verscheyde zaaken, ter dezer stosse
dienende, hebben wy over dit geschi

mogen.

De Paeuw (als gezegt is) schikker

in de voornoemde Instructie ingelast wy uyt de Golf van Persia over Cho
die UE: by gelegenheyd de grooten romandel na Batavia, en zult dieswe
voordragen kond, willende niet twyf- gen de overheyd van dat schip by Insfelen, of het zal eenige uytwerking cructie belasten, van Gamron vertrekkende Baticalo op Ceylon , van daar
ten goede doen.

Wyders zal UE: alle puncten, voor Poedecheri , en Tegepatnam aan te
al de vergroorting en verbetering des zocken, om na Paliacatta te brengen de
handels, meergemelden Heer Wester Advyzen, en Goederen , die in de re
wolt aanbevolen , voor de zyne aan- spective plaatzen in voorraad zyn

Celyk wy met het gene van de Chonemen, en ten dienst der Compagnis
bewerken , voor zoo veel wy, daar romandelze en Bengaalze Cargazoenen
niets tegen belasten, ten welken ein komt (als boven aangewezen is) bezee-

de wy UE: (als meer gezegt is) de ren genegotieerd te hebben, alzoozult
zelfs Instructie ende de nagezondene met de goederen, en de peper, die uyt
advyzen geauthorizeert behandigen , Guzeratte, Hindoestan ende Winguyl.
dat in dezen kortheyd veroorzaalt, te bekomt, proccdeeren geen Zyde voor
neer, om dat 'er zedert weynig veran- de daar van voortgekomene penn :

dering in ’t stuk van den handel end

koopen, maar alles in Wissel, gereed

de staats-zaaken, ons in dat Ryk ra
kende voorgevallen is

uytPersia,na advenant van’t ontfangene

geld, koopmanschappen, als anderzins

Om de Indische fons, of 't Capi zenden , om ter respective plaats weder
taal, waar mede de Inlandze han

voor Persia aangelegt te werden; let
tende op de quartieren, wiens kleeden

del staande gehouden dient te wer
den, niet te verminderen ; maar te en waaren de meeste voordeelen geven ,
doen roenemen, en om ons cenmaal en’t grootste rctour bekomen, ’t welmet onze eygen middelen te behelpen jke by eivaring Choromandel en Benzal UE: staat maken geen meer quan gale zyn, zynde in ’t voorleden jaar op
titeyt van Zyde tot retour voor , tWingurla’s Cargazoen, inGamronverVaderland in Persia jaarlyks te koo kogt, verlies gevalien, en de voordeelen
pen, als ’t Provenu van Batavische en

opde zwarte zorteering uyt Guzeratte

de Tayouansche Cargazoenen, ’t 21 zeer zober geweest, 't welk wy vernetot 3, 4, 5, ofte agt honderd baa men, dat ineer hapert aan den onbezylen , komt aan te langen, mits dat dagten inkoop, als wel aan de cours
daar onder niet begrepen werde her van den handel, dewyl ons zekerlyk
rendement der Choromandelsche en blykt, dat de Moorze en Benjaansche
Bengaalsche koopmanschappen , die kooplieden, en zelfs de Engelsche
UE: uyt de quartieren van hier toe verscheyde goederen tot minder prys,

komen, als zyn de doeken, en Ben- als d’onze die verkoopen ; namentlyk
gaalze Suykcren, in de meer aangeto

Kandekyns tot a2 Lanynen, daar de

gen schepen geladen , inkoops onge- onze inkoops met de onkosten op 49

Lary-
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meer voordeel (zoo zy voorgeven) als in des zelfs plaats derwaards met de

wy doen; zoo dat de Compagnic niei vloot van Derensie gezonden den cppergetrouwgediend werd, dat clendig is, en Roopman klaas Cornalissoon Flolt.
OE; zy gerecommandeerd, en aandat, zoo zynde, beter nagelaten was, de
bevolen
met den zelven te corresponwyl tot nog toe ons woelen buyten
winst geweest is, weshalven men met

opmerking den Directeur in Suratte
ten rechten diend hier af bericht 10

deeren, en uyt het Ryk van Viziapoer

zulke koopmanschappen tecysschen,dit

geven, mitsgaders de ontrouwe, ont

waarschynelykst by UE- de meeste voordeelen geven; ook zult Of: ten dien

delet zynde, hard te straffen ; alzo

cynde de monsters en de quantitcyt van

zulke defecten moeten verbeterd wer-

het verrier, derwaards zenden, verdacht

den, vermits het alleen hapert aan den

zynde geen Ruynas voor Wingurla te

onbedagten inkoop onzer waaren , or

doen opkoopen, ten zy devrienden van

wel dat op de uytventing der zelve nie

daar de zelve alvorens eysschen, en in

behoorlyk letten , dat wy geen on
kosten, tollen, nog lasten onderheevi

dien van dat Comptoir meer Cargazoen
bekomt, als de Retouren vorderen; of

zyn , weshalven wy aldus nevens andre

UE: geraden vind van daar te ontbie-

kooplieden, in die zelve koopmanschap-

den, zoo zult Uf- : ': Surplus of't over-

pen handelende , niet, konnen bestaan.

schot (als gezegt is) in Zyde niet aan-

leggen, maar des te meer dan na Cho-

romandel overzenden, om in het voorDe opper-Koopman Jan Leenderts
zoon Zalr. heeft in zyn leven groote deeligste Persiaansch Cargazoen aange

moeite aangewend om dit geheym te legt, en herwaards gezonden te werden,
ontdekken, zendende des Compagnies ’t vell UE : den Gouverneur Garde

doeken terplaatze, daar zy best getrol
ken waren, maar volgens des zelfs be
richten, zoo ontbreekt het aan den in

koop, gelyk hy in zynen brief aan den
'Directeur Barent Pieterssoon klaar genoeg aanwyst

nys nevens zyne berichten aan be
veelen zult alzoo in ’t werk te stelenu

Wy beveelen UE; ordre te stellen,

dat voor ’t openen van goederen, pakken, &amp;c ; op der zelver qualificatie

wel gelet, en dat 'er zelve , geopend
zynde
het te kort komende mef
’onderrichten , en diergelyke misbrui
ken ontdekken ; en zoo de Directeu attestatien aan de Comptoiren, die dit
Crook, als ook ons, met behoorlyk be raukt, over geschreven werde ten laste
OE: zal zich nader hier ontrent doen

scheid daar een net bericht van geven, van de perzoon, die over het pakken
op dat de ontrouwe en nalatige ten

gesteld is, en die zyn Biljet in ’t pak

voorbeeld van andre mogen doen ver

gelegt heeft op dat de Compagnie
eens van bedrog en schade bevryd

beteren

Zwarte zortcering, ten aanzien van

de slegte voordeelen, en om dat afge

blyve

De 22 stuks Berams, in ’t pak 391

schreven zyn, en ’t Capitaal in Guze- te kort bevonden begeeren wy dat tot

laste van den Assistent Jooit Birkssoon
ratte schaass is, zyn dit jaar niet voo
Persia in ’t werk gesteld. Alleen bemer- zult stellen, die by 't billet, in 't pal
ken wy uyt de berichten van den E bevonden , verklaard zoo veel meer

Crook, dat na Agra ordre gegeven is, tuk ken daar in gepakt te hebben, te
meer , dewyi men ons bericht , dat
een koop te doen van ontrent 35 :
Aito pak , voor het openen , wel ge400o0 Ropias in Agrase zortcering
steld
was , zoo dat het bedrog maar
voor Persia ontboden
In ’t toekomende zal UE: van daar,

ende uyt Guzeratte, zoodanige zortec

quade studie is, zynde de iedele plaats
in ’t midden des pals gelaten, met stroo

gevuld. In Rhabarber zult UE. geen
ring voorderen , daar geen minde
’winst, als 25 tot foperdito op te wag geld besteden, alzoo dit uyt Nederland
afgeschreven werd, gelyk mede geen
ten zy , alzoo wy niet verstaan kon
Galnooten, noch Tarw, tot nader ont
nen , dat de Compagnies bestaan kan

met in waaren te handelen, die minder

biedens , verwagten

De peerlen, ter zomma van 13013-gI:

opbrengen, voornamelyk zoo lang he
Capitaal bekrompen omkomt, en wy

10st door Nicolaas Jacobssoonoverschte

ons met ons eygen nietredden konnen:

1638. in Persia gekogt, konnen ’t

weshalven UE. alle omzigtigheid blyft uytgeschoten geld op de helft Czoc
aanbevolen, om op alles met de meeste n2e Heeren en Meesters schryven,

zuynigheid ten beste van de Compagnit

niet haalen

Den inkoop is los en zonder verstand
(oo
’er niet anders onder schuyld geDen Koopman Pieter Paats hebben

te letten

daan
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daan. Aan de kleene party , jongst zullen van UE : nader en grondiger
by Jan Leenderdssoon, en van den bericht over dezen en andren handel in

Brocke gekogt, zal mede geen voor
deel vast wezen.

Deze koopmanschap moet met goe-

't Persisch Ryk verwagten, en zoo de
voordeelen ’t zelve verdienen den eyscl
van ’t vaartuyg, daar toe noodig, ver-

de kennisse ter plaats uyt de ecrste. zorgen
Laat ons weten, of ontrent Bendan
en niet uyt de tweede hand , gekogt
werden.

De meer-gemelde Jan Leenderds-

Congo geen voordeel. met op de Portugeezen te kruyssen, te doen zy, en

zoon had ons beloofd quantiteyt van wat ons wegens deze onderneming te
peerlen te bestellen tegen Ao. 1641, aan ontmoeten staat
Den handel in Sindi te onderzoeken
welkers inkoop (dit zyn desselfs ey
gen woorden) onze principaalen ge
zal nog dienen wat uytgesteld, en aannoegen zullen nemen, en groote voor 3,gezien te werden tot dat de Sindische
deelen doen. Zyn voorstel is geweest Pretensie en eysch geheel afgedaan, en
een perzoon na Bahreyn, daar de eer

de Portugees magteloozer zy, gelyl

ste markt is, te zenden, aldaar &amp; :

3ook de voorslag, om uyt Persia een

310 duyzend guldens te besteden , en

jacht met een weynig Ruynas, en eenis

niet uyt de tweede of derde hand, gereed geld, onder de administratie van
gelyk voor dezen gedaan is

in te

koopen. UE. kan zig hier van nader

een onder Roopman tot oploop van
klecden , die in Gamron ao per cento

bericht doen geven , en een preuve winst geven , derwaards te zenden
nemen; want zoo die voor 't Vader

waar op wy eerst Uf : grondiger be-

land ondienstig zyn zoo konnen die

rigt over dezen handel afwagten zullen

voor Hindoestan, en Choromandel, dienen.

De Gouverneur, Gardenys geeft
jons, by zyne jongste brieven, bericht

Om nu Compagnies affaires in Persia
met oidre ; en den handel van zoo grooten en gunstigen schyn ten meesten nutte

der zelve te bestieren zooverstaan wy,

dat zekere 50 Meticaalen peerlen in dat UE: na de Visite in Ispahan gemeerder, party door Overschie uyt
Persia gebragt, en met Grypskerker

daan, en na zich aan den Koning eenvertoond te hebben zyn verblyf in
van hier na Choromandel gezonden , Gamron houden zult, met behulp van

kostende Inkoops 353-2-0 , in Pegi

twee onder-Kooplieden, en drie affi

verkogt, en daar op gewonnen zyn stenten, om op den verkoop der aan33 160000 dat een treffelyke winst is, komende Cargazoenen te letten, dat
en zyn deze zoorte Peerlen aldus in
gekogt geweest te weten 25 Meti

de zelve tot de hoogste prys verkogt
werden, en ook de behoorlyke verzen

caalen a 24 Mamoedi’s ’t Meticaa

ding der kleeden, &amp;c; naSjiraas, ende

Ma. 600 25 Meticaalen a 12 Ma-

Ispahan te bevorderen, ten welkenein-

moedi’s 't Meticaal Ma. 300

Willen niet twyffelen of gemelde

de zich van de maand October tot hal
April, of tot in die maand in Gamron

Gouverneur zal uyt Persia quantiteys moet laten vinden , om (als gezegt is)
eysschen, daar op gelet diend te wer by alles tegenwoordig te wezen, verden , dat die peerlen met verstand,

trekkende dan over Lhaar na Siiraas,

ende redelyks koops ingekogt wer- om op ’t een ’t ander behoorlyke ordre
den , op dat 'er aldaar geen schadt te stellen, de overige goederen te venaan gedaan mag werden , weshalven ten, en de verdre verzending na lspahan
UE: by gelegenheid onderstaan moet, te doen, houdende gestadig een Koopwat in die koopmanschap tot Bahreyn man , of onder- Koopman met 2 ate doen zy.

UE; zy mede aan bevolen te on

Assistenten in Sjiraas, item in lspahar
en aan 't Hofby zyn Maj. Om nu te

derzoeken , wat voordccligen hande verrichten , ’t gene wy op den koopder
in Bendaa Congo te bevaaren, en ’t Zyde belasten als ook ’t gene aldaa
gene daar voor de Compagnie te ver- ten dienst der Compagnie meer te be-

vrichten zy. Zoo wy uyt de Persische

vorderen hebben zal wel dienen ’e

berichten bemerken , werd die plaats gestadig te blyven een bequaam Koop
van de Portugeesche en Indiaansche man, of opper-Koopman, daar toe wy
kooplieden zeer veel bevaaren, en d Henrik de With bequaam oordeelen

Engelzen zoo ons gezegt is, gaar
mede, na Balsara, alzoo de kleeden

(wiens aanneming, by den Raad aldaan
gedaan , wy goed keuren) nevens twee

daar goede winst geven, en Jan Leen

onder-Kooplieden , en zoo veel Assi

derdssoon eyscht tot dien handel 100

tenten, als ’er noodig zyn, om in de
2 150 pakken Kandekyns, Aldias , taal, en kennis des Zyde-handels aange

Berams, en zwarte smalle Baftas. Wy

queekt te werden

1.
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In gevolge van dien verstaan wy, dat de Compagnie zal werden gebragt
Dewy Huibert Bufkens, Diamantde Resident in Ispahan Twcede, er
die in Sjiraas als derde perzoos, plaats

slyger; in dienst der Maj. is aangeno
in dat ryk wegens de Nederlandze men, en ruim duizend gulden jaarlyk.
Compagnie nemen zal, mits aan 't Ho verdiend , zoo verstaan wy niet, dat
rond uyt te kennen gevende, dar het hy vorder randzoen of gagie van de
opper-hoofd der Nedcrlanders belast is

Compagnie genieten zal, maar dat UE :

zyn verbiyf in Gamron en Lhaar te alles stremmen , en ophouden zal,
houden, en dat de Resident in Ispahan tot dat hy weer inactueelen dienst treed,
als Twecde zyn ordre van den Capitein egter geraden rynde, en ’t zelve ver
of Prcsident te ontfangen heeft, en dienende , om hem aan de Compagnie
buiten zyn kennis van geen zaaken iets te meer te verbinden, zal men hem jaarverrichten mag ; waar door het opper- lyks tot een pensioen mogen toeleggen
hoofd in meer agting zal wezen, er

drie honderd gulden eens

waar door veele schenkagien en groot
, Voor den Adssistent ende goud-smid
onkosten zullen gemydblyven, te meer, Cornelis Walraven komt een kisjen

de wyl in Ispanan alles zeer kostelyk is ; met goud-smids gerecdschap , geteeen dewyl Compagnies handel in dat Ryk

kend C. W., nevens een opene brief,

dagelyks vergroot, de kleeden en meer dat UE: hem te zyner tyd zult doen
andre koopmanschappen tot een voor-

ter hand stellen, en ons bericht geven,

deeliger prys, zoo in’t groot, als in of de Maj. met des zelfs konst gediend
t kleen, tot Sjiraasen lspahan verkogt is, en genoegen neemt, als mede het
werden (zoo dat daar reckening van verrichten van den goud-smid Klaas, die
diend gehouden te werden) zoo zullen reeds te werk in Compagnies dienst is

de dienaaren der respective plaatzer gesteld ; Edog dien wy verstaan een
hunne byzondre boeken houden, en grooten dronkaard te zyn, daar Bufkens
reekening en reliqua aan den Directeur mede niet vry van is, hoewel wy verdoen, by wien de Gienerale boeken van

trouwen, dat zyn Majt. van Walraven

den Perfiaanzen handel zullen opge

beter gediend zal wezen

steld, en die van Sjiraas en Ispahan

Dewyl, volgens ’t schryven van meer
gemelden Oostende, na veele kosten en
met de jongst vertrekkende schepen moeirc van de erfgenaamen van Mamoer
uyt Gamron behoorlyk gesloten , en Moemin-Beck in betaaling van 100 Tojaarlyks daar in getrokken werden, on

herwaards gezonden te werden. Op dat man en 18 kassen timmerwerk , dat
nu ook de aanwezende vrienden ken- joude schuld en questieus is, niet meer
nisse van zaaken hebben, en in der te bekomen zy, als twce Carga Zyde,

handel ervaren werden, mitsgaders on die zy aangeboden hebben, en by de
alle bedrog voor te komen, zoo zal het onze er drie geeischt werden, zoo zal
houden der boeken onder de Residenten OE;, niet meer konnende bekomen

verdeeld werden; en den eersten, of der

Directeur zelf, zal 't Memoriaal, der

zoo’t voor dezen niet afgedaan is) 't
jaangebodene maar aannemen, en qui-

Tweeden ’t Journaal, en den derder tantie van die schuld verleenen, veinhet Groot-boek houden, mits dat ook zende de obligatie verloren te hebben,
tot 't overdragen en’t net schryven der om vordere geschillen te ontwyken ,

Logic-boeken, als mede ’t aanteekenen die uyt den inhoud van dien mogten

van alle omlosten volgens de ordre op
het boekhouden behoorlyke ordre

ge

ontstaan

Wy hebben gelezen, hoe verre te-

sseld werde, ten einde ons dan alles, gen den Nasaar, alias Casagi, tot
net opgesteld en geteekend zynde ne

het innen van schuld, zynde aoo To-

vens de negotie boeken (als gezegt is

mannen, is gevorderd ende dat ein-

en dat tot UE: Gouverno diend) toe-

delyk na 40 dagen in Compagnies hui-

gezonden werde

zen in lspahan was vast gehouden, dog
onder de zobre borgrocht van zyn va-

De Heer Westerwolt Zalr. heeft ir

Fersia de vrye tafel weer ingevoerd,

der weer los gelaten is.
Aan den Heer Westerwolt hadden
halven volgens vorig gebruik ider zyn wy belast, dat hy zoo veel van deze
randzoen tot mondkosten zult later oude schuld moest tragten te innen, als
genieten; alzoo wy bevinden, dat het te bekomen was, ’t welk wy nog zeg-

dat wy niet konnen goedkeuren; der-

zelve geregelder huishouding en betc. gen, mits den perzoon na zyne gelebezuiniging veroorzaakt. Alleen staar genheid handelende
wy, op’t voordragen van den opperBuiten de aangehaalde schulden, uyt-

Koopman van Oostende, toe, in Is- genomen Molimbeek, zal UE: met lief
pahan, daar alles kostelyk is, en verder in Persia komende , effen reekening
niet , 't vyer en licht tot laste van vinden, 't welk gerustheid in uwe aan
V. DEEL.

Hh

te
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te vangene Directie staat te veroorzaaken

te wezen. Weshalven wy UE: belas-

Eenelyk klaagt Maria Gommes jong ten zonder veynsery dezen La Gouche
daar over aan te sprecken, en ons geweduwe van den elendigen Adriaan
Smit, en vertoond ons by een smeek

noegzaam bewys te zenden, waar deze

schrift, dat haardoor Sr. Overschie, ni

doos besteld, en wyders vervaren is, en

’t heiloos ongeval hares mans, zyn afgedwongen twee honderd Toman in

'by aldien voorsz: la Gouche (dat wi

van hem niet verwagten) geen op-

gereed geld, wegens 't contingent van rechte opening doct, en Compagnic:
Omits middelen, pretenderende, dat de recht bewaard, zoo zal UE , den
zelve aan den Heer, vermits zyne mis zelven ons herwaards zenden, onaandaad, vervallen zyn.
Voorsz: Overschie heeft een reeke

ning gepasseerd, en goed gedaan van
gemelde Maria ontfangen te hebber
314600 Mamoedis zynde ƒ 5615-00
Alhier nu hebben de pretensie deze

gezien hy in Persia niet te wel mog

konnen gemist werden; dog vertrouven, dat hy volgens zyn plicht handelen zal , 't

welk zoo verstaan te

behooren

Wy stellen UE: by dezen ter hand

wedu we door den Raad van Justitie doen een dubble lyst, in 't Persisch geschreonderzoeken, en wierd verstaan uyt ven, van verscheide kruiden, ons toe
gekomen van de Heeren Bewind-hebkragt van zekere huwelykze voorwaar
de, tusschen partyen aangegaan, niet on

beren uyt Nederland, met ordre om

gegrond re wezen; en alzooin rechten

op ’t verzoek van den Heer Professo

niet genoegzaam bewezen is , dat d
elendige Smith zyn eigen leven ver
kort heeft, onaangezien de Inditien,
en schyn-teekenen groot zyn, zoo geven wy UE: volle magt , om deze

Gool, in India de monsters der zelver

vrouw genoegen te geven, ende de zaal

lruiden zouden doen opzoeken, en na
Europa zenden, ’t welk wy UE: zeen
ernstig aan beveelen in agt te nemen,
en effect te doen sorteeren.

Gebruilet daar toe ervarene perzoo-

met haar af te maken, ’t zy voor de nen, om de gezegde kruiden in Persia, Guzeratte en Hindoestan te doen
helft, of twee derde parten van’t gen
zoeken , ten einde van ieder zoorte
de Compagnie genooten heeft zynde, als gezegt is, 14600 Mamoedis.
monsters mogen bekomen , voegende
mits behoorlyke quitantie nemende, er by de zelve de naamen met Arabische

het uytgekeerde tot laste van ’t Comp- rletters, volgens de zelve Lyst. Wy
toir Generaal afschryvende. Onze hier ders by aldien zommige van de uytnevensgaande open brief, daar by haar drukte naamen, groene kruiden of booonzen gegeven last aanschryven, zuli men mogten zyn , en niet konden
3UE: meergemelde Maria Gommes te overgezouden werden, daar van zul
gelegener tyd overhandigen
jons ’t zaad of de gedroogde vrugter
Op de klagte, die Chodja Petrus overzenden , of door een schilder de
22 zoon van Priaman, doet, en ons by een zelve kruiden en bloemen met couleusmeek-schrift vertoond heeft, zal OE
ren na ’t leven laten afteekenen, en op
23
mede letten, en zich grondig doen
dat des te beter na voorsz: zoorten ge-

onderrichten, en zult dien perzoon all

zocht werde, zoo zal het goed we

redelyk genoegen geven, na dat bevin zen, dat de naamen, daar van de Droogen
den zult de zaak gelegen te zyn
of kruiden, tot Ispahan niet te belko-

Wy schreven hem by een opene komen zyn, door een Moula afgeschrebrief , dat hy zich aan UE: aan te

geven, en te vervoegen heeft

ven, en aan verscheide perzoonen behandigd werden, om de zelve in ver-

By achterhaalde brieven van Henrik

cheide quartieren op te zoeken, tot
Hagenaar, in Amsterdam geschreven, Gouverno
blykt ons, dat de onder-Koopman NiDen Sulthan en Sjabander, wegen-

23

colaas La Gouche, jegenwoordig ii
Persia, in’t verleden jaar per ’t schit
Amsterdam in India gekomen, uyt Ne

de Konings Maj. van Persia in Gamron
hebben verzocht, ten aanzien des Ko

ningsKasteelen van rond scherpontbloot

derland voor gemelden Hagenaar tot
zyn, vier of vyf duizend stuks van verss Batavia heeft gebracht een doos met scheide zoorten; en al hoewel qualyi
Barn-steen , ende coraal, bedragende, verzien zyn ; voornamentlyk van de
als per de nevens gaande Factuur blykt 5groote zoorte, zoo zenden wy me
uf. 83815-0. om die te leveren aan den deze schepen 1000 stuks, van groote
opper-Koopman Jacob van Gale Zalr
en gewicht, als per factuur blykt
Deze byzonderheden t'onzer ken

welke hen voor eerst zult doen behan-

nisse gekomen zynde , is de weduwe digen, mits betalende, of in vereering
van den voorsz : van Gale daar op ge na dat de gelegenheid het best ten diens

vraagt, die onkundig van deze zaak zeg der Compagnie schikken zal
De¬
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blyven ongevaar 4 2 50oo

yland , om , ’t geen ’er aan ontbreekt.

Toman,

waar voor hier uyttrekke fifoooo-o-o-

van daar te vervullen.

Wy hebben aangemerkt , dat de

Somma guldens f

boeken en administratien van den opperKoopman Jan Leenderdssoon op UE :

g00c

Hier moet nu af de Zyde
welke Oostende de novo

vafscheid uyt Gamron geheel ongered

voornemens was van den

derd waren, en had Sr. van Oostend

Koning te bespreeken, die

aangenomen, alles in der geregtigheid begrooten op 150 a 20c
te vereffenen ; ’t geen vertrouwen dat Carga, invoegen wy tegen
z00 zal geschied zyn; buiten dat wy

t aanstaande jaaruyt Persia

UE: belasten, omzichtelyk te letten

verwagten 500 baalen Zy

yalles in behoorlyke forme geboekt, en de, die grosso komen te be
dragen.

de Compagnie nog des afgestorven
Weduwe niet verkort werden
Uyt Tayouan hebt gy te verwagter

55OOOO

Zulles dat Persia tot inkoop

van Zyde tegen 1642. zal
de schepen de Paeuwen Akkersloot, ofte voorzien blyven; tot opgcmonteerde fluiten in de plaats van koopsbuiten beswaring van

Akkersloot ; wy willen niett wyffelen
of die zullen tydelyk, als dit jaar ge
schied is, aldaar verschynen. Nietmin

pgenomen penn :) van on-

rent 300 340 baalenZyde,

f3500oo

me

der als 30ooo Man witte Poeieren, en

Meer Zyde retournerende, zal daar

de Candy-zuikeren staan daar mede te
komen , en vermits geen eysch: uyt

toc noodwendig geld opgenomen moe-

Persia is gedaan, z0o hebben wy den
Gouverneur in Tayouan aangeschreven,

den, ten ware de Zyde tot minder prys
te bekomen ware, als zy nu geld, of
dat de retouren na Guzeratte Win-

na Gamron te zenden zulke koopman-

en werden, dat niet geerne zien zou-

schappen in quantiteyt en qualiteyt, als

gurla , ende Choromandel besnocic

in vorige jaaren voor Persia zyn gevor

konden werden rot 100 baalen , dat

derd, zoo dat wy gissen,dat de Tayouanze

liever zagen; dan dat 'er geld opgeno-

Cargazoenen , behouden in Persien aanlandende, ongevaar zullen uytmaker

f. 30oooo-o-o. ’t Japans koper niei
gerekend zynde, alzoo daar geen staat
opis te maken, vermits het uytbrenger

verboden; en zelve daar beneven in Japar

men wierd, als wanneer wy tusschen

de 4 a 500 baalen Zyde tegen 1642. te

verwagten hebben, buiten belasting Zoo
het na dezen ruigen overslag doenelyk
is, zoo laat de Compagnie onbelast, al

zou UE: het Zyde-Retour wat besnoejen, op dat wy eenmaal de eere

ybuiten gemeen dier is

Het Cargazoen, jegenwoordig in de
schepen nieuw Zeelandia , ende de

Snock, voor Persia geschikt (de Cho
romandelze kleeden, en Bengaalze Sui-

hebben van met ons eygen Capitaal te
handelen

Tot een besluit zullen wy ’t naarvolgende ten overvloede andermaal

keren daar onder niet begrepen, ter

aanbeveelen, te weten, des Compagnies

oorzaak, als hier voren gezegt is, wi

besten dienst na ’t uiterste vermogen te

’t gene daar van komt, voor Choroman

’berlytigen, de weering van alle parti-

del ordonneeren) zal, na ruigen over-

lag, volgens de prys Courant ontren
bedragen f. 450ooo-o-o. Invoegen na
deze gissing alles behouden varende, en

verkogt zynde, in Persia een Capitaa
tot opkoop van Zyde staat te wezen

cularitciten , tegen d’ordre van onze

Heeren en meesters strydig, na plicht
ende gewisse te behertigen, de welge
regelde zuinigheid, de afschaffing van
lle verquistingen, pracht en hovaardy,

en den voordeeligen prys onzer Carga-

en zeggen dat tot inkoop van Zyde alle

zoenen, in allen deelen te zoeken, ten

de Wingurlaze, Guzeratze, en Choro-

einde de Compagnie alleen, en geen
andren het voordeel toekome, mitsgaders de Zyde voor zoo weinig geld,
als ’t doenlyk is, werde ingekogt

mandelze Procenuen ordonneeren ; die

van daar gekomen staan te retourneeren
met ongevaar

7500OOo

De Rompen, Cassia Fistula, Bima’s
’Sappan-hout, en gecontyte Genber zuli
gy verkoopen ten pryze, die zy gelder
’brieven van den 17. May voorleden
mogen. Na dezen zullen wy Persia
dat de Compagnie in Persia met 5500
En den meergemelden opper-Koop-

man van Oostende geeft ons bericht me

Toman belast was tot zoen zi percentc

in ’t jaar, dog dat echter de restantei
in wezen , zoo in Gamron, Lhaa

Sjiraas, en Ispahan , en tot geld ge-

naakt zynde, aldaar in voorraad zou

met geconfyte Gember zoo overmatig
niet meer overkroppen, als in ’t voorleden jaar gedaan is. Van Tayouan hebt

gy geene te verwagten. De Foelie, of
Macis, dient niet opgelegt; maar verHh 2, Tot
kogt te werden.
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244
Tot cen preuve zenden wy 3oo0

YVINGE
verzuimd te werden. Maakt dat op

pond fyne Ceilonze Canecl. Trach yalle schepen ’er cenige gezonden en dat
daar van den hoogsten prys te bekomen

’cr aanbevolen werde daar wel op te

Doet ook letten op de Peguze lange

passen. Ruige Ratten , kale Cyperze

Peper, waar van 180 pond tot een monster

honden , Valken voor Ceilon; en wat

medegaat

dics meerraais entmoeten zulr, zal ons

Op Choromandel geld die cent per yaangenaaim wezen te ontfangen. An
cent meer, als de gewoone lange peper dermaal bevelen wy UE :aan het zenden
uyt deze gewesten. Us: zal 't verschi
wel vernemen; dewyl het Cargazoen
nu van beide de zoorten voorzien is ;

van Patrysen en Veldhoenders

Dewyl UE ons voordraagt de slechte
gestalte van Compagnies pakhuis in

zo0 zullen mede geerne verstaan, wat Gamron zoo volmagtigen wy UE.
ps 't Ebben-hout aldaar zal aan
treffen

Tot cen proeve zenden wy So stul-

om de behoorlyke verbetering en ver

nieuwing van dien te bevorderen met de
minste leosten, ten einde dat bequaam

ede 15957 pond dito hout van 8emaalet werdciom de ryke Cargazoenen
Mairitius. De pluimagic handichoenen daar wel gesteld zynde in te mogen
hoeden, penceclen, verw scharlaaken. brengen
De ontosten; op de uitvaart van de

Passementen , &amp;c ; zyn voor de Naj
verzocht ; tracht daar mede de meeft

Hecr Wesserwolt, vallen groot. De
Compagnie lan daar mede nier beswaarc
te vorderen ; insgelyks met zekere werden, en die moeten t' zynen laste
kostelyke schiidery, zynde de scheeps blyven. De Erfgenaamen zulien dier
gunst te winnen, en Compagniesdieni

stryd van Heemskerk voor Gibraliazeer konstiz gedaan, kostende f1230-o0
De opinie is, dat de zelve zyn Majt
zeer aangenaam zal wezen ; dog hiei

volgende hunne vergoeding op de ver-

frckiende zoeken
8y aldien de Tombe niet kan ontgaar
werden, gelyk van Oostende schryft.

tegendeel bevindende, en zoodaar geer 3200 geven wy Ué: volkomen last,

agting voor hebben mogt, zoo kandie
maar te rug gezonden werden, om die
elders te gebruiken.

omeer ccn te doen maken tot laste van

de Compagnie.
Nevens dezen bekomen UE: eer

De medegaande Robynen, in goud open brief, die wy aan den Directeu
gesteid, tracht die mede aan de man Paulus Crook in Suratte schryven; welkc
OE: mede voor den zynen zal aanne-

helpen. In ’t voorleden jaar hebben di

ruwe in Persia 5o per cento winst ge- men, om zich ’er na te richten, voor
3200 verre UE. zich daar miede congeven.

In het toekomende zullen wy van formeerd
In aade van India nader gelet
van al zulke koopmanschappen, al hebbende op het Juweel van impor

OE verwagten een welgeregelden eisch

by goede onderrichting bevind, dat in tantie, toekomende de Erfgenaamen
’t Persisch Ryk jaarlyks wel vertierd van Sr. Gaspar Boudaan Zalr., zoo

konnen werden.
zyn op de schriftclyke aanbeveeling
Uyt Persia weten wy ten principaale van des zelfs nagelaten weduwe te
niet als Zyde voor ’t Vaderland te vor- vrade geworden , dit Juweel in OE:
deren, ende voor Batavia schoonc handen, onder een geteckend Cognos

jonge paarden volgens ons voorrecht

cement , na Suratte te zenden , om

Item de gewoone fruiten , twintig aldaar by den Gouverneur Mier Moesa;
kassen van 't beste Roozewater, twin-

tig stuks Persiaanze fluweelen van ver-

vof wel den Mogol zelf, gelyk de
opinie is , verkogt te werden. UE-

scheide couleuren, eenige Taneyten, en heeft op de verkooping wel te letten.

violetten drie goude, en twee fluweele en voor al dat niet zonder goedc
Alcativen; geen goude Lakenen; Per

verzekering uyt de schepen gelicht

siaans leder, als per de Paeuw gebrag
is; dog mogen, tot herschryvens, we

5of weg gevoerd werde gelyk dien
aangaande in onzen bricf aan den

800 tot 1ooo vellen gezonden werden;

Directeur Crook breeder schryven

verwagtende uyt Japan, hoe die daar

getrolken zyn. Den Eisch van Droguen tracht te voldoen, volgens de

nevensgaande lyst. Wyders zend ons
alle zeldzame dieren , en gevogelte

voornamelyk Persische Veldhoenders,
Patryzen, en Faysanten, de ruimte
voor Japan, daar zy byzonder aange-

3jnaam zyn. Daarom dit niet dient

In ’t Kasteel Batavia den 28. Augusti
A°. 1640.

lager ftond
ANTONIO van DIEMeN.

CORNELIS van der LYN

Deze Heer Geleynssoon nu is hiei
tot
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rot 1643. als Directeur gebleven; maar dat hy zich onmogelyk aan dit verdrag
is niet in staat geweest om de misslagen houden, of daar na gedragen kon, alzoo
bevorens by Overschie in 't Hoog be wy, in plaats van eenig voordeel te

dingen van de Zyde begaan, in zyn tyt

hebben , daar groote schade by leden,

te herstellen

verzoekende in het stuk van inkoop der

Hy wierd 1643. door de Heer Directeur Zyde even eens, als de andre Europêers,

Karel Constant vervangen
Tot dezen tyd tos had de E. Maat.

gehandeld te werden; maar de Koning
wilde daar geenzins afstappen, en onver-

schappy nu en dan al eenige stribbelinger zettelyk by 't accoord, door Overschie
met de Persiaanen gehad, voornament

met zyn Vader gesloten, blyven, alzoo

lyk wegens een zeer slecht Verdrach hy zyn merkelyk voordeel daar in zag.

De Heer Constant aan de andre Zyde
door de Heer Overschie gemaalet; maar
dit alles geleek niet by ’t geen ’er onde wülde op zulke voorwaarden geen Zyde
dezen Heer Constant voorviel
ter wereld ontfangen, en dien ganschen
De Heer Nicolaas Ovcrschie, die wa handel liever laten drynen, schoon die
los schynd geweest te zyn, had in zyr zeer groot, en dit ons voordien tyd scha
tydeen Accoord wegens den Zyde-hande delyk was, alzoo men hier jaarlyks teonder Sjah Sefi met den Athemat Dau gen de Zyde wel sesthien honderd duilet tof den Ryks-bestierder) gemaal't zend ponden speceryen verhandeldc

e¬
sleg
dever

12g.

dat de Hollanders voor alle andre volken

Het jaar daar aan , 1644. quam hi

veder te Spahan, doende ’t zelve verzock ;
mogen bekomen , op voorwaarde, da dog klopte al weder voor een doof man
zoo veel Zyde, als zy verzogten, zouden

zy voor ieder Raskane , of Kemcls- deur, alzoo de Vorst nergens naluisteren

dracht, Zyde, die zy van den Koning

vilde. en volstrelet begee-de, dat hy het
oud verdrag onderteckenen, en de Zyde
ontrent 40 gl :) zouden geven, daar z daair op ooc aannemen zoude
Hy ondertusschen, niet gezind dat te Dog dibevorens maar 70 Tomans voor gegeven
namen , nu honderd Tomans sa iede

hadden ; welk verdrag den Koning, al doen, behaf zich stil weder na Gamron;gedwonvoor hem zeer voordeelig, floot. Daa-

dog de Koning, daar tydelyk bericht afwierd dit

zyn ’er die meynen, dat hy dit dede uyt crygende, zond hem eenige Kisilbassis, verdrat
viecze , dat de Holsteynze Gezanten of Ruiters, na, die hem weder haalden, te onder
welke ’er toen gekomen waren, ander

teeke-

en aan den Athemad Daulet overleverden, nen.

met alle de Zyde zouden doorgegaan alwaar hy gedwongen wierd, dat secht
hebben; maar die schryver is de wart verdrag te onderteekenen

reden van dien onbekend geweest, gelyl
Hy moest dit door dwang doen; maar
hy ook in de prys zeer verre van de sy vertrol- nog in dat zelve jaar na Bataweg is
via, om haar Edelheden zelf een nette
Waar

var de
r

Constan
CO

ontlieft
vr

den.

Deze prys wierd dus eenigen tyd be
taald; dog na de dood van Sjah Sefi der

opening van deze zaak te geven.

In’t jaar 1645. quam hy hier weder, Waar op

I., en na dat Sjah Abais de II. hem ver- met last van haar Edelheden , om den hy na
vangen had, konden wy, om veel rede
Persiaan over die zoo onbillyk ons opge-Batavis

nen, niet goed vinden dat verdrag langei
na te komen, en verzogten den Konin.

vertrok

drongen Zyde den Oorlog aan te doen.

en 1645

Opdien zelven tyd nu was nog boven weerhier

dat het weder op den ouden voet gesteli aan 't Hof de opper-Koopman, de Heer quam
mogt werden.
Willem Basling de Oude, dic, eer menom den

In dien tyd nu quam de Heer Constan

dit werk ondernemen kon, by de onzer

hier, een schrander man, die, ziende dit tot Gamron ontboden wierd, gelyk hi

Contract tot ons groot nadeel, en meer daar op ook de reyze ondernam, die wy
door Overschie na zyn eigen hoofd, dan

wel met volstrekte last van haar Edel-

Persiaan

te beoor-

logen

om de verheid der plaatzen aan te wyzen,
nier uyt zyne aanteekening zullen in-

heden , zo gemaakt, te kennen gaf, lassen.
Reyze

van Spa
Jan na

Den 7. Maart 1645. reysde hy uyt Spahan na’t dorp Spahanck.

3 Mylen.

Den 8. dito na ’t dorp Majaar, met wat sneeuw onder weg.

6 dito.

Gamror

Den 9. dito met stormen, hagel, en sneeuw, tot Comechan.

dloor de

Den 10. dito tot Mactzoetbeek

Heer

Basling.

dito

6 dito.

Den 11. dito tot Jesdegaz.

7 dito

Den 12. dito bleef hy van wegen de zware sneeuw, die op ’t gebergt.
viel, stil leggen

Den 13. ditorey-de hy na Siolgostan voort; dog wierden op ’t gerbergte
door de sneeuw verblind

dito

Den 14. dito reysde hy na ’t dorp Alvada.
6 dito.
Den 15. dito na Surma voorttrekkende, ontmoette hy een post-sooper
die in 6 dagen van Gamron met die tyding quam, dat de Portugeezen vyandschap voor de Vesting van Ormus be toonden.
Hh 3

Den
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Den 16. dito trok hy voort tot Chonna, een woeste plaats met eer
Fonteyn

8 dito.

Den 17. dito ging hy door een om-weg ter zyden Abregou, alzoo de

7 dito.

berg vol sneeuw lag, na de woeste plaats de Buyt.
Den 18. dito vertrok hy na Machet, van welke, pas een Gotelingschoot af, een steene Mesdiid of Moorze Tempel staat, die, na 't

zeggen der Inlanders, Madresa Soleyman, dat is, de Hooge School,
of Leer plaats, van Soliman genaamd werd, alwaar men ook eenige
18 dito.

Piramiden op een Graf-stede staan ziet

6 dito.

Den 19. dito is hy in ’t dorp Sjewan gekomen.

7en

en20

dito trok hy na ’t dorp Miergascoen. Een goteling-schoot 'er

komst b

af aan de voet van ’t gebergte, staat het beroemd Paleis van Da-

Palcis

rius, zynde gebouwd geweest opettelyke rondepilaaren, wel thien

van Da¬

vademen hoog, waar van nog eenige in wezen zyn, en waar op

men verscheide verhevene letters, of merk-teckenen ziet, die nie-

rius.

mand in deze gewesten kanuytleggen. Alle de zelve zyn in blaeuwe
steen uytgehouwen, en vertoonen zich nog zoo volkomen, als of

zy maar een jaar waren gemaakt geweest. En dit is de gedaante
O10

dezer vrcemde letteren:

Pecfiaan-

ze letters.

711.
4 OyVVAN4244
VV.
n K

766
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Hier nu zynde, beliep hem zulk een sterke regen, dat hy daar twee dagen moest blyven leggen. Daar na quamen zy aan de zyde van de
Cu.

groote rievier Araxes (in lraac, alzoo ’er in Sjirwan, of Medien,

moet

nog een van dien naam is , beide Aras van den Inlander, en ook wel

Cur genaamd) die toen wel een halve myl lande waard in overgelopen

zWar.

regen.

was, zoo dat men ’er niet wel over geraken kon , waarom de

Veld-Heer van de Persiaanen zich ook aan de over-zyde noch hou
den moest

Den 27. dito geraakten wy met veel moeite over de zelve in ’t dorp
Basiga.

Mylen.

Den 28. dito trok hy na Sjiraas, wel eer de Hoofd-stad van oud Persien

dito

daar hy in 21 dagen quam, na wel 6 dagen stil gelegen te hebben.
Den 29. dito vertrok hy na Baba Agey.

6 dito.

Den 30. dito na Masassery,

7 dito

Den 31. dito na Chaffer.

8 dito

Den 1. April na Mockek.

7 dito
6 dito.

Den 2. dito ging hy na de stad Jaroon.
Laat zyn Hier

moest hy zyn vrouw, en twee kinderen , wegens ziekte laten
en hen in een gehuurd huis besteden, terwyl hy zich gedrongen

vrouw
en kin-

deren teDen

Jaroon.

vond, om zig na Gamron te spoeden

7. dito quam hy in ’t dorp Dombale

14 dito.

Den 8. dito in de stad Lhaar, die 64 mylen van Sjiraaas, en 30 dito van
Jaroon legt.

Den 9. dito vertrok hy na’t dorp Charkga.
Den 11. dito na lhohoc-

Den 12. dito vertrok hy na Cauristan.

16 diro.
3 dito

23 dito.

dito

Eeent re¬ Den 13. dito quam hy te Bandali, en-

10 dito.

Gamron. Den 14. dito te Gamron.

3 dito

Hior
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Hier vond hy den Heer Directeur quamen den 8. diso te Cauristan , daar
Constant, met ordre van haar Edelhe

zy van zulk cen heete wind bezet wierden,

den, om Sjah Abaas den Oorlog aan dat zy zich qualyk wegens de hiite wiaten
te zeggen, wegens 't geweld, dat hy d te bergen, gelyk ook een van zyne post
onzen aangedaan had, in haar tegen wi

loopers verstikte, en in ’t zand begraven

en dank zyn Zyde te doen aannemen ;

wierd.

De 9. July berste daar een zeer zware
weshalven hy genoodzaakt was, on
en
pik-iwarte wolk met vervaarlyken reweder na Jaron te gaan, om, eer men
eenige vyandschap aan den Persiaar zen, zwaren donder afgrysselyken blixem,

eer
tvCer n

toonde, zyn vrouw en kinderen in ze- onder een zwaren storm-wind met zulken
geweld van alle hoeken uyt, dat zy gekerheid te hebben
Hy vertrok dan na Jaroon , dat 71 noodzaakt waren zich aan de struyken de
mylen van Gamron legt ; vond zyn

velds vast te houden, terwyl dit gansch

vrouw en kinderen weer wel ; dog 21

veld in een half uur, dat dit nood-weer

Jaroot,
oim zyn
VIOUV

en kin

deren.

vierden van dien stad- Voogd aange- duurde, als een open rievier wierd. Zy
souden , alaoo de Persiaanen al lont quamen ondertusschen, na dat nu ’t wehadden beginnen te rieken , waar o
dan ook ordre van 't Hof quam, da
de Heer Basting weder na Spahan keeren zoude, om de geschillen te vereffe
nen

en

Koning
komt 10
een 3oe

accoord.

Ondertusschen bequam hy op zyne te
rug-reyze na Spahanberigt, dat de onze 't
Enand Kismis al ingenomen hadden
om den leersiaan dus tot reden te bren

der, en de weg, gebeterd was, den 12
dito te Lhaar, en den 23. tot Sjiraas , Verdre
alwaar zy een bevel van 't Hof vonden, gevallen
op die

om niet verder op te reyzen, voor dat de

reyze, en

onzen eenige Konings goederen, tot aan ’t
Gamron aangehouden, ontslagen had-Hof
en

Daar op ging de Heer Basting, latende
den Heer Blok te Sjiraas, na Spahan voor

af, om de redenen te toonen, waarom
want de Koning stond aan ons toe di dit geschied, en dat ook het nieuw door
Zyde in zyn Ryk vry en vrank, va- de Persiaanen verbroken verdrag de onzen

gen , gelyk daar op ook volgde

wie wy ook wilden, en zoo goed koop

laar toe gedrongen had, toonende ver-

als wy konden, te koopen, zonder eeni

der, dat men aan ons ook eerst genoegen

gen tol daar af te betaalen

wogens de 4900 afgeperste Tomans ge-

Ook zou men het agterstal aan der
Koning, ten bedrage van 3000 To-

ren moest

Zy quamen dan eyndelyk te zamen den

mans, van de 5ooo Tomans afkorten, 26. Jului tot Spahan, daar de Heer Bas-

die zy ons hadden willen afdwingen
Ondertusschen wierd de Bevel-hebbe

-ing bleef, tot dat de zaaken zoo goed

velie

Nicolaas Blok na Spahan ontboden, om

als vereffend waren; dog de Heer blok
quam in Augustus binnen Spahan (zoo

ber Blo

een nieuw Verdrag te maken , en da

commige willen , van schrik voor dei

De Be

Koning, dog eygentlyk door een ziekte
Koning nu genegen was den vryen han- uyt de zware hitte ontstaan) te sterven,

geheel na zyn zin in te stellen, alzoo de

del weer volkomen aan ons te verleenen , daar hy ook begraven wierd ; waar of
en met ons in vriendschap te leven, niet

de Koning een anderen Gevolmagtigden

van Batavia verzogt, om alle de verdere
vwandichap, met een volk leven, dat a zaaken in der minne met ons af te doen.
In dezen tyd liet de Koning zynen grooter
zedert de tyden van zyn Groot-Vader
wiliende om zulken geringen zaak in

Sjah Abaas daar gehandeld, en met hem Ouden , yks -bestierder Mirzah Taki inspahan
door den Hertog Janichan in Spahan om om hals
altyd in vriendschap geweest had
Met de
cer

Basting
na Spahan.

Vervaar

Daar op vertrok hy den 14. Juny uyt hals brengen; dog door bestelling van ’s gebrag-.
Konings moeder wierd kort daar na ook

Spahan, na dat hy van den Koning een

nieu w verdrag bekomen had, dat onder

leze Hertog omgebragt , alzoo zy eer

weeg ’t zoek raakte, dog daar na wee

vriendin van den Ryks-bestierder was, be-

gevonden wierd, en quam den 29. Jul

halven dat de Koning dien Ouden Heer nu

lyke hit- weder te Gamron
te, e

Zaar

Men staakte daar op aanstonds alle

vyandschap, en de Heer Basting ging

onwede

ndien met den Bevel-hebber Blok weder na

weg. Spahan. Zy vertrokken den 6. July,

bevond onnoozel te zyn

Ondertusschen naderde de Koning's Ke
een zeer grooten schat, die hy by dez
twee Heeren vond.

nings

groote
wins

hier by
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leuwe Athemad Daulet , vyand der Christenen. De Heer Constant door a

InHeer Geleynssoon de Jonge 1645. vervangen; die een nieuwe Logie houwd. De¬
Heer Basting 1616. na Batavia verlost. Onze verdre Directeurs hier. Nieuw geschil
ten tyde van de Heer van den Heuvel. 1683. belegerd de Heer Cazembrood de Per-

siaanen. Neemd ’t Eiland Kismis in 1684. Verrichting van de Heeren van den Heuvel

en de Jager. De dood van de Heer Cazembrood 1685. En van de Heer van den
Heuvel. Die vervangen wierd 1689. door de Heer Keyts. Reyze van de Eieer Gezant van Leenen 1689. na Spahan 1690. De Heer Verdonk , hoofd tot Gamron.
Zyn Ed. komst daar. Pragtige inhaaling. 't Huwelyk van de Heer Verdonk mef
Juffr. Bulstnaten. De stoet van zyn Ed: by zyn optogt na Spahan. Heete winden

bier, die ziekten veroorzaaken. Lhaar. Dood van den Geheymschryver van Hoorn
Hoe zyn Ed: te Lhaar ontfangen wierd. De Heer Keyts sterft tot Dera. Vassa. Sjiraas. Jesdegas. Commissia. Van der Horst overleden. Majaart. De Heer Stuyts

hoofd tot Spahan. bagabusjaron, zyn Ed: komst tot Spahan. Zynepragtige, en Koninklyke
intrede. De dood van Sloephaas. En van Christiaan Abrahamssoon. Zonderlinge
eere zyn Ed : aangedaan , Biedende zyn geschenk voor alle andre Gezanten eerst

aan. Verscheyde Tartaaren , en Hoofden van hunne vyanden voor den Koning gebragt.
Zyn Edt wierd heerlyk van Sjah Soleyman onthaald. Heerlyke versooning van ’s Konings hand-peerden. En van Sulthan Ekbar met zyn paard. Onordentelyke handeling
der Turkze Gezanten ontrent ons volk; dog door den Hofmeester voorgekomen. Vertrek

der Gezanten na hun verblyf-plaats. Goude zware drink-vaten van zyn Olifanten
Leeuwen, &a'c: Mevrouw van Leenen bevalt hier van een jongen zoon. Zyn Ed: Tweede verschyning ten bove op hun Neuruz, of nieuwe jaar. Een nieuwe Ryks-bestierder
Vader van veel kinderen 1691. Zyn Ed: verschynd ten derde maal ten bovc. De Ko-

ning eyscht het hoofd van den Corsi-Bassi. Laat ook zyn zoon onthalzen, en wierd geheel
en al van zyn sterre-kykers beheerscht. De Heer van Leenen beziet 's Konings schoon

Lusthoven. Krygt tyding van Bassora, dat de Logie op een man na uytgestorven wa
Zond de Heer Veldhoven als Commissaris derwaards, met Mr. de Raven , om alles te
berstellen. Zyn Ed: verschynd ten vierdemaal ten hove t Feest van Hossein. Zyn
Ed: verschynd ten vyfdemaal ten bove Wat Geschenk de Koning aan zyn Ed: dede.
Mevrouw von Leenen vertrekt voor af weer na Gamron. De Koning schenkt zys

Ed: een schoon Arabisch paard. 43;c: Spahan 1691. beschreven Het Paleys de Meydaan. De Tsjaarbag. Slegt gestel der huyzen doorgaans. Slegie straaten. Js hier

te koop, en felle winters hier. Vrugten, Koejen, Schaapen c., bier zeer goed koop
Sneeuw hier. Koopt hier brandhout by ’t pond. Pragiige kleederen der Persiaanen ,
en van hunne vrouwen. Die zig gedckt op de straat vertoonen. Als ook de Armienische in Sjoeffa. Brief des Konings aan zyn Edelheya Camphuys 1691. Waar in

ons 14400 Thomans der Tollen, &amp;c:, geschonken, en meer andre verzoeken door den
Koning aan ons toegestaan zyn.

De nieuy N des Athemad Daulets plaats quam nu
we At-

iemad

Heer Geleynssoon toen een nieuwe Logie
Teen Chalifah, een Geestelyk Heer, voor ons gebouwd wierd, alzoo de Oude

Daulet, maar een groot vyand der Christenen, door een aard-beving ’t voorleden jaar in
en die den Koning zoo tegen ons, als Februari (en die zich hier vry dikwil
vyand
der
tegen de Armenize Christenen van Sjoel- opdoen) en door ouderdom meest ingeChriste

nen.

fa, en tegen de Joden , oprokkende stort was.

Hy deed verslag, van’t gene hy aan Onze
pe heer voorgevende dat ’er iets qnaads voor t
Consant Ryk van hen te wagten stond.
't Hof verricht had, aan den Heer Direc- Direc
teurdoor den, Voor ’t vertrek van den Heer Constant teur Geleynssoon, en vertrok den 10

hier.

Heer , na Batavia wierd hy in dit zelve jaar 1645. April over Suratte na Batavia

Gele ns door de Heer Directeur Wollebrand Ge
Tn

Na dat nu de zaaken dus verre , dooi

de trotze Persiaanen met harde spooren
longe, leynssoon de Jonge vervangen
Eindelyk kreeg de Heer Basting ook te bereyden, op een beter voet gebragt
1645
vervan- zyn afscheid, vertrok den 3. Ferbruary waren, schokten de zelve eenigen tyd zoo
gen.
De Heer 1646. na Gamron, ontmoette onder wat henen
A°. 1647. wierd de Heer Geleynssoon
Bading weeg opeen zwaren berg weer nood-we1646. der van sneeuw en wind, en quam der door den Heer Nicolaas Verburgh als

rerlost. 17. Maart in Gamron, alwaar door den Directeur vervangen, in welkers tyd het
al
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al mede nog redelyk henen ging, hi daar nog de schepen de Gulde wagen, en
bleef hier tot 1649. op welk jaar hy ver- Spaarwoude, waar by nog de Lyp, de
vangen is door den Heer Jacob Willems Betuwe, en de Hoeker de Lyster geko-

men zynde, bevond hy zig 8 schepen

ZOOn.

Ondertusschen is 'er 1651. weer eer

terk

Na dat hy nu dus eenigen tyd voo

nieuw Verdrag gemaakt in die tyd, dat de

Ed:Heer Johan CunæusGemcen Raad van Gamron gelegen had, nam hy al de

Moorze schepen tot 13 stukstoe, die 'er
quamen
, in beslag , houdende die :
I. gemaaket. En vorder is 'er in de tyt
naanden
by zich; en, de onze hunne
van de Hecr Willemzoon , weynis
jakhuizen verzegeld hebbende, quamen
van belang voor gevallen, en hy 1660
Indiën onzen Gezant aan Sjah Abaas de

door de Heer N. Sandvliet vervangen,

weemaal uyt de Logie na de schepen

die hier tot 1663. gebleven, en door de

lugten. Ook bragten de onzen op ’t Neemd’t

Heer Henrik van Wyk gevolgd is

Eiland Kismis den 29. Juli 1684. 48

iland
iemis in

Onder dien Heer , ging den hande man , en eenig geschut, aan land, en 1684.
nog al redelyk; maar de Zyde was zec ramen de Vesting, en’t gansch Eiland,

dier ; en hy bleef hier tot 1665. leg- den 4. Augusty by verdrag in.

ndertusschen was de Heer van den

gen

En by de tyd van de Heer Huibert d

Ver
richtins

Zeuvel met de Heer Herbert de Jager van de

Laresse, die hem 1665. 2 1666. verving, welken Taalkundigen Heer men ontren Heerer
an den

ging het mede nog wel, en dreven wy 1696. tot groot nadeel van onze zaaker Heuvel
daar verloren heeft) na Spahan vertrok en de
toen ook handel op Bassora en Mocha

dog hadden daar geen vast Comptoir

ten , om tezien, ofmen de zaaken in der lager.
ninne zou konnen byleggen; maar, daar

en hy is hier tot 1667. gebleven

De Heer Ysbrand Godsken quam op gekomen zynde, wilde de Koning ner-

dit jaar in zyn plaats, lag 'er als Directeur tot 1670 en wierd toen door d’

gens na luisteren, voor en al eer wy ’t
Eiland Kismis weer aan hem overgele-

Heer Lucas van der Dussen vervangen; verd, en al de Moorze schepen ontslagen

die 1672. door de Heer Francois de Ha

hadden; dat ook den 27 Juny 1685 n.

ze, gelyk die weder 1676, doorde Heei dat wy iI maanden lang daar meester af
Frederik Lambertssoon Eent, en deze geweest waren, geschiedde
Te dier tyd is ook de Heer Cazembrood De dooc
weder 1681. door de Heer Reynier Ca

sembrood vervangen wierd , die ’er al hier gestorven, na welkers overlyden de van de
Heer Ca
Directeur 1683. lag, en, van de Heer Heer Lycogton; tweede in de Commissie, zem
Justus van den heuvel toen gevolge oy ’t afwezen van de Heer van den Heu- L296.
vel, hier ’t opper-gezag had

wierd.

1685

Niet lang daar na wierden de zaaken ,

Na dezen tyd wierd de Heer Cazem
brood hier Commissaris, en buyten-ge

voor al door toedoen van den Heer de Ja-

meen Raad van Indien , hebbende de ger, weer op een beteren voet; dog maar

Heer Wybrand Lycogton als opper

Nieuw

geschi
ten tyde
van de

Hec
van de

Heuvel.

voor een tyd gebragt

de van de Heer van den Heuvel mei Heer Directeur, Joannes Keyts, ver-

Sjah Sefi de 1. of Koning Soleyman (zoo vangen.
Die ver
Deze Heer ging niet alleen derwaards; vangen
hy zich vernoemen liet) over de Zyde
weder geschil, alzoo de Persiaanen ont maar haar Edelheden hadden ook goed- werd
die voor de vorige prys, volgens ’t ver-

drag, niet wilden geven, daar zy die eg

A. 1682
belegere
de Heer
Cazemprood :

Persiaa
nien.

Ondertusschen quam ook de Heer van En van

Koopman, en Twecde nevens meer
de Heer
den Heuvel hier 1688. a 1689. te ster- van den
andre by zich, dat hy tot 1685. bleef
Ondertusschen kregen wy ten ty- ven, en wierd in dat laatste jaar door de Heuvel.

revonden, den Heer Johan van Leenen, 1689.

Buiten-gemeen Raad van Indien als Ge-door de
Heer

ter aan de Engelzen voor minder prys ge

ant aan dezen Vorst te zenden, en den keyts

leverd hadden.

Heer Keyts als Directeur van Persien, en

Daar op vonden haar Edelheden goed als Twecde in dit Gezantschap aan te
in November 1683 den Heer Cazembrooo
met de schepen deblaeuwen Hulk, d’Alexander, en Casperdam, alle ten Oorlo

oegerust, van Batavia derwaards te zen
den, om de Persiaanen door de wapenen
tot reden te brengen, alzoo zy na geer
redelyke woorden wilden luisteren

stellen, om aan ’t zelve zoo veel meer
suister te geven.

Wy zullen de beschryving van’t zelve
zoo, als het ons ter hand gesteld is, hier

mede inlassen, alzoo het aan veel vorige

en volgende zaaken een merkelyk licht
geven zal

Hy vond by zyn komst in Persier

V. DEEL.

1i
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aoi6oo BESCHRYVING van een REYZE van
BATAVIA na PERSIA gedaan,
door den Edelen Heer,

JOHAN van LEENEN7
Buyten Gemeen Raad van Nederlands India, Gezant aan Sjab Solyman, Koning van Persien, en Commissaris wegens de E-

Maatschappy 's gewigtigen handel in dat Ryk.
E

I

Beschreven door ERASMUS PEI IER by wyze
van een Dag-Verhaal.
C Pden 5. October 1689. vertrok van Asia zagen.

Reyze
van de

Pzyn Ed: van Batavia met 2 sche-

Den 27. dito quamen wy voor ’t Ei-

pen, Coeverden en ’t Kasteel Ba

land Ormus op 22 vadem waters ten an-

HeerGt
zant van

eenen
1689.

na Spa
han.

tavia, benevens zyn Edelh: Gemalin, en

ker, kregen een zwaren storm, hadden z

twee dogters, als ook eene Juffr. Eva ankers in de grond, en het derde lag klaar.
Bulstraten, met een gevolg van in de ’t Kasteel Batavia had 3 ankers in de
veertig perzoonen , daar onder was de grond; dog door de genade Gods nam ’t

opper-Koopman Karel Veldhoven, eer weer af, en zoude 'er anders groot perykel
Geheimschryver, eenige Pennisten, en
voorts Krygs-lieden

voor ons geweest zyn

Den 29. dito quam ’t Opper-hoofc

De Heer

Wy hadden tot onzen wondheeler van Gamron, Adriaan Verdonk, aan onsVerdonk
oofd
Stefanus Verhoef, en waren gezamentlyk boord
tot Gam
Den 30. dito laveerden wy ’t Eiland ron
op ’t schip Coeverden; dog de Heer Directeur van Persia, genaamd Joannes Keyts Ormus voorby, en quamenden 31. ditc
met zyn Ed: Huisvrouw, zoon, Geheim

schryver, eenige Pennisten, en drie Oppas
sers, waren op ’t Kasteel Batavia ’s Avond

op de Rheede van Gamron ten anker.

Den 1. February wierd zynE. verwel-Zyn Ed:
komst

komt, van cenige Armeniers, Benjanen, daar.

ons anker geligt hebbende, geraakten wy en Inboorlingen aan boord, en wierc
voorspoedig uyt de straat Sunda, en liei zyn Ed: een schenkagie van Schapen,

voorby een schip, uyt ’t Vaderland ko- Bokken, en Fruiten, als, van Appelen,
mende, de Voetboog genaamc
Peeren, Nooten Pistasjes, Amandelen

Myne meining is niet, om naukeurig Vygen , Pruimen, Rozynen , Kismis
Confituren, Wyn, Roozen-water, Coffi
zyn, als Punto Gale, Toetecoryn, Coe &amp;c: toegebragt

alle de plaatzen, daar wy aan gewees

tsjien, Wingurla, Bombahi (door ande

Den 2 dito trad zyn Ed: met de ge-

ren genoeg beschreveny aan te halen; heele stoet aan land, en wierd Koninkuyk

het zal genoeg zyn, te zeggen, dat zyn met 3 welkom-schooten van muxketten,
Ed; daar met ons aan land geweest, er en met een menigte kanon-schoten inge
over al, zoo van de Europianen, als var haald. Des namiddags quam de Persiaan-

d’inboorlingen, met ’t volle ontzag ont- schen Hertog (aldaar zig onthoudende Pragtige
fangen is.
zyn Ed: verwelkomen. Dit geschiede inhaa
Voor Bombahi komende, was ’t daar met groote pragt van kleeding en andering-

Oorlog tusschen den Mogol en d'Eingel¬ geborduurd gewaad ; en geheel Koschen; zoo dat zyn Ed. besloot de reize ninklyk
na-bersia voort te zetten, verlatende dis
Sen 3.

dito gaf zyn Ed ; de Visite
Kust, en leiden’t over na de Golf van aan den Hertog, en wierd weinig dagen
Persia

daar na heerlyk in een van des Hertogs

Wy zagen eenige dagen een staart-sterr huizen, ’s middags en ’s avonds, onthaald.
smorgens ontrent 4uuren, zynde de roe Daar waren ’s avonds by duizenden var
de, als een Turkse Zabel

lampen, zoo op stellingeen, en Pirami

Den 18. January 1690. zagen wy lanc den, als rondom de plaats, diezeer groot
aan stuurboord, en bevonden te zyn in was , ontstoken ; ook wierden ’er vee

de Golf: want ’t land, dat wy zagen,

vuurwerken gebrand

Huwe

lyk van
Den 22. dito is 't Opper-hoofd, Adriaar de
Hee
Den 19. dito zagen wy weder land aar Verdonk, met Juffr. Eva Bulstraten geVerdon

Persia was.

bak-boord, zynde ’t gelukkig Arabien

trouwd, daar een bruiloft was voor al met Jufr

zoo dat wy toen twee schoone gedeelten de Logie-gasten:

Bulstra-

Denten

Van PERSIEN.
A6. 1690 Den 12. Maart vertrok zyn Ed: met

Maxmiliaan de Raven, Hof-meester

’t gevolg ontrent vyf mylen daar van daan

nemende zyn vermaak in ’t landschap
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den Heer Directeur Keyts
imn

Adriaan van den Heuvel, Stal
meester

Essien, of Asseen.

Dit is een vrugtbare plaats, daar me

Nicolaas Wieling
Bartholomeus Koeman

nigte van vrugten, als in ’t Vaderland

Adsistenten

ook vecl Dadelboomen, &amp;c: grocjen

Hugo Kuikk van Mierop, onder-Mr
vocnraad Haring, Sergeant
van Gamron, in de hecte tyd, haarver- Gerard Hoogland, Corporaal
blyf nemen. Alhier bleef zyn Ed: vyf Johan de Hond , Justus de Mars, JoHier gaan de grootste, of voornaamste

han van Rheen, en Jaques de

dagen. Onderrusschen wierd alles ver-

Bordes

veerdigd tot den optogt. In ’t begin var

April quam ’t schip de Visschery van
April.

Johan van Beek, Jaques Cotiljon, Herman

eison met s Olifanten, dienevens andere

reschenken zouden dienen, om aan der

Sloefaas, Pieter Duif

hristiaan Abrahams -zoon

Adriaan

Persiaanschen Koning vereerd te werden

Coster, Arnoldus van der Horst,

dog de een quam kort, na dat aan lanc
gekomen was, te steiven, dat hier groot
droef-heid onder de Benjanen veroor

Arent van Saanen, en Erasmus Petter.

zaakte. Zy (Benjanen) namen den dooder

d :, benevens welke ’er ook 2 Trom-

Deze waren de lyfwagten van zyn

Olifant, en bragten hem met een groott etters, te weten , Jan van Koppen
stoet buiten de stad, alle zingende en op burg, en Jan Everts-zoon waren; en de
and-crommelen slaande, en begroeven eer Directeur had 2 oppassers; voor
hem aldaar. Den Olifant houden zy een Tolk, en een menigte van Persiaan
benevens de Koejen voor hunne Goden sche dienaren, en Sjatiers, of loopers ,
of wel voor dieren, waar in hunnezieler ook eenige slaaven, en lyf-igenen , ’t
varende, zy naast by God , en tot d
welk met onze Bagagie een grooten treir
Zaligheid gebragt werden.

Den i4. dito vertrok Coeverden me

n 14.

gaf

Wy bleven een nagt ontrent een half

de Visschery na Ceylon. Zyn Ed: nan myl van Gamron in ’t veld in tenten

1O

verscheide malen zyn vermaak in een leggen, daar al de Logie-borsten met
thuin van de E. Maatschappy, leggende alle behoorlyke eerbiedigheid afscheid van

ruim een myl van Gamron, digt by der
wonderboom , daar zoo veel schryvers

zyn Ed; namen. Den volgenden avond
quam Mevrouwe met haare dogters

gewag van maken, ’t welk in onze te

ittende in Rasuwans (of korxen) op

ug rcize voor een gedeelte zal aange

muil ezelen by ons, en quamen dien

haald worden. Het is te verwonderen

ivond tot de Mansel Bandali in een goe-

hoe de matroozen, hier aan land ko

de Karrawaanzara , daar de schryver de-

nende, op ezels ryden (men noemd zi
boeren) die hier voor een Mamoedi ,

es wonderbaarlyk van God Almagtig
bewaard wierd : want , 't heel duister

zynde, viel de zelve met zyn paard ,
Deze beesten zyn dit zoo gewoon , zoo als hy ’er op zat, in een groote
n als zy han bevragt voelen, loopen drooge kuil, wel 18 voeten diep; dog

zynde 7 stuivers, te huur zyn

n 26
April

5 Mey

ze met een domme snelheid in ’t een

bequam geen letzel , sprong , daar uyt

of ’t ander hoerhuis ; als voorwetendi

gekomen, weder te paard, en geraakte

dat de matroozen daar moeten wezen.

y d’andren trein

Wat nu deze oprogt na Spahan be¬
Den 26. April vertrok de Schenkagie
affila, onder opzigt van David van langende is, zal ik in ’t korte overloojen : want niet veel by ons bezigtigd is
Bentem, na Spahan
Den 5. heeft zyn Ed. de reize met
zyn Ed : huis-gezin , te weten, Me¬

1lzo0 wy by nagt reisden, en by daag was
’t zoo vervaarlyk heet , dat wy niei

vrouw en z dogters, nevens de lyf ei

buiten de Karrawaanzara dorsten komen.

genen, en een gevolg van de navolgend

en
fioet van
zyn Ed

by zyn
optocht

ia Spa¬

han.

DSe winden kan men zien komen van 't Heetc

De Heer Directeur Joannes Keyts

klippig en marmer-gebergte, de welke winder
hier.
zoo héet zyn, dat menschen en vee daa
af dood blyven: want ’t is, of men stikt,

— Carolus van Veldhoven opper-Koop-

als men ze voelt

perzoonen, ondernomen. Als

an

Monsr. Willem Bonston,onder-Koopman
Mr.

Ook heb ik wegens onpasselykheid
zeen dag-Lyst gehouden; dog zal het

Stefanus Verhoef, opper-Wond breeder in onze te rug-reize melden.
hr

Monsr. Johan Baptista Pierard, als Ge
heim-schryver.

Het is geschied in de Mansel, of rustplaats, Coristan, dat zoodanig een heete
wind onze tent om ver woey, en alhoe-

Van Hoorn, Geheim-schryver van wel wy daar alle binnen waren, zoo had
1i 2

nic
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eenig ongemak bekomen. On- te Sjiraas, van welke plaats ik in de te rug-Sjiraas

derwylen, trokken, wy alle nagten reize, zoo veel my bekend is , spreken
hooger op, zomtyds 3. 4. 6. 8mylen, zal
lhier ververschten wy ons, en sterkna dat de wegen, of gebergten, moejecn onze herten en lichamen net het ede
Ik wenschte wel duizendmaal de reis druive-nat, dat hier zeer lekker te beko-

yk om te reizen waren
Dis
ziekten
veroot

zaakten

noit begonnen te hebben, door dien wy men is. Mevrouw met de dogiers, en
ver zulke hooge steile bergen moesten, hristaan Abrahams-zoon, met eenige
en te meer alzoo de zickte mede onde

ons begon te komen.

De Heer Directeur was al een van di

allereersten, die door zware koortzei

laaven, en slavinnen, blevenalhier. Na

5s dagen verblyf vertrokken wy weder Jesdegas.
en quamen tot Jesdegas, waar van hie-

na breeder; dog geschiede hier een voor-

wierd aangetast, benevens zyn Geheim- val, te weiten, een van onze muil-dry-

schryvre, en beide zyn Oppassers. Agt rers, een weinig te verre gegaan zynde
thien dagen op reis geweest zynde, 1 om zynvee te weiden, geraakte in moeite,
de eene oppasser overleden , daar, dit daar op de inwoonders hem met een stol

Heer zeer bedroefd om was; dog gin:

sood floegen, en wat zyn Ed; deë, ’1

de Caffila evenwel zyn gang; die niet te was al om niet; want men hier van geen

peerd kon ryden, ging op de bagagie straffen der moordenaars weet : zyn Ed;
van een der muil-czelen leggen.
zig zelven by na niet durvende roeren.
LhaJ00¬

van dei

Geneim

schryver
van

Hoorn.

Den zelven dag als wy Lhaar zoudei

seé ons ’s anderen-daags agter middag
opbreken, en wy gingen weder onzer
Hoorn, na dat even de tenten waren ne- gang: wy vonden hier de schenkagiedergeworpen. Het lyk wierd mede na Rachel, die ontrent a uuren vooraf trok.
Lhaar gevoerd, en daags 'er aan ter aar- Wy geraakten eindelyk tot Commissia, Com
de gebragt. De Vezier of de Land zynde een redelyke groote plaats ; dog missia
nryden, stierf de Geheim-schryver van

Voogd van Lhaar quam zyn Ed: me voorzien van geheel slegt water, waar
een groot gevolg te gemoet ryden, en door wy allen in een clendigen staat verreden zoo na de Vesiers huis , die zyn vielen : want 'er maareen onder ons was,
Hoe

zyn Ed.
te Lhaa

ontfan-

gen

wierd.

Ed: als mede ons allen, wel cierlyk ont
haalde

die zyn dienst doen kon, te weten. J. de
ond

Des andren daags wierd zyn Ed: we-

Voorts lagen alle de anderen van zware
der heerlyk ontfangen. Wy bleven hie koortzen bevangen, en metelendige snyra 6 dagen, in welkc tyd zyn Ed: veel ding in’t lyf gequeld. Zyn Ed: liet alle
geschenken wierden toegebragt, als kost zoolekker, als ’t mogelyk was, toepaarden, een goude Kaljang , daar de ereiden, om ons aan ’t eten te krygen,

Persianen door ’t water mede rooken

liet vragen, wat ons luste, en dat ieder

De Directeur wierd hoe langer ho-

zou tragten op de been te komen, om

zwakker. Zyn Ed: met ’t gevolg ver
vorderde de reize, en liet by den Heer
Directeur Johan Baptista Pierard en eer
lyf-wagt, Pieter Duif, dewelke ons n.

onze reis te volbrengen. Door Gods ge
nade raakten wy, na eenige dagen te
jaard, ziende malkandren met bedroerde

oogen aan. Den eenen was de loorts aar

cenige dagen zyn gevolgd, alzoo de be t afgaan, de ander begonze te voelen,
De Heer naeuwde hitte dagelyks nog al toenam; en zoo voorts, men moest, hoe swak en

Keyts

serft to
Dera.

sog tot Dera komende, is die goedt
Heer jammerlyk (den 19. Mey 1690.

zickelyk men was, den togt van 6 mylen
doen, en dat in den duisteren nagt. Hoe-

gestorven Deze land-streek is zoo arm

vel wy cen goeden weg hadden, viel
van hout, dat voor geen geld een kistt ’t ons byster lang. Doen bemerkte 11 Van der
bekomen was, weshalven hy in een harp- eerst, wat een mensch al kan uitstaan. Horst
overle
kist gelegt, en zoo in dat woest en steenag Onder weeg stierfArnoldus van der Horst den.
tig gebergte begraven wierd :op zyn rust zeer jammerlyk
kamer wierd een groote menigte van
Wy quamen

tot Majaart, daar wy 't Majaart.

De Heer
steenen gelegd, alzoo anders de jakhalzer opper-Hoofd van Spahan, Jacob Stuits, Stuyts
de dooden weer opgraven, en die op-eeten net den Boekhouder Frans Castelein , Hoofd

Toen zag ik, wat het iemand in een woes

Vassa.

vonden, dat ons by na een nieuw leven tot opa
en vreemd land, schoon hy nog zooveel jaf hoorende in zoo een Heidensch en hae¬

geld had, helpen kan. Wy dan in een Mohhammedaansch land nog Christenplaats , Vassa genaamd , komende, za

gea daar duizenden van menschen gewaend met musquetten, pieken, pyl er
booo en eenmenigte vliegende vaanen

en alhoewel zyn Ed; daar treffelyk ont

haald wierd, nam hy den derden nagt de
reize weder aan, en quamen kort daar aan

mensche spreeken

’s anderen daags ’s middags hebben
vy onzen gestoven medcbroeder na be-

hooren op onze Hollandze manier, zyn-

de in cen deken genaeid, ter aarde ge
ragt.

Alhier weer 5 a 6 dagen verroefd
heb-
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Ao 1699- hebbende, en verfrischt zynde, liet zyn zilver beslagen &amp;c. Zoodanig nu, langEd; alles, wat maar te bekomen was, zaam voort reidende , quamen ons dui-

voor ons gereed maken, zeggende, ie zenden van paarden-volk by verscheide
der moest zig zoo klock houden, als troepen te gemoet, dat zulken stof veroor’t mogelyk was, vermits de reize nu zaakte, dat wy uit onze oogen niet zien
zoo goed als gedaan was, en wy daar konden. Wy, in onze verblyf-plaats ko-

na rust genoeg hebben zouden

mende, waren wel blyde , dat voor een

Wy dan , weer vertrekkende , qua- tyd bevryd waren, alle dagen over berg
en klip te ryden; dog voor ons was het
een
kruis, dat zyn Ed: bevel gaf , dat
Bagabu- van des Koninks lusthoven Bagabusjaniemand
buiten de deur zou gaan, ’t gent
ron
genaaimd
,
daar
toen
een
groote
garon
men tot op 13 myl van Spahan, in een

menigte rype kerzen, Moerellen , en wy daar na bevonden een goede zaak te

een

thain des Abricoozen waren, daar af veelen van de zyn, vermits daarom te meer geagt wier-De dood
Koninks

den. Kort na onze komst is Herman Sloep-en

onze zoo veel aten, dat ze weder met

d’oude quaal beladen wierden. Tgeen haas overleden, en ’s anderen daags buiten gioen

vorder van deze plaats te zeggen valt Sjulfa ter aarde gebragt. Wy hadden tot haas.

zal ik in myn te rug-reize nader aan- ons vermaak twee thuinen, beplant mei
haïen, alzoo toen niet in staat was, om velerlei vrugtboomen, wyngaarden, en
iet fracis te bezien; vermits ieder maar aard-vrugten. Eenige behielden nog de
nederviel, om te rusten , kermende een koorts een geruimen tyd. Voor zuy, ik

iegelyk van pyn, zoo in’t lyf, als door had ze om den derden dag jaars ruim
de leden.

Onderwylen kregen wy alle verversching

Hier quamen eenige Fransche Heerer en lekkernyen, meer, als wy konden verdie op sjulsa woonen, met een deel Ar teeren, al waren wy nog eens zoo sterk
ge weest.
Den 18. Augustus is Mevrouw mei

meniers, zyn Ed: verwelkomen

Den 13. July zyn wy binnen des Ko
komst tot ninks Hof-stad Spahan gereden, 't welk

Zyn Ed :

Spahan

haar twec dogters, en 3 hollanders, be-

op de navolgende wyze met mieer pragt. nevens de slaaven ontrent ten elfuuren des

dan lust, geschiede. d’Intrede was Ro- nagts in onze verblyfplaats hier van Sjiraas En van
ninklyk. Voor uit gingen de 4 Oli aangekomen, dog Christiaan Abrahams-Chrisfanten, met roode scharlaken klecden ge zoon was zeer zwak en ziekelyk, is kort daan
Abra-

dekt, met zoude kanten belegt. Op daar aan overleden, en behoorlyk begra-hams
ieder zat een Karnak met een haakje in ven ; dat onze kleine troep vry wat ont-xoon.
zyn hand , om de zelve te bestieren,

stelde, alzoo ’er nog eenigen ziek wa

zynde mede in ’t rood gekleed, mei

ren.

roode mutzen op.

Den 14. September zyn wy voor de

Daar na 6 hand-paarden met goude eerste maal in’t Paleis van den Koning

toomen , en kostclyke geborduurde en van Persia, als vooren gekleed zynde, ten
met goude kanten belegde Sadels, er hove geweest. Zyn Ed: wierd door der
Schabrakken, daar na twee TrompettersMehemandar Bassa gehaald , was geZyne Ed
Ronin-

met zilvre Tromperten, daar de bande- kleed in’t rood scharlaken, met zware

rollen styf van goud en zilver-draad aan breede passementen uitgedost

klyke,enwaren,
pragtig
intrede

benevens roode vaanen, daar zyn

Wy zagen wel vreemd toe, dat die Zonder

Ed : wapens op geschilderd waren, heb- Natie zoo grooten eerbied zyn Ed: be-linge ce
bende de Trompetters roode Scharlake

kleeden aan, met goude en zilvre kanten geboord, en witte hoeden op-

toonden, hem de voorrang boven alle Ge- byn Ed
aange

zanten gevende: want daar waren Fran-daan.
sche, Turkze, Gordiaanze, Arabische

Daar na de Sergeant met de Lyf-wagt, Usbeekze, Tartarize, Babilonize, Mo¬
alle mede zoo gekleed; daar op ’t paard golze, en andre Gezanten meer. Zyn
van staat Roninklyk uytgedost, volgde

Ed: wierd d’eerste by de Koning gebragt

daar na den Stal-meester mede pragtig

De Heer Veldhoven droeg de brieven

in’t rood geklecd. Toen 2 Tolken, en van de E. Maatschappy in een zilvre

schotel. Zyn Ed; bleef by den Koning pieden
eenige
tyd alleen, eer d’andere Gezantende zyn
alle uyt eener hand in ’t rood gekleed
hebbende op hun hoofden Vederen, die binnen wierden geroepen, daar na quam geschenk
daar na 24 Sjatiers of loopers te voet

voor alle

de E. Maatschappy;s schenkagie, be-apdre
bloemen waren , geven ; daar na verscheenstaande in overvloed van speceryen , Gezan-

zy maken en coleuren, als of ’t velerlei

zyn Ed; in’t rood goud-laken gekleed groote spiegels met vergulde lysten, zeer ten eerst
nittende opeen paard, daar de toom, Kinke- iet gesneden, kostelyk Japans en Ton-aanten, Stygbeugels, en de knop van de Sade quins werk, en een menigte van Tsjinces
wel swaar van goud ware. De Sadel enScha¬ fyn Porcelyn; dat wel een uur duurde
brak waren ook uitstekend kostelyk. Daa eer alles voor by gedragen was, terwyl

na volgden d’ andere Messicurs kostelyl de 4 Elefanten voor uyt gingen.

gekleed, hebbende ieder een toom mer

Daar na quamen de schenkagien van
1i3

ande-

Ver¬

BESCHR YVINGE

154

Le 1600.

andere Vorsten. Dit alles voorby gedra- zaeid met diamanten en paarlen. Ook

scheide

cvange

was ten hove, Sultan Ekbar, zoon van En van

gen zynde, quamen de gevangenen, te

Jartau- weten,

Usbekers en Tartaren geboeid ,

ren toen en daar na een menigte hoofden van hun
voor de

Coning
gebragt.

den grooten Mogol, wiens klceding , Sulthaan
jaard, en gevolg koninklyk uitgedost Ekba
netzy

ne vyanden , die zy droegen op lange
stokken. Dit weer voorby zynde

waren. Onderwylen quam ’t gevolg van pard.
de Turkze Gezanten ons van de voor ons oper
wierden een menigte van Alcativen, of gestelde plaats weg-dringen , dat, hoe- dentely
Tapyten gespreid; en toen wierd de spy- vel onze troep kleinder als de hunnc ke han
pgedragen. Zy zaten alle als de kleer was, groot misnoegen op ’t Paleis zou deling
r
makers in ’t Vaderland, met een goud eroorzaakt hebben; dog ’s Konings Hof- Turkze
lakens kussen tegen hunnen rug

De Koning, Sjah Soleiman, zat in '1

Zyn Ed

deester , dit ziende, bragt ons in cen Gezanveel heerlyker vertrek, met uitstckende ten.

Alcativen belegt, en wierd ordre oplyf- Door
Galdery, in de thuin van’t Paleis. Toen straffe gegeven, dat niemand aan de Ne- den Hofmidden alleen, in een open Talaal, of

wierd

heerlyl

meester

van Sjal

aam de Opper-kok, genaamd kok- derlandsche Natie eenig misnoegen geven voorge
zou De voornoemde schenkagien wierden komen
man ont-Bassa met een Took, of Tulband or
oor den Koning, en daar op na de schat
zyn hoofd, vercierd met hooge Struishaald

Soley-

vederen, en rondom bezet met diaman-

tamer, gebragt, waar op zyn Ed:, nevens

ten peerlen , Robynen , en Saficrer
&amp;c.: deze Kok-Bassa ging in ’s Konings

de andre Gezanten haar cerbiedighen
Vertre

voor zyn Majesteit betoonden. Toen
der GeZaal, om te schikken, en de spys in ordre vertrok ieder na zyne verblyf plaats, dat zanten,
ngoede ordre toeging. Zyn Ed: wierd na hunnte stellen
Daar na wierden voorby ons gedragen door den Mehemandar-Bassa weer t'huis verblyf300 en in de vyftig goude schotels met

plaats.

gebragt

goude dekzels, ieder iz en 15 duim over

oor ’t Hof is een zeer schoon plein, Goud-

’t kruis; en toen quam zyn Majesteit.

de Meidaan genaamd, dat opgepropt was zware

spyze in een zeer groote goude schote
mede gedekt, als boven. Deze wierd

van menschen. De waterbekkens , daar drinkvatenvar

s Konings Paarden, Leeuwen, Tygers,,jn o

gedragen door a perzoonen, op een goude

Rinocers, Olifanten &amp;c: uyt drinken, faaten,

burry. In deze schotel kon meer, als een

alle van geslagen goud, en dit vry dik Leen-

anker nat. Daar na volgden ontrent 200

en swaar, als mede de Martavaanen , wen, &amp;c-

zilvre schotels met der zelver dekzels , daar het drink-water in was, welke, ledig

alle gevuld met fpys. Daar na ’s Koninks zynde, door z perzoonen gedragen wierdrink-schaalen , daar de gezondheden len. Zyn Ed:, t’huis gekomen zynde,

uyt gedronken wierden, zeer rykelyk
met edel gesteente bezet. Over maal-

tyd wierd lustig gespeeld met ketel
trommen , schalmeyen en hoornen, in
nanier als een cornet. De spys afge¬
dragen zynde, quamen ’s Koninks hand
vaarden, ieder geleid door cen Megter,

of stal-knegt. Ik heb noit geen peerden
zoo heerlyk, als deze 12, uitgedost gezien. Voor eerst zoo legt op ieder een

Sadel , wel swaar met goud beslagen
met zware goude toomen, en springteugels, bezet met grocte rondc paarlen tot
de staart-riem toe. Voor ’t hoofd van ie

der paard hangd een groote goude plaat,

iet 's avonds veel vuurwerken aansteken

velke Sergeant Haring te voren gemaalt
had.

Sen 15. November is Mevrouw de Mevrou
Gezante van een jonge zoon verlost, an Letc
nen be

vaar op drie geluk-wenschings-schooten vafthie
met Karabynen geschiededen, en daar na van een
vierden veel vuurwerken ontsteken. Den jonge

8. wenschten wy zyn Ed: lang leven, toon
n gezondheid op zyn Ed : 50 jarigen
uderdom.

Den 21. Maart wierd haarnienuwjaar

sat zy Neuruz noemen, gevierd, or
vclken tyd zyn Ed: evens eens als bevo
rens, ten Hove verscheen.

ynderwylen wierd '’er een Athemaddie vol uitstekende groote diamanten is,
en rondom als een krans met Robynen daulet (of Ryks Cangelier) gemaakt,
en Safieren. Aan de knoppen van de Sadel.
zynde er in 2 jaren tevoren geen geweest
vas een onwaardeerlyke schat van edel Dit was een man, in de 70 jaaren oud
gesteente
Heerly

Het is nietmogelyk te uiten, wat ryk-

ke ver-

dom daar vertoond wierd. Ider paard had

tooning

een pluim op ’t hoofd. Aan de regter
zyde hangd een klein trommeltje, in

van ’s

Coning:
liand¬

peerden.

manier als een ketcl-trom, met een dub-

die 24 zonen en z2 dogters had , ’t geen
hier geen wonder is, vermits ieder zoo
eel vrouwen, als hy onderhouden kan,
nemen mag

Sen 27. Juny gingen wy weder ter

Zyn Ed
ar

love, en wierd alles zoo pragtig, als

chynd

elde steert van een vogel, 't welk de te voren gezegt heb opgedragen
ten derde
Den 14. Augusty liet de Koning al zyn maal ten
Konink gebruikt op de Valken jagt, en
dit is de lief-hebbers wel bekend. De Adeldom by hem komen, en zy dronken Tove.

schabrakken van deze 12 paarden zyn hee
kyf geborduurd van goud-draad, en be

eel gezondheden, zoo dat zy alle nie

weinig bestoven waren. Toen zeyde de
Ko-
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en Ko-Koning: geeft my het hoofd van dennocmde Heer Veldhoven en d’anderen
ning
Corsi Bassa (zynde de derde van’t Ryk) hebben menigmaal de Logie moeten
cyscht
10169

n zoodanig cen schotel, dat aanstonds rerlaten, en de vlugt op de schepen ne-

het hooft

volbragt wierd.
Het lichaam in’t goud laken gekleed

n den
Consi

Bassi

men, die daar voor anker lagen. Onderwylen had ik een zware ziekte, zynde

met het hoofd en zyn kostelyke Tulband van de Genees-Meesters verlaten ; dog

wierd op de Meydaan, tot een spot van soor Gods genade quam ik weder op de
alle menschen geworpen, en, drie dagen been, niet tegenstaande ik 8 a 9 dagen
laar gelegen hebbende, is ’t zondereenige zonder kennis gelegen had
statie ter aarde gebragt
Den 5. September gingen wy wederzynga
Deze Heer was een statig oud man,
lang van postuur en vrindelyk van aan-

zien. Alle, die van zyn mannelyk oir waren, namen de vlugt, vermits zy ander
sen zelven gang zouden gegaan hebben

en Hove op ’t Feest van Hossein, enyervierd zyn Ed; op vorige wyze onthaald. schync
Op dit Fecst is hier een groot rumoer. ten vler

De Persiaanen slagten een Kemel, daar de maal
ten
ifvoor den Koning een stuk gesneden Hove,

Laat ook
Den 30. Augusty liet de Koning zyn verd, en dan voorts voor ieder Raadszynzoon zoon, die tot zyn 12 2 14 jaaren altyd erzoon, en ’t overige is gemeen. Die
onthal-

n de Hharam, of ’t vrouwen-timmer,

zen.

laar dan een brok of krygen kan, werd

opgevoed was, en niet dan vrouwen geoordeeld een groot heiligdom daar aan

dleederen gedragen had, benevens - te hebben, ’t welk zy dan toebereiden,
Capado’s, of gesnedenen , ’t hoofd arslaan, n zig daar vrolyk op maken. Dit Feest
en dat, om dat hunne Propheten, en ster- suurd eenige dagen, in welke tyd ’er geen ’t Feeft
ekykers zeiden, dat de zoon van de

Koning van Persen en Meden hem var

Furk te voorschyn komen durft; alzoc
de Turken Omar vieren, welke Omar

den throon zouden verjagen

en Hossein (volgens hun zeggen) broeders

Dit boven-verhaalde moest de cigen

En wierd

moeder aanzien

van zy1

sterre-

12n

loffein.

waren , en Omar, een Turk zynde, heeft

Hossein voor veel jaaren vermoord. Zoc

Nog zeyden de sterrekykers aan de er dan eenige Turken te voorschyn quaKoning, dat hy in o maanden niet uit- men , zouden zy , die van gelyken
gaan nog ryden moest, alzoo hem anders soen. Zy mogen dan niet eeten, voor

cyke :
be

eer

cen groot ongemak overkomenzou, zoo

dat de zon onder is; dog ’s nagts gaan zi

hy buiten zyn Paleis quam ; ’t geen hy dapper aan ’t vreetenenzuipen, enloopen
geloof gaf, blyvende in zyn Palcis, om laar na langs straat, Korog, Korog, ’t
dat gevaar te ontgaan; zoo dat de ster geen Wyk Wyk, te zeggenis, roepende

rekykers schreyeling over dezen Vorf en die voor een troep niet wykt, daar
henen zaten

gaan zy met hun Sabelsop aan, en dwin-

Zyn Ed; nam ook ’t vermaak om genze te wyken, waar door ’er in die tyd
Konings Lusthoven, die aan de eene kant eel ongelukken voorvallen.
an de stad stonden, te bezien.

Den 13. September gingen wy voor Cyn Ed:
ver-

Daar zagen wy by honderden fontei- se laatste maal ten Hove, en dien zelven schynd
van Lee-nen, die geduurig springen, ’t geen ver- dag wierd zyn Ed : toegezonden een ten vyfde
De Heer

nen be¬
ziet 's

Konings
choon

Lust-

Hoven.

nakelyk om te zien was. Men heeft daar

ostelyk Goud lakenze rok, en een uit-maal ten
ove

ok aardige gebouwen, en menigvuldige tekende omhang-rok, na de Persiaansche

lantagien van alle zoorten van vrugt- vyze gemaakt, met een Took of Tul- wat gejoomen; dog alles was woest, en zonder and, en een houwer , diens gevest, schenk
ordre geplant. By de Lust-hiunzen, fon haak, en beugel van goud, en wel dik de Koteinen, en Tanken, was ’t nog eenigzins met Robynen, en Safieren bezet waren. ning aar
geregeld

zyn Ed:.

Zyn Ed : had deze toerusting aan, en dede.

Van Bassora quam ondertusschen oo
ing zoo gekleed by den Koning, en
tyding, dat de Logie aldaar uitgestorven kreeg toen zyn afscheids- gehoor tot
en maar een Europiaan over gebleven

groote blydschap van ons allen: want wy
ja dat ook de geheele stad van de pest zeer verlangden om uyt dit land te zyn,
uitgestorven was, zoodanig , dat dui- en zagen te gemoet, nu weer haast by
zenden van lyken in hunne huizen moesten onze Christen-natie te komen
verrotten, vermits zy niemand konden

Zond de

Den 18. September is Mevrouw van

krygen, om hun eenige handreiking te Leenen met de z dogters en haar jong
doen; waar op Karolus van Veldhover zoon , benevens eenige slaaven en sla

Mevrou
an Lee-

nen voor

Heer

an zyn Ed; als Commissaris derwaards

Veld-

ezonden is, nevens Mr. Maxmiliaan de

ten Tolk en-z lyfwagten, zynde Arent Gamron.

aven, om in alles goede ordre te stellen

an Saanen, en Pieter Duif, voor af na

oven
als Com

missaris
na Bas-

sora.

innen , met een goed getal dienaars, af na

Se Turken en Arabiers waren daar altoos Gamron, ’s nagts ontrent ten een uur,
in alarm , dryvende d’een den anderen vertrokken.

daar uyt met verlies van veel volk; dog
’t zyn maar honden en schelmen. Voor-

Den 1. October haalde zyn Ed: zyn
fscheids-brief van den Athemaddauleten

liet

BESCHRYVINGE
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vaardigen. Den 7. ging zyn Ed: de ring geeft. Dir agt ik genoeg hier af
kloosters bezigtigen, en blecf, hoewe gezegt, alzoo dit door anderen breeder

hy sterk genoodigd was, met zyn gevolg
maar

uuren uyt

beschreven is, Aan een andre kant van

de stad is een Kasteel , van kley-stroo

Den 22. zond de Koning aanzyn Ed: en andre vuiligheid opgemetzeld; zyn-

De Ko

zyn Et

een bruinen hengst, zynde een schoon de groot in zyn begrip, dog plomi
en zonder eenige ordre, of regel. De
en geborduurde Sadel, en kuisen. Zyn Ed stukken, die daar op leggen, staan op

een

liet terstond ’t paard Sadelen, en gebruikte de affuiten inet de trompen opwaarts ,

nins

schenk

Arabisch paard, met een gouden room

schoon
Arabisch
paard,

&amp;c.

het voor een paard van staat. Wy alle

zoo dat zy (geloove il) niemand daai

opgezeten zynde, reden na Sjulfa, er mede willen beschadigen. Men heeft
quamen by den Kalenter, die zyn Ed hier in deze stad weinig straaten , die
en ons allen heerlyk, tot laat in den avond,

onthaalde. De weinige dagen, die wi

wel gebouwd zyn, uitgezonderd de
Tsaatbag , of de Heere-ftraat. Daai

De

nog over hadden, bragten wy met pak- in heeft men cierlyke gebouwen en thui- Taarken, voorraad te koopen, en diergelyke nen. Deze straat is meer als 2 mylenbag, en
dingen meer te verzorgen, door

Een korte Beschryving van
de stad Spahan.

lang, aan wederzyde met een laan vandes zelfs
zeer hooge boomen beplant. In deze senbte
straat heeft men ook verscheide Tanken

waar by men Caweh, of Coffi, en CalSlegt gejang, of Tabak , krygen kan. Voorts is sel der

in de geheele stad de huizing elendig, huizen
Spahar
1691.

beschre-

ven.

De stad Spahan; alwaar de Koning
jegenwoordig zyn hof houd, legt in
lraac, of’t land der Parthen. Zy is; naan

alle van kleyopgehaald, en met het selfde door

overwelft. Daar is geen hout aan, als de gaandeuren en vensters, en veel groote thui

’t uiterlyk oog , eenige mylen in harer nen by de huizing. De straaten zyn by siegie
omtrek, leggende in een Vallei, rondom nagt niet bequaam, om die te bereiden, straaten.
in ’t gebergte van rood, blaeuw, er of te begaan, vermits doorgaans vol kui-

zwart Marmer besloten; ook is zy rede- len zyn, waar in man en paard veeltyds
smooren zou. Allerlei eetwaren zyn hier

lyk wel bebouwd.
Daar ’s Koninks Paleis staat, heeft men wel te bekomen, en voor een redelykc
rondom een gemetzelde doorgang, waa

in allerlei winkeliers en Ambagts-lieder

prys.

Ook zyn hier Basaarsof markten, daar

zyn, ieder met zyn byzondere koopman- ieder zyn believen krygen kan. Men heeft
schappen. De hand werkslieden zyn van 'er ook wel botiken, of winkels, daar

allerlei neering, ieder zoort by den andren, velerhande spys voor een geringe prys te
’s
als mede de slagters &amp;c : Daar is ter bekomen is. ’S zomers koopt men
weereld niet te bedenken, of ’t isdaar te

morgensys, dat altyd tusschen ’t gebergte y, hier

bekomen, ’t zy wat konsswerk het zyn legt , dat zet men uyt de zon , en ’t te koor

mag. ’s Koninks Paleis is van geele klin water, daar van komende, wierd gedron-en selle
winters
kerd, dog zonder eenig uiterlyk cieraad ken. De vrugten zyn hier zoo goed, alsp
gebouwd , hebbende een groote poort

in ’t Vaderland. Men heeft hier ook vengten

en ingang , en groote Galderyen ’er kostelyke koebeesten, en schapen. ’S koesen,

Het Pa
leis.

rondom. Daar staan 2 colommen, mei winters vriest ’et hier fel, ja zoofel, als schapen
een Coepel-Toren , rondom met ver in ’t Vaderland; dog dat ’s nagts vriest, &amp;c. hier
slaasde steenen gemetzeld, benevens eer is by daag door de zon weder volkomenteer
kostelyken boomgaard, waar in allerhandt

zoorten van vrugtboomen staan. In
dezen Hof staat het Talaal, of de Gal-

dery, daar de Koning de Gezanten ge-

ontdoyt; dog daar geen zon by komt.

soed.

dat blyft stand houden
Hier valt ook zware sneeuw, daardoor

de huizen veeltyds instorten. 1691. in

hoor geeft. Voor de vrouwen zyn hier January is ’t gebeurd, dat meer dan 40o
andere vertrekken, daar zy niet gezier

menschen door ’t instorten dezer elendige

konnen werden, als van den Koning en gebouwen dood gebleven zyn. Wy alle

De Mey- de Capado’s (of gelubden). Voor ’t Palei
daan.

moesten mede vlugten : want daar wy

op de Meidaan leggen een ontelbare lagen, viel het op drie plaatzen in; dog
menigte metale stukken op hunne affuy Gode zy dank) niemand van ons wierd

ten; de meeste part slangen, wonderlyl beschadigd
gefatzoeneerd

De Talaal, daar zyn Ed: gehoorgaf;

Op dit plein, of op deze Meidaan viel ook vooreen gedeelte, en Mevrouw Men
koopt

staan, op ’t Feest van Neuruz in de haar Hharaam op verscheide plaatzen in.i

maand Maart, al de vreemde dieren van In somma ’t was by ons alles in alarm. Hetbrand

de Koning, en ruim 10000 man in de brand-hout koopt men hier by de pond, houtby

wapenen, ’t geen, door de groote van ieder pondeen peys, zynde by na een halve : Pohd.
stui-

Van PER SIEN.
stuiver: zoo dat wy hier elendige koude
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hebben moeren uitstaan , welke fell-

L. S. ’s Koning's Zege

koude tot half Maart duurde. In de klce
ding geschied hier groote pragt: wan
die iets van fatzoen is, zal in ’t goud o
zilver laken gekleed gaan , en, hooge

Het Koninklyk bevel van glory en
heerlykheid zy gegeven, dat de Generaal en chef van de hooge en Grootmo-

van staat zynde , zyn hare kleeren ge- gende Hollandze Natie ende Maatschapborduurd, en ook wel met edel ge- y’s bestierders van de Koninklyke rege-

ing der Ryken en Landen van Baravia,

fieente bezet.

Japara, Macassar, Sumatra, Paliacatta,

Ten Hove komt niemand by de Ko

ning, of hy heeft een Took met Reys Ceilon , Boeton, Amboina Banda,

Ternate, Solor, Timor, Malakka, en

jers-, of struis-vederen op, wel swaar me
goud, paarlen , en edel gesteente bezet andere Landen benedens winds, Joannes
De pragt der vrouwen is zoo groot, Camphuis met duizend koninklyke gedat het niet te gelooven is. Haar hoofden nade en alle zoorten van gunsten verheer-

zyn rondom behangen met goud, en gesteenten, en ’t hair met 4 tuiten gevlog

ykt zynde, ons hoog koninklyk vermogen
erkent als wel geneigd en geschikt tot der

ten, nederwaarts hangende, en met peerl

voortgang van alle zyne voornemens en
begeerten, en wete , dat den brief var

snoeren doorvlogten. 'l Heb een vrouwennemd gezien , daar voor betaald was 4 opregtigheid met den welsprekenden GeTomans. My wierd gezegt, dat 'er ge- ant J. van Leenen , beroegd tot verdragen wierden van meer dan eens zoc nieuwing van ’t verdrag, in deze tyd aar
vecl geld. Wat haar boven kabayen, en ka- ons hoog, en Grootmagtig Hof gezoutebyen aangaan, die met Zabel bont ge den, voor ons gezigt verschenen zy; en
voerd, en wel zwaar geborduurd zyn, rebben wy volgens de verzoeken var
is wel te begrypen, dat die veel moeten welgemelden Gezant wegens de vermin
kosten; dog t is hier altyd eenerley mo- sering van den prys der Zyde, die voor-

de: als zy uitgaan, of uytryden, heb-

eden jare met ’t gewoonelyk gewigt aar

benze van ’t hoofd tot de voeten een

de Hollandsche kooplieden is geleverd

vit kleed aan, zoo dat men van ’t hee

bevel en ordre gegeven de zomma van

schepsel niet, als de oogen, zien kar 14400 en eenige Tomans der tollen en Waar in
ons
Zy gaan zeer weinig uyt, en bemoejen andre eischen van den aanbreng enuitvoer 14400
zig met geen marki-gang of keuken &amp;c . der goederen van dien jare, dat den han- rno
de Armenische Vrouw-lieden op Sjulfa del der Zyde volgens ’t vorig gebruik niet mans der
moeten, als zy beslapen zyn, een doek

neb vervolgd, en die wegens 't Hof van tollen,

ge
om de kin dragen, en zig mede met een hen geeischt werden, aan de Natie te schen- &amp;c:
schonke.
wit kleed overdekken. Dit Sjulfa leg ken, en geordonneerd , dat de bestierby zonder playzant ontrent: uurs van ders der koninklyke zaaken van de ge-

Spahan, ’t is zeer vrugtbaar, en wel zoo nelde som der tollen van hun niets zul-

groot, als Haarlem in Holland. Alhie

en hebben te vorderen, en dat de gecom-

woonen de Armenische Christenen, ook

mitteerden van deze zaak, om reden van

7a8 Franzen, die in ’s Konings diens

de gemelde gedane vereering, hunne ge-

zyn, als uur-werk-makers,goud-en zilver-

woone geregtigheid van de voornoemde

smeden, &amp;c.; die alle van de hervormde

koop-lieden zullen mogen eisschen, er

Gods-dienst zyn. Zy hebben cen Borger- rebben wy hun d’oude Koninklyke manmeester onder hen, die alle verschil dementen, die vernieuwing vereischten
net vernieuwing bevestigd, en eenige En mee
zaaken onder hen afdoet
Zy betoonden ons byzondere groot an hunne verzoeken , daar zy geen ver-andre

genegenheid : want als wy daar quamen,

zekerde bewyzen van in handen hadden verzoe-

ken, toe

was de tafel aanstonds van spyze voorzien , ok toegestaan, en ingewilligd, en heeft gedtaan

voorgemelde Gezant de eer gehad, en zyn
s verhoogd geworden met zyn hoofd te
wy een goeden roes weg hadden, waar in
eraken aan ons Koninklyk Paleis, en te
wy ook ons niet minder gedroegen, o
in gebreken bleven als zy by ons qua buigen voor onze Majestcits throon, en
en wy mogten nietvertrekken, voordat

te zitten in onze verheerlykte vergaderhunnen Mohhammedaanschen Godsdienst Zaal, en is wel vergenoegd en voldaar
geworden met onze heerlyke en Hoogiangaat , daar van kan de leesgierige Leze
men. Wat de Persische bestiering, en

andere schryvers nazien.

geagte eere-kleederen en andre geschen-

Den 13. October 1691. schreef d ken; en heeft met vol ontzag, vreugd
Coning van Persia dezen vertaalden brief en alle zoort van vergenoeging zyn afaan den Heer opper-Land-Voogd van scheid van ons gekregen, om weder te
Nederlands India, den Heer Camphuis
O

Allerheiligste volmaakte God

De Wereld is Gods.
V. DEEL

vertrckken, en blyft dan dien Generaal

alle onze Koninklyke gunsten, dezelve
n overvloed verhopende.
KK
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Ende gelieve zyne begeerten en goede

Was in een goud lakens zakje met

voornemens aan onze hooge koninklyke een koord van goud-draad en Zyde toechroon bekend te maken, en verzekerd gebonden, en met rood lak, en ’s Kote zyn, dat de zelve met de glorie van ninks zegel, verzegeld.
voldoening zullen vergezelschapt en

vereerd werden.

SEVENDE HOOFDSTUK.
E te rug- Reyze beschreven. 1691. De treyn of ’t gevolg van zyn Ed: De

uyt-tocht. De Calenter, zynde de Prins der Armeniers. Sjulfa de eerste rustplaats Bagebusjaron. Een van ’s Konings Lust-hoven. 't Dorp Agag Hady. Misera
lisa. Majaart. Sjaresa. Commissia. Misakoet fick. Amnabat. Jesdegas. Combesi lala.
Degerdoc. Kivilaar. Cuschesaar. Aspas. Bagedoe. Oedjan. Esmaal. Majien. Abigerne. Persepolis overblyfzelen. Basigaar. Sjiraas. Oesiwat. Pajera. Sjaron. Saithal. Moesoer. Benaroe. Bieries. Dehacoc. Lhaar. Werden door verscheyde Euro-

pianen te gemoet gereden. Bandali. Gamron. Zyn Ed: intrede bier. Werd van den

Hertog ingehaald, en heerlyk onthaald. Zyn Ed: onthaald zyn volk, en den Hertog
heerlyk. Naiban. De Waringin of Wortelboom buyten Gamron. De Benjaanen eenig
zins beschreven. En iet van den berg Ararat aangehaald. 1692. De dood van Pirard. Komst van schipper Ole met Honslaardyk. De nieuwe opper-Land Voogd van

Indien , de Heer van Outhoorn, voorgesteld. Dood van Juffr. Verdonk. Verirck
van zyn Ed. Ormus. Lareek. Kismis. Verscheyde Logien hier. Maskate. De Ma-

labaarze Kust. Cananoor. Coetsjjien. Punto Gale. Zyn Ed: komst op Bataviz.
IDe te
Beschryving der te-rug-reyze van SPAHANnereue

na GAMRON,

beschre-

en zoo vorder na1 ven.

BATAVIA, opgesteld
door E. P.
En 18. October is van zyn Ed: de Johan van Rheenen

Heer, Johan van Leenen, buiten-

ohan van Beek

Gemeen Raad van Nederlands India, Justus de Mars

Gezant aan den Koning van Persia, en

Commissaris wegens de E. Maatschappygewigtigen handel in dat ryk (na dat

veinig te voren zeer heerlyk en mef

Adriaan Coster

Lyfwagten van

acob Cotiljon

zyn Ed:

aques des Bordes
Erasmus Petter

groote pragt zyn afscheid van zyn Ma-

jesteit, Sjah Soleyman genaamd, gekre

Benevens een groot getal Persiaansche

gen had) de zware en gevaarlyke reize Dicnaaren, en Sjatiers, (zynde lieden, die

aangenomen na Gamron of Bandar Abasi, de E. Maatschappy als loopers, of post-

biddende God om zyn genadige bescher- boden, en ook wel als oppassers der paarming op dien togt

den, dienen; want ieder -jatier 2 paar-

Het getal der reizende bestond in deze den verzorgen moet, ter plaatze daarmen
navolgende perzoonen.
rusten zal) ook een redelyk getal slaaven
van zyn Ed: en anderen, en eenige Ben-De UytZyn Ed: Johan van Leenen &amp;c :
anen ; latende tot ons leetwezen aldaar og

Joan Baptista Pierard onder koopman en
Geheimschryver van zyn Ed:
Stefanus Verhoef Wond-heeler

an Evertssoon Trompetter pynelyk ,

kreupel en zick; dog hy wierd na de E.
Maatschappy’s Logie gebragt, om ge-

Nicolaas Wieling en Bartholomeus Koe¬ nezen te werden. D’uittogt geschiede op
man, adsistenten.
Den

Treyn

of ’t ge-

Hugo Kuik van Mierop Jong assistent en
onder-meester.

deze wyze:

Voor eerst z hand-paarden, de toomen
wel zwaar van goud doorgaans belegd,

volg van Coenraad Haring, Sergeant. Johan de de Sadels en schabrakken uitstekend met

zyn Ed: Hond Hof-meester.

Johan van Koppenburg, Trompetter.
Gerard Hoogland, Corporaal.

goud en zilver doorwrogt, daar aan

goude en zilvre fraanje en quasten, ieder

vaard geleid door een Persiaansche weg
wyzer,

Van PERSIEN.
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wyzer, zittende ieder op een Muil-ezel. water. Deze Lust-hof was zoo groot,
Daar na de Trompetter voornoemd , dat ’t my onmogelyk was, die te door
gekleed in ’t rood scharlaken met goud wandelen. Aldaar wierden ons voorgedraadze knoopen, en met goude en zil zet Persiken, Abricoosen, Peeren, Ap

vre kant geboord, blazende de Mars
en Wilheimus van Nassouwen door cer

pelen, Citroenen, Orangien , Druiven,
Jucepeeren &amp;c ; de queepeeren warer

zilvre Trompet, daar een Banderol aan zoo lekker als zuikerpeeren, zonder

was van roode en blaeuwe Zyde, daar eenige wrangheid, en nevens alle andre
aan ieder zyde ’t wapen van zyn Ed : vrugten uitnemende groot. Ook heeft
n stond geschilderd. Daar aan volgde men daar ontelbaar veel kerzen-en moe

de Sergeant , en de Lyfwagten, alle relle-boomen
Hy was ook met bequame huizing
als de Trompetter gekleed , zittend
te peerd, met Karabyn , Pistolen, en op de Persiaanze wyze, bebouwd. In de

midden staat een hooge dikke boom ,
waar op men met een trap, daar een leu
ninklyk uitgedost, daar na 16 Sjatier- ning aan is , klimt op een Galdery
te voet; toen verscheen zyn Ed;, zit rondom met Leuningen voorzien, daar

houwers gewapend. Daar na 2 Tolken
Toen zyn Ed ; paard van staat, Ko-

tende op een schoone bruine merrie de Koning, als hy vrolyk wil zyn; vee
welkers toom en staart-riem wel zwaa

na toegaat met zyn voornaamste grooten.
met goud bedekt, gelyk 't ook van een Aan de linker-hand staat een rond cierlyk

zeer zware goude kinketting voorziei

zwaar gemetzeld duiven-huis, zynde bo-

was; voorts de Sadel, en schabrak me

ven open zonder eenige ingang, 't welk

goud en zilver geborduurd. Zyn Ed duizende Kotjens heeft, waar in zig een

was in ’t goud laken gekleed, met een menigte duiven onthielden
Na by dit Hof heeft men een snel valmuts geborduurd , en met peerlen be
zet, en met Zabel bont op ’t hoofd. lende rievier, komende van het gebergte,
Ter zyden ging de Sjatier-bassa (zyn en stortende opverscheide steenrotzen met
de de overste der Sjatiers) daar na 't ten groot gedruis. Deze rievier eindige
revolg van zyn Ed: in ordre, 2 aan 2. naaren loop in de Caspische Zee. Hier
Daar na een groot getal Franschen, en ontrent heeft men veel Luss-hoven, er
Armeniers, ’t geen een groote menigte thuinen. Wy bleven aldaar den 19. en
en lengte uitmaakte, en daar aan volg 20. dito ,, daar de Calenter, met de

de de bagagie; daar wy reden, was een Fransche Messieurs (na een treffelyk ont
ontelbare menigte van menschen. Byna haal) met groote beleefdheid hun afscheid

gekomen zynde aan een cierlyke groot
brug, leggende over een rievier op ac

van zyn Ed:, en ons allen, namen

Den 21. dito ging zyn Ed : op de

't Dort
Agae

reize met 24 hand-paarden en 50 muil-Hady
weerzyden bemetzeld met een open zzels, quamen door’t dorp Agag Hadi
jlaats , gelyk een Karrawaansara , daa daar een bequame Karrawansera, die wel
nen zyn rust of schuil-plaats nemei groot, maar meest vol bouw-vallige gebogen, zeer net bestraat boven op; aar

kan. Men heeft daar ook verscheide uit- bouwen is, en alzoo de huizen van kley

zigten op zeer playsante verschieten, zoo gemaakt werden , vallen de zelve door

in s Koninks, als andere grooten Lust de zwaarte der sneeuw ligtelyk, gelyk
Den Ca hoven. Alhier ontmoetede ons de Ca

wy bevorens verhaald hebben, in.

lenter

enter of Prins van Sjulfa met eenige Ar
meniers, dewelke na een beleefde groe

Ook passeerden wy 't dorp Miseralisa, Miseralwaar men mede een goede Karrawansera sie

ting met zyn Ed- is voortgereden, la-

neeft; dog ’t dorp zelf is kleen. Wi

zynde

rins de

Arme
niers

tende Sjulfa aan de regterhand leggen, reden over een zeer gevaarlyken klippigen
het welk van Spahan ontrent een uu
verre afgelegen is

. rust
221

Sage
bussja
rOn.

Onze cerste rust-plaats was in een van

SK0
ning

Luft

ons verblyf tot Majaart, dat een tamelyk

groot dorp, en redelyk bebouwt is.

Zyn Ed; , en zyn gevolg, begaver
s Konings Lust-Hoven Bagebatsjaron
intrent i; myl van Spahan. Deze plaats is zich in een bequaam huis, hebbende vee

met geen genoegzame cierlykheid van gemakken , ook een cierlyk beplant
woorden af te beelden; alzoo men ovei huintje, daar een fontein in staat. Hier
al door de hooge boomen, ordentelyk in is een kostelyke nieuwe Karrawansera

laanen staande, voor de hitte der zon be

Een van

berg, genaamd Cotali Ortsini, en namen Majaart

voorzien van een groote menigte van

vryd is. Men heeft 'er ook verscheid

nuizinge voor de Reizigers, ook van

boomgaarden met allerhande Vaderlandz

watertanken, of bemetzelde Vyvers, om
zig te wasschen, Men. kan ook daar van

vrugten, en een ontelbare menigte var
vrugt-dragende wyngaarden , leggende alles te koop krygen, wat men benoo

over een houte Galdery, dat uitnemend ligd is, alzoo daar groote Botiken, of
vermakelyk, om ’er onder door te gaan

winkels zyn. Daar is ook een groote

hoven. was; hebbende rondom zyn loop ook van opene plaats,daar een cierlyk opene Talaal
KK 2
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of Galdery, van blaeuwe steen gemetzeld zynde , hoe dit was bygekomen, zeide
5 voeten hoog, met hy geslapen te hebben. Daar na trokken Misasteene trappen , daar men gemeenelyk wy door een dorp, genaamd Misakoet koetsick.
gaat zitten Kaljang rooken, of Coffisiek, en namen ons verblyf tot Matzubeki
drinken. Deze Karawansera is gestigt in een tamelyke Karrawansera ; dog de
is, ontrent 4

door den jegenwoordig regerendeKoning; yf-wagt nam haar verblyf in een tent
dog was nog niet voltoit. Daar wierd taande nevens de Karrawansera. Men
sterk gearbeid aan een stal, daar wel 1000. heeft hier goed water ; en ook visch; dog
en meer paarden in zullen konnen staan. die is kleyn, en grondig
Amna
Men heeft hier zeer veel vee van schapen
Den 24. October getrokken zynde door
en bokken, maar slegt water. Zyn Ed: Amnabat, cen groot dorp, beplant me
liet ons waarschouwen, om zoo weinig rrugtboomen , Wyngaarden Meloenen
te drinken, als ’t mogelyk was; vrec- &amp;c; vonden alhier een kostelyke Karra-

Sjaresa.

zende voor ongezondheid.
Den 22. Ook onze reize vervorderen

2t.

wansera.

Wy namen onze rust opJesdegas in eenlesdegas.

de , reden ontrent een ; myl door een choone groote Karrawansera, staandc by
dubbele laan boomen, wederzyds beplant een brug, daar een snelle rievier onder
met vermakelyke Lust-hoven ; hadden

doorloopt. Hier heeft meneen moorddadig

voorts een goeden weg, quamen tot Sja- en wederspannig volk, woonende op zeer
resa, een halve myl van Commissia, cn hooge klippen, die styl affoopen , dat
hielden ons verblyf in tenten. Alhier men schrikt, zoo men na om laag ziet.
staat een Koepel-Torentje, ontrent 100 Ook woonen ’er vele in onderaardsche

voeten hoog, daar een zoons zoon van spelonken, daar zyn Ed; de nieusgierigMohhammed begraven legt , wel een heid had de zelve te bezigtigen, t welk
bastaard; maar die nogtans by de Persia zonder toorts-ligt niet kon geschieden.

nen voor een Heilig gehouden werd. Men heeft hier goed water, en veelvec,
Het is een vermakelyke plaats, redelyk en hadden ook ’s nagts tamelyke koude.

verzien van geboomte. Daar zyn ook

Den 25. dito trokken wy over hoog

Tanken, of Vyvers, daar men de visch en steyl gebergte, daar men onder door

in groote menigte in zwemmen ziet. Zyn

moest. Het was schrikkelyk, als men

Ed: had het vermaak van eenige brok-

na boven zag: want door de aard-beving
zom wylen brokken, als huizen groot,

ken brood daar in te werpen, daar de

afvallen, van welke zommige maar aan ’t
wel z voeten en hooger uyt ’t water gebergte schynen te leunen. Wy quamen
sprongen, dat zeer aangenaam om te zien ook over een kleine berg van wit Marvisschen na toe schooten, zoo dat velc

was. Daar quamen ook in de grootste Vy- mer , leggende tusschen een 1ood en

ver tammen Ganzen en Eendvogels, die, blaeuw Marmer-gebergte. T was hier al
als men de zelve brood liet zien, na ons vry moejelyk, dewyl van onze paarden

toe quamen, en ’t meteen groot gequck af creden en te voet moesten gaan. Deuyt onze handen namen. Deze Vyvers ze berg werd Naatsikan genaamd.

zyn altyd ververscht van water, alzoc
het van ’t gebergte komt vlieten uyt cen

Coytmissia.

Dczen overgetrokken zynde, quamen Cambe¬
silala.

wy tot Combesilala.

Daar is een elendige Karrawansera,
fontein, en gedurig loopt aan de zyde
door een gemetzelde goot in een laagte. certyds een kasteel der wederspannigen gedaar veel pyn-appel-boomen staan. Dit weest zynde. Ook is hier cen vierkante
is heel smakelyk en gezond water.
oude graf-stede, staande by een kerkhof,
Den 23. passeerden wy door Comissia, en met verglaasde steenen nog ten deelen
zynde een tamelyke groote plaats , cn bedekt, waar in begraven legt een der

redelyk digt bebouwd. Zyn Ed: wierd t waalf Nazaaten van Mohhammed.
Ook was daar weinig tyd te voren
gedurig in een Palankyn gedragen. Wy
reden over een hoogen berg, zagen aan ingebragt ’t lyk van den Sjahbandaar van
onze regter zyde een menigte van dorpen , en duiven-huizen , in fatzoen als
bevorens verhaald is, en ook veel hartebeesten in ’t wild loopen. In den avond

Gamron, zynde de tweede stem , die
gevoerd zal werden ter plaatze, daar alle

groote Heeren begraven leggen By dit lyk
ageen Tapyt op de grond met vecl Moor-

viel een Persiaansche dienaar van zyn Ed : ze Papieren , Schriften, en verscheide
met zyn paard in een kuil, wel 30 voe- boeken. Wy hielden ons verblyf in tenten diep, onder zeer naauw aan een rie-

ten, en hadden dezen nagt snedige koude,

vier uitkomende; dog quam zonder letzel en Vorst. Hier ontmoete ons een looper,
daar weder uyt, te weren, onder d’aarde of bode van Gamron met brieven voor zyn

doorgaande in het moeras , wel 40 2 50 Ed: en vertrok na Spahan. Het water is
schreden; dog't paard wierd weer te rug
gezeinden , door dien het heel onbequaam

hier redelyk.

Den 26. October trokken wy door een Deger-

was, om den treyn te volgen. Gevraagd dorp , Degerdoe genaamd, een verma-doe
kelyke
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kelyke plaats met een goede Karrawan- Agter dit gebergte onthouden zig Leeusera, en zagen op de weg veel zoet-hout ven, Becren, Wolven &amp;c; en was genaamd Bagedoe. Wy hadden een zeer
grocjen. Met ’t vallen van den avonc
zagen wy een half myl van de regterhand moejelyken weg vol klip-en key-steenen

sagedoe

af een menigte van vuuren en lichten, ’t ook moesten wy over eenen zecr hoogen
geen wy meenden in een dorp zig tever- berg , dog die gemakkelyk in 't op en
toonen , dog hoorden van anderen, dat af klimmen was. De naam van dezen berg
het vechocders-hutten waren, die, als t is Goe de Kinjari, digt aan de Mansel.
vee daar geen voedzel meer krygen kan
weder opbrcken na een andre plaats, en
reizen alzoo voort, zonder dat zy weten

Ny zagen onder weeg veel schoone

fonteinen in ’t gebergte, ook veel rievieren en menigte riet-land. Zyn Ed :

waar zy t'huis hooren ; even zoo als de nam zyn verblyf in een huis , 't welk
vee-hoeders in ’t gelukkig Arabien doen voor hem ingeruimd, en waar in eer

Wy namen ons verblyf op Kivilaar

Kivilaar

in een schoone Karrawansera ; aldaa

hadden wy groote koude en vorst; do;

Cusche
saar

water-tank was. Deze nagt was de koude

verdragelyk

Den 29. dito zyn wy tot Oedjan ge-Oedjan.

komen. Daar is een kappelletje met een
heel goed water
Den 27. dito zyn wy gekomen tot koepel-Torentje , daar boven , waar
n bloot staat een houte kist ,, daar
Cuschesaar, in een schoone Rarrawanser-

van blaeuwe en gebakke steen gemetzeld

Imam Sada, een van hunne Heiligen,

en rondom vercierd met verglaasde stee-

in legt ; staande in een vermakelyke

nen , daar groote Moorsche letters op

thuin, en zynde een redelyk gebouw.

stonden , dat cierlyk om te zien was
ook was zy met Key-steenen bevloerd

en trommelen gespeeld , tot gedagtenis

Daar werd alle morgen op Schalmeyen

T is cen redelyk dorp, voorzien van van den voornoemden Heilig
Hier is een redelyke Karrawansera, en
eenig geboomte en een voorby loopend

rievier , welkers water goed is. Wy
nadden aldaar ook groote koude en
Vorst

Den 28. October quamen wy tot As

Aspas

pas in een redelyke Karrawansera in eer
lorp. Ook gingen wy voor by een Kar-

een groot getal roozeboomen, trokken
angs een goeden weg, vernamenveel na-

tuurlyken fonteinen , en zagen ook hoog
aan een berg van rood Marmer tegen eet

teilte, daar ommogelyk was om by te
komen een wit kruis, zynde uyt de

rawansera , leggende heel eenzaam tus

natuur, by gissing meer dan 2° voeten

schen hoog gebergte van blaeu w Marmer.

hoog en van deze gedaante.

Hier ontmoetede ons een looper van de voet van dezen berg gingen wy voorby
Bassora, en wy hadden deze nagt onguur een dorp, de huizen in twee partyen verweder

deeld zynde , alwaar mede zoodanige

Den 30. gingen wy over een zeeir grafstede als de voornoemde, en ook eer

Esmaal.

hoogen berg van rood Marmer, en Kei schoone nieuwe karrawansera was. Dit
sleenen van ongemeene groote; de zelve dorp werd Esmaal genaamd. Vorder
was vermaakelyk in ’t opklimmen, dog was de weg volklip-en keysteenen. Deze
steil in’tafgaan. Wy waren met 't op-en weg van ’t dorp, tot de Mansel toe
af-klimmen wel ruim 5 mylen bezig taat zoo vol geboomte, als ik in Persien
Boven op dezen berg staat een put mei of Meden , nog oit gezien heb. Wy
zeer goed water. Deze berg werd ge- namen ons verblyf in een lustig dorp,

naamd Cotali Imames Esmaal. Digt aan wel beplant van vrugt-en andere boomen,
iI
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in een tamelyke Karrawansera, daar van af komende , zagen wy in een schoone
alles te koop is. Daar gingen wy onze Valley de wydberoemde en vermaarde stad
vermoeide leden met een goeden teug Sjiraas, eertyds Susan genaamd, alwaar Sjiraas.
wariiie wyn zalven: want men de zelve de Koning Ahasuerus zyn Hof gehouden
heel weinig te koop kan krygen op de heeft. In het inryden zagen wy als in

wegen. Dit dorp is Majien genaamd.
Abi-

gerne-

een aards Paradys heele Boomgaarden van

Den 31. quamen wy tot Abigerne , Cypressen en pyn-appel-boomen , ook

Majien.

namen ons verblyf in tenten op de weg allerley zoort van vrugtboomen, cierlykc
tusschen ’t gebergte. In een Valley staan rebouwen , en kostelyke groote graf-

twee bergen, in fatzoen als de Tafelberg steden, benevens treffelyke Lust-hoven.

aan de Caap de goede Hope, dog zoo De verdere gebouwen van deze vermagroot niet. Wy moesten door een rievier, kelyke plaats zyn niet als huizen van
reden mede over een schoone brug, daar Kley, stroo, en andere vuiligheid, op-

een snel vliegend water doorloopt, dat gemaale t.
by Gamron in Zee stort. Voorts was de

Hier heeft men de stapel van de beste

weg heel goed, hier staat een redelykc wynen , die zeer lekker om te drinken
Karrawansera, daar een rievier voor by zyn. Zyn Ed: gaf een gebod uyt, dat

loopt , spruitende uyt een rots , zoo niemand eenigen drank zou mogen by ons
natuurlyk, als of ’t cen gewelfde brug prengen ; dog was wel ligter te bekomen,
waS.
alzoo wy ons verblyf hadden ten huize
Persepo¬
Hier groejen in ’t moras biesen en riet, van de E. Maatschappy's wyn-Makers
lis overblyfze-

len,

en aan ’t gebergte Calaminta mowtana

in konden zoo veel wyn bekomen, als

Verbascum &amp;c: viera vyf mylen van hiei

vy begeerden. Men zegt ook, dat hier
staat nog een gedeelte van ’t Paleis des de schoonste vrouwen van den aardbodem
Koninks Darius ; dog wy moestendat tot te vinden zyn; dog daar van kan ik de
ons leetwezen aan de linker-zyde laten waarheid niet zeggen , alzoo de vrouwlieden met een kiecd van ’t hoofd tot de
leggen.
Wy hadden geerne de overblyfzelen voeten bedekt- gaan, ten anderen zoo was

van Persepolis willen bezigtigen , dog nyne nieuwsgicrigheid zoo groot niet,
alzoo ’t van de weg af was, wilde zyn om dat te onderzoeken. Men heeft hier
Ed; de reyze daarom nietverlengen. Al- veel loopende rievieren uyt ’t gebergte
hier staan twee vlakke bergen, daar nog voortkomende. Ontrent een myl van deze
eenig metzel-werk aan te zien was, al- stad staat een groote berg van Klip-steen,
waar eertyds Kasteelen hebben opgestaan. daar men uurs over bezig was, om die
om voornoemde Paleis en de stad tegen met onze paarden te bellimmen. Daar

Basigaar.

den aanloop der wederspannigen te be

was een uitgehouwen put, 20 voeten

schermen. Op deze tyd hadden wy weer

lang, 118 brecd, en meer als 40o vadem

snedige koude, maar goed water.

diep , welke gezegt wierd , door den

Den 1. November zyn wy tot Basigaar
gekomen. Daar is een slordige Karra

Koning Darius, als hy voor Alexander

wansera. Voor den ingang staat een vier

kante watertank; dog ten deelen vervallen

Digt daar by, daar zyn Ed: tent stond

was een fontein, door de rots opborlende.
dat aangenaam om te zien was, en dienwater koel om te drinken was.

de Groote vlugtte, en geen water wegens

de groote droogte voor zyn volk bekomen
kon, gemaaket te zyn.
Drie mylen verder zoude 'er een, nog

grooter en dieper, dan deze, zyn; dog

heb de zelve niet gezien. Ontrent een
half myl van deze stad heeft men een

Wy trokken voorby een schoone vervallen gebouw, en mede een zeer diepe

Karrawansera by een dorp, hadden veel put; dog zoo groot niet, daar nevens
moeras onder wecg, en reeden over een staat een tamelyk gebouw , daar een
steene gemetzelde brug, die ruim een myl
lang is, met veel bogen daar verscheide
rievieren doorloopen. Wy zagen vec
putten, daar 't Zaey-land mede bevogtigt
werd: want het hier heel zelden regend
Digt aan de voornoemde Mansel reeden

wy over een hoogen berg , genaand

Cotali Basigaar; zagen een groote me

Moorsche heilig in begraven legt, zynde
geweest een van hunne Propheten. Hier

ziet men cierlyk gesneden werk, als ook
schilderagien (na hunne manier benevens

een boek,door den voornoemden Propheet
beschreven.

Ook ziet men onder de aarde huizin-

gen als Karrawansera’s , alwaar Darius

nigte van Kraanvogels, en verscheide volk zig zouden verborgen gehad hebben.
Arenden.
Deze stad geeft alle jaren een ongemeene
Den 2. November trokken wy over nenigte van allerley kostelyke vrugten,
een hoog gebergte, en op de weg verna- als Druiven, Persiken, Abricoozen, Apmen wy veel klippen en Key-steenen , pelen , Peeren , Kersen , Morellen ,
ook verscheide cierlyke graf-steden cy- Kismis, Amandelen, Nooten , Vygen,

presboomen, en rievieren. Van ’t gebergte Limoenen, Oranje appelen. In zomma,
t is
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't is een plaats , waardig om van alle moeselyken weg over klippig gebergte ,
Reyzigers bezigtigd te werden. Alhier vol

Key-steenen, en quamen tot Pajera.

Alhier is een redclyke Karrawansera; dog
mende onderwylen het vermaak, om namen onze rust in tenten. Het is hier

bleef zyn Ed: den 3, 4, 5, en 6. ne-

zeer eenzaam zondereenige huizing; daar

eenige der voornaamste Lust-hoven en

oude gebouwen te zien.
Den 7. dito vertrolken wy van Sii-

loopt een snelle rievier voorby de Mansel,

vallende met een groot gedruis op eenige

raas, hadden een goeden weg, en rondom

llippen. Aan de kant vond men een stroo

ons veel dorpen. In’t dorp Oesiwat ko-

hutje

Hier onthoud zig op de weg, by tymende, nam een PaterCarmeliet, bene
vens eenige andere (zyn Ed: uitgeley ge den van sneeuw, veel ongedierte, en dan
daan hebbende) met alle beleefdheid af- is ’'t voor de reyzende gevaarlyk; maar
scheid. Zagen ter linker zyde van on- anders kan ’t wild vee genoeg krygen
cen groot besloten Meer, komende van

lat zal dan geen menschen aandoen, of

alle kanten van ’t gebergte als in een kom beschadigen. Hier ziet men in een berg,

daar in vloejen. Wy reeden over een van blaeuw Marmer uitgehouwen, een

schoone lange steene brug, daar een snel wooning, rustende op pilaaren en verloopende rievier onder door loopt, er

welfzelen, en is na de Persische manier

wy namen ons verblyf in tenten by een wel geschikt, en moet daar aan een zwa-

ren langen arbeid gedaan wezen Wy
in ’t gebergte staande , nevens klip, en hadden hier zeer koude en onguure win-

Karrawansera Babaghasi, zeer eenzaam

den

riet land

Den 10. dito hadden wy ruim een half

Dit is een redelyke groote Karrawan
sera ; dog een gedeelte is ingestort. By myl weegs weder een elendigen weg, als
zoodanigen verval van de huizen en ge de voornoemde, daar na een vermakelybouwen der Persianen staat aan te mer- ken vlakken weg met kleine Key-steenen

zagen veel dorpen, daar de mest hoopen

ken, dat zy gansch niet van verbeteren

houden; maar liever naast een vervaller

van huizen staan tusschen vermakelyk

huis een nieuw bouwen.

geboomte in, enidaar ook Dadel-en andre

Deze, en meest alle Karrawansera’s fruyt boomen in groote menigte staan.
Wy reden voorby een Karrawansera,
en water-tanken zyn van Keysteenen en
Kley gemetzeld. De Keysteenen zyn hier genaamd Chaffert, en ssoegen ons neder
in overvloed , leggende groot en kleen

neen Karrawansera Asmogeert genaamd

op de wegen, tot groot ongemak voor zagen nog ver van ons af cierlyk geboomte, enveel dorpen, hadden lydende
de Reizigers, zoo wel te paard, als te
voet. Wy vernamen hier weder groot

koude , en begonnen van nu af aan de

koude.

warmte op te loopen.

Den 8. dito namen wy onzen weg ove
een redelyken grootenberg, Cnoneband

Den 11. dito trokken wy over een
steenagtig gebergte, zagen geen dorpen;

genaamd , zynde niet als klip-key-er

maar eenige veehoeders-hutten, en qua-

hart-steen, en op veel plaatzen zeer glad, men tot Mochai Sugta. Hier staan 2
dat paarden en muilen veeltyds dée glib- Karrawansara’s , een kostelyke groote
beren , zoo dat wy niet zonder groo

gevaar over de zelve geraakten.

W.

nieuwe , en een oude vervallene

Agter deze Karrawansara’s staan twee
kostelyke nieuwe overwelfde Tanken.

zagen een ontelbare menigte van schaapen
en bokken op dit gebergte. Wy qua Wy quamen ontrent midder nagt in de
men doen in een lustige Valcy, daar on Mansel; na by zynde ontrent : uur ont

moetten ons eenige Soldaten, Persianen,
en
ging de spraak, dat zig ettelyke roooverdckt met een zeer hoog rond gewelf

trent in de midden een schoone tank staat,
van Rey-steenen opgemaakt

Wy hielden ons verblyf in een goede

vers daar op hielden; dog wy waren zoo

wel voorzien, dat wy de zelve niet van

Karrawansera Moesafari genaamd ; dop nooden zouden gehad hebben, dewyl de
cenzaam ; en zagen in de voornoemde Persianen een zeer vreesagtig volk zyn

Ik zou niet twyffelen, dat 100 Hollandze

Valey veel dorpen en geboomte. Hier
Soldaten , een goed Bevelhebber by hun
heeft men moerassige rievieren, alwaar

eenige Carpers, redelyk groot, met een hebbende, meer dan 10oo van de hunnen

aiigel-roede gevangen wierden. Ook als stof zouden verzayen

Den 12. dito trokken wy langs een

schoot onze Sergeant verscheide tortel.

duiven en patrysen , welke alle tot een redelyken weg , door eenige rievieren ,

geschenk aan zyn Ed: wierden opgeof
ferd

voorby een kleyne karrawansera ; reden
over een steene brug, tamelyk lang ,

Wy hadden ’s nagts groote koude, en en
vorst.

zagen aan de weg een steene ge-

metzelde Colom, ontrent 30 voet hoog,

Den 9. dito trokken wy over een zynde gestigt voor kinderen, die hun
ouders
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ouders ongehoorzaam zyn, werdende de noemde, welker trappenbydui ster weder
zelve met een touw na boven gehaald, met wolken bezet waren

en dan op de spitze klippen te pletteren

Den 15. dito na middernagt braken

gesmeten. De stigter hier af heeft zyn

wy ten a uuren wederop, trokken over

zoon den cersten hier af laten werpen.

Sjaron

een klynen berg, dog heel elendig in 't

i.

afklimmen, zynde niet als gladdc klip, en

het al te maal klippig gebergte.Wy

Kcy-steenen van ongemeene grootte. Wy

Hier staan cenige huizen by, voorts

quamen in cén plaats genaamd Sjaron moesten van onze paarden aftreden, en
een verniakelyk gewest, vol dadelooo- klauterden met groot gevaar den berg ,
men , hebbende een zeer groote Karra Cotal Hasami genaamd, af. Ontrent 10
wansera; ook heb ik 'er op de geheele uuren voor de middag quamen wy tot
Moesoer.
rcize geen grooter gezien , als mede Moesoer, en namen ons verblyf in tenten
een groote Tank en water-put. Hier by cen beck, of rievier, daar een koste-

heeft men veel begraaf-plaatzen van ykc plantagie van Dadels, Limoenen,

groote Heeren.
Den 13. dito , ’s middernagts, zynde
't laatste quartier maans, namen wy de
reize weder aan.

Het ging niet weinig hier op een

Orangien , en andere vrugt-boomen
stond

Hier is een zobere Karrawansera. Wy

hadden de eer, om zyn Ed : gouk te
venschen met ’t intreden van het 2. ja2r

klimmen, om over ’t gebergte van Sja- an zyn Ed; jongste zoon Jonker Jolan
ron te komen. Dit is 't vervaarlykste van Leenen de Jongen ; iwaar over wy

gebergte van geheel Persia, ten deelen met een goeden dronk Sck wierden verdoor zyn hoogte, en steilte. Ten dric eerd, die ons wonder wel quam : want
uuren ’s morgens, of daar ontrent, wa men alhier voor geld niers te koop kon
ren wy op gladde klipsteen, daar maar krygen, en waren zeer vermocid.
man nevens malkanderen kon ryden,

Den 16. dito ’s morgens ten 2 uuren

alwaar aan de ecne zyde de berg ecn zaten wy weder op, hadden een goeden
zeer hooge klip heeft, en aan de andre veg, recden voorby een Rarrawansera

kant een zeer steilen en verschrik kelyken Teduba genaamd, en sloegen ons neder
afgrond; dog hebben de Inwoonders daar in een vermakelyk groot dorp, Benaroe
een muurtje van : voet hoog tot bevry

genaamd, alwaar zyn Ed: in ’t huis van

Benaroe.

ding der Reizigers opgehaald, door dien den Calenter zyn verblyf nam, zynde een
dieverse ongelukken daar zyn voorge schoon gebouw. Hier staat een schoone
vallen.

Karrawansera , hadden op den weg veel

Deze elendige plaats overgetrokker ankken enversche-de rievieren , dog slegt
zynde, moesten wy nederwaards af klim

van water, en vernamen ook toen groote

men langs een zeer gladde sseilte van de koude.
Klip; hadden onze paardenniet voorzig

Dien zelven dag des avonds vertrokken

tiger en zulke wegen gewoon geweest te wy weder, hadden een tamelyken weg,

gaan, daar zouden zekerlyk ongelukken en quamen ontrent middernagt by een
voorgevallen hebben. Zyn Ed: ging uys elendige Karrawansera, genaamd Dera

de Palankynen voereerde wel 5a6 uuren

hielden ons verblyf in tenten, en vonden

want het onmogelyk was te swaejen alhier redelyk water. Ontrent ; myl van

wy moesten al rond, over dwars, en als hier legt de Heer Joannes Keyts, gewcaen
een slang voorttrekken; dan over groote Directeur van Persien, begraven, gelyk
in den oprogt verhaald is, ook gaf zyn
Key-steenen, dan klip of Marmer.
Op deze wildernisvind men nog eenige

Ed : bevel , om een Tombe, hem ter

watertanken met goed water voorzien. ecre , op te regten

Wy quamen dan cindelyk ontrent een uui

Den 17. dito reden wy over veel ge-

na de middag (zoo wy gisten) op den 14 bergte van ksey en key-steenen, quamen
in een schoone Valey, en trolken door 't Dory

Saithal. dito tot Saithal in een goede Karrawan

sera, leggende in een Valey, niet verre een groot doip, Biries genaamd. In ’t Biries
van ’t voornoemd gebergte. Hier heef inkomen zag men een vierkante gemetmen a nieuwe en verscheide oude Tanken, zelde pilaar staan, zyndc ontrent , voeren
ook een vervallene Karrawansera.
100g, alwaar voor cenigen tyd een perTisbelachens waardig, dat zommigen zoon levendig is ingemetzeld. Hier staat
verhalen van hunne handen in de wolken ook een cierlyke Piramide , zynde cen

gewassen te hebben; wy zouden dit ter grafstede, daar onder een schoone kapel,
halver weg wel hebben konnen doen, had met Tapyten belegd, is, in welke ook
de lugt met wolken bezet geweest; maai cenige lampen brandden, en werd daar

in tegendeel wy hadden ’t schoonste we dagelyks voor de verstorvenen gebeden.
der , dat men zou konnen wenschen. Hier is een kostelykc nieuwe KarrawanOok hebben wy wel gebergte gezien

era met veel overdekte water-tankken

maar vierdepart zoo hoog als ’t voor- en putten. Regt voor de Karrawansera
met
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sraat een uitstekende schoone verwelfde der spyze , wclke op ftonden, en alles
watertank, zende wel 100 voeten over

ieten staan, zonder iets te willen nutri-

’t Kruis, en 300 voeten in ’t rond. Dit

gen. Alles ging zonder woorden of schel-

is cen van de opmerlens weerdigste len toe, blyvende zy zooal heen en weer
metzelwerken , dic ils in Meden en wandelen. Dien zelven avond onthaalde de
Persen hebgezien, hebbende Konink-

Vazier ons allen heerlyk in de verblyf-

yke ruime poorten of ingangen om

laats van zyn Ed: met kostelyke toege-

watcr tc scheppen. Men hecrt hier vec

begraaf-steden en eenig geboomte. Wi
ielden oms verblyt ii cen ander dorp.
't Do-deha¬
Oe.

gemaakte spyze

Den 20. dito liet zyn Ed ; ’t affront ,
ian de lyfwagten geschied, den Wazier

Dchacoe genaamd. Daar is een rédelykc bekend maken, die aanstonds de daders
Carrawansera bencvens cen qu’severva sle-

ie; namen ons verbiyf in cen kostelyl
gebouw, overamierloi-werk, gevogelte
en snakery geschilderd, en verguld, der

liet straffen, en wel met zeer zware
traffen, en nieuwe bedrygingen, daar

nevens zoo iemand de Europianen maa
eenig misnoegen gaf

Calenter aldaar tocbehoorende, die ons

’s Avonds wierd zyn Ed : weder ont-

heerlyk onthaalde. Hy had te voren

haald, en hadden zy beide een geruime

belast, dat niemand an ’t dorp de waar- t,dt’samenspraak alleen, zonder bywezen
dyc van een penninraan ons zou mogen van eenige grooten

verkoppen; alzoo ly zyn Ed ; en zyn

Onder wylen kreeg zyn Ed: geschenken

volle tenvollen wilde onchaalen. Dig

van veel perzoonen, als Paarden, Schaa-

aa't voornocmdc hsis flaac cen tombe
en, Bolken, Fruiten , Roozewater,
vry groot , daar vcel groote Hecrcn , Limoenen-zap, Brandewyn &amp;c. By zyn
vrouwen enkinderen, in begraven leg

d: huis aan de regter zyde staateenbe-

gen, welke g aven met cierlyke uycgeuaam gebouw, welkers thuin met dahouwe sicenen bedekt zyn, alle zeer dels, Limoen, Orangie, en veel andere
net na de Persische wyze geschilet: ool
vrugt-boomen beplant is. Deze twee
heeft men ’er daar no2 veel andere ;

laatzen behooren de E. Maatschappy

maar 200 piagtig niet.
Den 18, dito hadden wy weder de

toe, en zyn zeer vermakelyk

eer van zyn Ed: gelul te wenschen op

weder aan. De Wazier met een groot

zy1 Ed :51 jaar; troiken dien zelven

evoig, alle pragtig gekleed, deden zyn
d; uitgelei ontrent ; uurs buiten de
tad , rydende re zamen, en naeen teeder

dag wecr op reys , voorby een goede
Rarrawansera, Pakoetel genaamd, reder

Den 21. dito nam zyn Ed: de reize

weder over eenen ongemalekelyken berg afscheid vertrol- hy (Wazier) weder, en
van klip en Key-steenen , zagen van de

ging zyn Ed: weer in zyn Palankyn zit-

hoogte vervaarlyke steile diepe afgron- ten. Wy trokken voorby de narrawanlesen , dat een yder dée vieczen na om ra’s Bafiga, en Sargab, en bleven tot
laag te zien. Van dien berg af zynde,

’ariaap, zagen veeldorpen en zaey-land,
ok veel putten en schoone plantagien van

ju2men ons oncmoeten g lersianen, ko¬
mende van Lhaar zyn Ed: verwelkomen

dadelboomen. Deze Karrawansera , is

Ontrent een vierendeel uurs van de stac

goed ; dog flaat zeer eenzaam , ook

juam de Wazier, of Land Vooyd, met neeft men hier nog een zeer zobere Kar

en groot gevolg ons te gemoet ryden,
en, naccn beleefde ontmoeting aan we-

awansera

Den 22. dito vertrolcken wy weder,

er z den , reden gezamentlyk na de namen onze reize na Samlamge, trokken
'd, en zagen op ’t Rasteel een groote voorby een Karrawansera, Wasselee ge-

haar

menigte lampen branden , ’t well zig

jaamd , hadden ook een redelyke weg

zeer cierlyke in de hooute verroonde

door verscheide rievieren en verscheidene

Zyn Ed: benevens zyn gevolg wierd vlaktens, met Salpeter, en wel zoodanig
laar heerlyk onthaald. Deze stad Lhaar edckt , dat het scheen of het sneeuw
legt op en tusschen het gebergte, is was, daar benevens oolt met cenig geamclyk bebouwd, en vertoond zig door poomte gelyk als zeven-boomen, daar 't
’t geboomte zeer vermakelyk. Het out als gecandalizeerd op de bladeren zat,

t geen zeldzaam te zien was. Ook zagen
Kasteel legt op een berg, en is vry
groot. De Wazier woond op een an- wy bergen als van ys, in schyn, t'eene-

en berg in een treffelyk gebouw

naal met Salpeter bedekt.

Alhier wierd onze Sergeant ziek. Men
jasaar, of markt, met zeer nette ge- reeft hier 2 bequame Karrawansera’s en
welfzelen overdelrt. Hier zyn ook veel goed gemak; maar brak water. Wy
iier heeft men een uirnemende schoonc

Jooden

Den 19. dito wierd zyn Ed : weder

ronden hier een looper van Gamron met

prieven voor zyn Ed als ook andere
Den 23. dito trokken wy voorby twec
eenzame
Mansels, ieder z Karrawansera:
affront aan de lyfwagten met 't opbrengen
(. DEEL
en
LI
onthaald; dog daar geschiedde een kleyr
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en water-tangen hebbende; d’eene Baha wat ongemak baarde. Wy trokken
dini, en d’andere Sjck Sjck genaamd ; voorby een kleine Karrawansera , daar

eden over klippig gebergte, en zyn by eenige Benjaanen bleven. Wy namen
ins verblyr tot Coristan, in een slegte

een vermakelyk geboomte en dorp geko
men. Hier zyn 2 Karwansera s, do

klein, en eenige tankken; dog slegt wa

Carrawantera ; dog waren verblyd dat
wy onder 't dak quamen. Zyn Ed: liet

ter. Deze Mansel werd Choeremoet ge

aanstonds zoo veel hout, als ’er te krygen

naamd

was, in de Karrawansera brengen ; daa

Den 24. dito trokken wy voorby

vy dapper aan ’t stooken gingen, en die

Karrawansera’s, Ahasimaal, Bascoma

zig van sterken drank voorzien hadden,

ee¬

koe, en Sertang genaamd , hebbende dat quam hier byzonder wel te pas :
-lendige huis-vesting. Onzen Sergeant, vant wy alle zoo verkleumd waren, dat
met den Opper-meester voor uyt gereden

vy byna niet van onze paarden konden

zynde, vonden wy op de weg leggen. komen, en hadden, op de aarde staande,
konnende wegens een zware koorts, 't sy na geen gevoelen in de beenen , en
paard ryden niet verdragen. Wy namer de laarzen vol water.
ons verblyf tot Tanke Dalon, een tame

Daar by was ’t redelyk koud, en wa-

lyke Karrawansera, en twee huizingen, ren ruim 5 uuren in een gedurige slagdaar een rievier doorloopt, komende uyt egen. Het gewaad, dat wy aan hadden,
het gebergte, en neemende haar einde door

vas na de Persische wyze gemaakt, zynde

een anderen steilen klippigen berg in een pitse gekatoeneerde rokken, van welke

ronde tank. Daar is een schoone Valey, men licht denken kan, of 'er geen water
en een dorp met plantagie van dadcl- in getrokken was, en zy waren niet weiboomen. Wy kregen hier goede melk, nig ongemakkelyk aan ’t lyf, ieder na
eyeren, en hoenderen , ’t geen een goede tyds gelegenheid zig een weinig ververversching voor ons was; maar had- choond hebbende, ging by ’t vuur zit

den op onzen togt een elendigen weg vo ten ; dog geraakten meest alle aanstonds
key-steenen, en moesten door veel rie

soor vermoeidheid en geleden ongemak
vieren, komende door het gebergte mei nsaar
groot gedruis. Wy trokken over ee-

Den 27. dito ’s morgens met zonnc-

klippig gebergte, daar geen groente on-

chyn weer voort-gang makende, moetrent was. Het scheen te regt een woe sten door vecl kley, moeras en cenige ricstyne , alzoo ’t water brak was. Hici vieren, trolcken voorby een Rarrawanbleef de Sergeant met den onder-meester. sera, Kocresson genaamd, en quamen by
alzoo hy wegens ingenomene artsenyen cen steene brug, die wel cobogen heeft,
niet kon mede gaan
cggende over cen snel-loopende rievier

Den 25. dito hadden wy een steenag

tigen weg, over veel gebergte, en onde

daar veel draey-wielen in zyn, in welke
3een grond te vinden is, zoo dat mar

weeg veel doorn-boomen, en plantagiei
an dadel-boomen. Wy trokken voorby

en paard daar in gerakende in een oogen-

een kleine Karrawansera, Jehoen ge

voonders aldaar de diepte pylen , en

naamd. Digt hier by stonden verscheide
vec-hioeders-hutten, ook verscheide tan-

vaar grond te bekomen was, bakens 'er

ken, en quamen tot Goerebasirgan, zyn

dat 'er twee van de boogen ingestort wa-

de de naam van een groot Armenisc

ren, en wy alzoo de zelve niet overtrek-

lik weg-zinkt. Zyn Ed: liet door d’in-

angs heen zetten ; ’t geen geschiede; om

Heer, die hier begraven legt by een ken konden. Zyn Ed : wierd van de
groote vervallene tank ; ook stond ’e
maals , dat is, Palankyn-dragers
nog eenig metzelwerk op zyn graf
Hier is een tamelyke Karrawansera ;

ynde 12 in getal, in zyn Palankyn zit-

dog zyn Ed: nam zyn verblyf in zyn

seren voerden; ’t geen niet zonder groot

tent. Hier staan wel eenige hutten

gevaar toeging. Wy quamen (door Gode

ende overgedragen, die zy op hun schou-

maar geen huizen.

enade ook gelukkig over, dog moester
de paarden ’t meeste gedeelte swemmen.
de, gingen met stof-regen op zitten
Onze bagagie, opmuyl-ezelen geladen,
De weg was redelyk, met veel doorn- kon daar niet door komen, namen aldaar
boomen bezet. Onder weeg kregen wy Cameelen die de zelve overvoerden, en
een ongemeene zware regen met ver- se muylen moesten na-swemmen , ’t geen
Den 26, dito onze reyze vervorderen

vaarlyke donderslagen en schrikkelyk.

een groot getalm gaf, en ons aldaar

blixem-stralen. T was verwonderens eenigen tyd ophield. Digt hier by reeden
waardig om te zien, hoe ’t water mei

wy over een andre steene brug met key-

een gedruis en groote kragt van ’t steenig steenen bestraat, dog zoo lang niet, als
gebergte quam affoopen, ’t welk in kor- se voornoemde, als mede door een kleinte tyu in de jaagte geheele rievieren in der rievier, en namen ons verblyf in een

menigte voortbragt ; ’t geen ons al vry Karrawansera, Getsie genaamd, en ontrent
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trent een dorp gelegen, diens huizingen twee aan twee in ordre, van de hoogste
niet dan hutten waren. Alhier vonden rang af tot de laagste , dat een groote

wy, tot onze groote blydschap, ver- menigte en lengte uitmaakte. Agter aan
uamen de Benjaanen, en, na hen, al
comende , zyn Ed : quamen welkom nze bagagie
nieten, namelyk de Heer Hoogkamer
Digt aan Gamron komende, quam de Werc

scheide Europianen, die , van Gamror

Koopman, en opper-hoofd van de E

an den

dertog of Chan met ettelyke 10o mannenHe tog

rdn

compagnies handel tot Congo, Monfr
yn Ed: verwelkomen, en reeden t'za-ingePrins, onder-Koopman en pakhuis meester, nen nade E. Maatschappy’s Logie onder haald.
verschei
’t losbranden van een menigte kanonde Euro¬ Sr. Van der Hoop, Fiscaal , beneven
1221n
cenige assistenten Wy zagen op de weg choten, daareen groote hoop menschen,
te ge
veel plantagie van Dadel-boomen, oos an Persianen, Armeniers, Benjaanen en
moet geveel coloquint-appelen , als mede vee ndere , zich vertoonden, om deze intrede
reden.
10

genees-kruiden. Alhier quamen ook zeer te zien. De Chan en zyn volk waren
veel Benjanen

Den 28. dito trokken wy over eer

aitnemend kostelyk gekleed. Zyn Ed :
was in ’t groen goud laken gekleed. Aan

zeer moejelyk klippig en kleyagtig ge de Logie komende , namen de Chan en
bergte , alwaar een schoonenieuwe over d’andere Heeren beleerd hun afscheid, en

dekte Tank op staat, met slegt wate

vierd zyn Ed: van Mevrouw en haar z

voorzien; want men alhier 4 a f myler

logters, gelyk ook van alle, die in de
n’t rond slegt water heeft. Wy qua- Logie bescheiden waren, verwelkomt.

Den 30. ging zyn Ed ; den Chan En
ieerlyk
nesoor genaamd , en sloegen ons tei voor de genotene eer bedanken.
Den 4. December wierd zyn Ed: by onthaald.
neder tot Bandali, niet weinig verheugd
zynde, dat wy nu de Zee weer zagen den Chan Koninklyk met al zyn gevolg
alzoo deze plaats op’t gebergte aan strand nlyfwagt, ’s middags en’s avonds, on-

men voorby tweevervalle Karrawansera’s

Bandali.

legt.

der ’t los branden van veel kanon-schoo-

Alhier vonden wy ’t opper-hoofd van ten, onthaald; ook liet de Chan’s avonds
Gamron , Adriaan Verdonk, en twec

cel vuurwerken aanstcken, en, rondom

lyf-wagten , die met Mevrouw 3 a - de plaats, daar zy zaten , een ontelbare
weken voor ons van Spahan vertrokken menigte, ja duizenden van kleine steene

waren, namelyk, Pieter Duif, en Arend ampen branden, ’t welk zulk een ligt

van Saanen , die ons een verversching gaf, als of ’t byna dag ware geweest
en 9. dito gaf zyn Ed : aan al de zyn Ed :
van een brandewyntie hadden mede gebragt. ’S middernagts quam de Sergeant Europianen een heerlyk onthaal, daar onthaald
yn

met den onder-meester weer by ons, en

de gezondheden met kostelyke Persiaan- vol

was een weinig beter. Ook quamen

che wyn niet weinig omgingen.
Den 22. dito onthaalde zyn Ed:; den En den

hier een ontelbaar getal Benjaanen zyn
Ed; verwelkomen , rydende 2 benevens

han , en eenige grooten, zeer tref-Hertog
2eer

malkandren op Kamcelen zittende opeer felyk.
eerlyk.
Den 27. dito vertrok zyn Ed : na Napanplankje, dat op de Kameel vast gebonden
is , op flaap-kussens met fyne witte Naiban, zynde ontrent een myl van
loopen overtrokken , ’t geen zeer zin-

delyk was
Gamron

Gamron, om daar wat eenzaam te zyn,
n te beter uyt te rusten.

Den 29. dito zyn wy na Bendar Abaasi

lhier staat een boom , voor dezen De Wa-

vertrokken, en tot Camron (zynde de

by Mindelso en andren beschreven. Tringan-

zelve stad, na Abaaz Bandar Abaasi ge- s een wonder slag van een boom , en of worrel¬

7ynEd

intrede
nier.

naamd) gekomen. Het inryden geschiedde waardig om te bezien, zynde altyd metpoom
2ldus.
groene, groote, dikke en vaste bladeren buyten
Voor uit gingen 4 hand-paarden met bedekt; zoo men ’er een af trckt , Gamgoudc toomen;en kostelyke geborduurde comt er zapuyt, als melk. De takken ron.
Schabrakken, en Sadels. Daar na de van den boom zyn al te maal wortel ;

rompetter, even als by onze uittogi velke boven van den top weer nedergeklecd. Toen de lyfwagt , twec aan vaarts schieten, en vesten hun weer ir

twce, als bevorens gezegt is, gekleed ; de aarde, dat zig met een ontallyke meen door den Sergeant geleid. Daar na nigte door lankheid van tyd heert uitge’t paard van Staat uitstekend kostelyk breid ; ook heeft men grootc moeire ,

uytgedost. Daar na de Tolk, toen alle

m te weten , welke de eerste stam is.

de Sjatiers, t wec aan twee tevoet, me Ik vertrouw, dat zig daar onder wel 300

allerley coleur van vederen op ’t hoofd, man, en meer, voor den regen zouden
sie zy cierlyk als bloemen weten te ma konnen bergen , vermits hy zeer digt
ten. Daar na zyn Ed; zittende weer oj van bladeren is. Met regt mag hy een

de merry, even eens als by onze oprog

vonderboom genaamd werden: want ik

na Persien opgecierd; Toen’t gevolg,noit diergelyken gezien heb. Ey dezen
boom
LI 2
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boom is een Afgoden-Tempel, daar de

hebbe ool niemand gesproken, die daar

Benjaanen hunnen , dienst doen. Zy zou op geveest hebben ; hoewel ik 'er
verscheiden na gevraagd heb
hebben hier ook van hunne Priesters, o
Bramines, die ’s morgens en ’s avond

dienst doen; dog zonder vergaderint
Hy gaat in een klein kamertje , e1n
ontsteckt eenige ligten , dan gaat h
voor een altaar staan , waar op eenige

Afgoden, en vaandclkens, geplaatst zyn,
rrevelende by zig zelven. Daar na trek

Den 1. January quam ’t opper-hoofd . 1o5.

met al de Logie-borsten zyn Ed ;
nieuwjaar wenschen, en’s avonds ontrent

10 uuren quam Mevrouw met &6; palan
kyns, i met Mevrouw 2 voor de dog-

ers , l voor de jonge zoon, en 2 voor
de slavinnen , alle met rood laken be

hy by een touwtje , waar op ’t geluis dekt, heel stil en met weinig gevolg a
van eenige klokjens gehoord werd, ei nier op Naiban. Vorders is hier niet bydan weer van een alleen ; ’t geen ontrent

zonders voorgevallen. Den 3. is de on

cen vierendecl uurs duurd. Daar na gaa

der-Koopman Joan Baprista Pierard dezer

hy lampen in eenige Pagoden of Tem

wereld, na dat maar weinig dagen ziek van Pie

pelkens opsteken

Onder dit getal is 'er een, waar in z'
zeggen dat Adam en Eva begraven leg
en. Ook is ’er een de voornoemde boom
waar uyt wy oordeelden, dat dit de hoofd

stam moest zyn, en nog cen wat verder b

van de linker hand af: Ook staat hier ee
gemetzelde Olifant, heel plomp gefat

zeweest was overleden, en den 4. na rard.

’s lands wyze begraven

Den 14. dit0 quam , tot ons aller koms
vreugd, ’t schip Honslaardyk op de Rhee- van

schippe¬

de ; en quam de schipper Nicolaas OoléOke
’s nugts by zyn Ed:, alwaar(na ’t scheen

Hor

Den 20. diro ’s morgens is zyn Ed: n

zoeneerd, die mede een van hunne Af

goden is. Zy houden hier in deze Pagoder

alle cen heerlyke maaltyd , en wierd d

cenige Koebeesten , die zy ook Gode

Heer opper- Land- Vooyd Willem van

niet, als Koejen-mist, welke in een be

Ool

met

zeer welkom was.

Gamron vertroleken, hadden s middag

noemen. Deze Bramines branden ander

De door

aardyk.

Suthoorn aldaar voorgesteld onder ’t lobranden van ’t Kanon, zoo aan boord als Be nieuwe op-

aan land. Hier zwaeiden de gezondhe- pe
sloten plaats gedroogd, en bewaard werZy hebben eenige onderscheide dagen den als flof-regen. Ook wacyde van Land
De Ben dan komen de Benjaanen en de Prie- onze Logie de wimpel boven de vlag tot Vooge
ster met eenig geel goed , ’t zy var ’s avonds toe; wanneer zyn Ed: weer na van in
jaanen

dien , de

beschre
ven.

Zaffraan, of iet anders gemengd , die Naiban met zyn gevolg by hem vertrok ; Heer van
maakt hun een ding in forme van ee

U regt voor ’t hoosd boven de neus
Dat mogen zy niet afwasschen ; maa

maar hadden alle werk om de paarden te Out-

bestieren. Eenige, die al te vasten slaap-hoor¬
voorge

houden dat 3, 4, en meer dagen zitter

frank ingenomen hadden, moestenagter geld.
blyven

Ook was ’er nu ontrent een Feest bi

Den 10. February is de huisvrouw van Dooc
van Jufft.

haar. Zy quamen alle in 't wit gekleed de Heer Verdonk, genaamd Eva Bulstra- ver
met witte Tooken op. De Priester nan ten, na dat zy 3 4 dagen te voren van donk
toen van die zelve geele verwe, en be

een vrugt van 8 maanden verlost was

sprengde alle hunne kleederen en Tooken

overleden, en den 11. dito begravei

Hy gaf een dood-maal voor al de Euzoo dat zy daar uyt zagen, of zy alle
bekalt waren. Dit kleed houden zy zoo ropianen, en overvloedig wyn; weshallang aan, als ’t Feest duurd; zynde 3a4 ven ’t beter een vreugde-dan een dood-mageleek ; dog ’s lands wyze , ’s lands ecredagen

Deze lieden dooden geen gedierter

Ontertusschen quam zyn Ed: met zyn

wat 'et ook zou mogen zyn ; eten ook

huis-genooten weer op Gamron, en was

niets, dat leven gehad heeft, maar be

jeneigd een togtje na Congo te doen,
vaar toce alles vaardig gemaakt was; doc
de reize wierd gestaast, vermits de Heer

nelpen zich met aard-vrugten, melk &amp;c
deze voornoemde Bramine had zwar

hair, wel 8 a 10 voeten lang, dat hy oogkamer die mocite op zig nam
even als de vrouwen dat doen, opwond :
Den 13. Maart gaf zyn Ed: een tref
maar d’anderen zyn alle zeer kaal van

hoofd geschooren- Tverdre , ’t geer drinkende onze behouden reize.
van hen te zeggen valt , vind men by
Den 16. is Mevrouw met de 2 dog
andre schryveren overvloedig
En iet
van de

berg
Arara
aang

haald

ters, ’t zoontie benevens de slaven er

Benoorden dezen boom, ontrent4 2 5 slavinnen, ’s morgens vroeg aan boord gemylen, heeft men den berg Ararat, waa komen, en zyn Ed : tegen de middag
op Noach’s arke gestaan zou hebben

waar op aan boord en aan land ’t kanor

Ook zeggen zy, dat daar op nog eenige gelost, en dapper gegastereerd is. ’s
verblyfzelen zouden zyn. Het is een vonds ging ’t Opper-hoofd, de Fiscaal,

hooge lange berg. Van verre aan te zien de Raads-perzoon, en de Logie-borsten
is 't zeer gevaarlyk ’er op te komen

Vertrek

felyk afscheids-maal aan al de Europianenvan

na land met een Inlands of Arabisch vaartuig

zyn Ed
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zynde de zelve, zonderspykers ofbouten,wierden. Den 15. dito quamen voor Cana¬
maar aan een genaeid, en was ’t laatste nor, alwaar ’t schip de standvastigheis
lag om peper te laden. Den 19. dits
adieu met 9 Kanon-schoaen.
Den 17. dito ’s morgensligtten wy on
anker, liepen voorby Oamus, een Ealand

lieten wy ons anker voor Coetsjien val-

len, vonden daar de schepen Cortegene,

de Helder, en Bovencarspel.
voor dezen wegens de peerl-visscher
s namiddags quam de Commandeur
en bank aldaar, zeer beroemd, dog die
is voor eenigen tyd vergeven geweest, hoe¬ van Dielen met de tweede stem, en hanne
wel men zegt, dat zy weer begind aan te vrouwen aan boord; dog, na een kort

grocjen. Wy lieten agter ons de Eilander onderhoud, en ’t drinken van eenige ge-

Lareck, en Kismis, en liepen zoo voort zondheden, nam zyn Ed : weer afscheid,
in de Golf

igtende ons ankers, en gingen ondert

Gamron is een onaanzienlyke plaats, los branden van ’t Kanon weer ’t zeyl
Wy liepen voorby de Caap Comoryn, Panto
redelyk groot; maar de meeste zyn ver
vallene gebouwen Alderhande levens- en quamen op Puntogale, daar zyn Ed. Gale.
middelen zyn daar wel te bekomen, ool

wel ontfangen wierd , zoo met verwel-

heeft men hier schoone visch, van aller

koming, en eer schooten van de Soldaten,

lei zoort, versche en gezoute

als van ’t Kanon rondom de Vesting

Aldaar wierd zyn Ed; zoon, den 15
Tis weinig, of niet, verzien van geboomte, en de huizen zyn alle van kley November 1690. in Spahan geboren,
opgehaald. Hier staan 3 Logien aan den 29. April 1692. gedoopt, en Johar
strand, een Hollandiche, Engelsche, en genaamd. Na weinig dagen verblyf ver-

Ver
scheid
Logien

hier.

Fransche, naast een ; dog daar is een trolcken wy weer van daar, lieten daar
nauw straatje tusschen de Hollandsche,

t schip Dregterland, zynde ’t schip, waar

en de Engelsche. De Franschen hadden. op de Heer Commissaris van Rheede gewegens den Oorlog, de hunne verlaten,

storven is, met nog vier and’ren in de

en woonde derhalven daar in een Barvoe-

bacy , daar weer dapper met Kanon ge-

ter Monnik, die voor de Portugeesche schoten wierd
De Bevel-hebber van Gale , de Heer
Christenen dienst dée ; dog hy dronk

van der Heiden , de tweede Stem , en
meer, dan hy studeerde
Ten Noord-Oosten ; een weinig van anderen , deden zyn Ed : uitgeley tot zyn Ed:

Gamron, by ’t kerkhof, staat de Tombe buiten de Baey, en zyn alzoo na verloop komst
op Ba
van de Heer Cazembrood, zynde 6 py- van tyd den 9. Juny op de Rheede van
laren , daar een rond gewelf op rust, en Batavia gekomen
Schoon de Heer van Leenen, onze
ontrent 4 voeten hoog, zonder eenig cieraad. Deze Heer is Buiten-gemeen Raad Gezant by Sjah Soleiman tot 1692. in
van Indien, Directeur in Persien, en de Persien gebleven, en van hem zulk een

Mackate
Mala-

schrik der Persianen in zyn leven gewecst,
waar af ’t Eiland Kismis nog lange he
gevoelen hebben zal. Den 26. dito zagen
wy en liepen voorby Maskate, en ge-

gunstig en voordeelig verdrag gemaak
was, dat wy nu een tyd lang rust scheenen te zullen genieten , hebben de ge-

volgen ons nogtans het tegendeel ge-

raakten met cen sterke koelte in Zce. toond , en klaar aangewezen , dat de

barsch:

en 14. April zagenwy de Malabaarsche

Ruft Ca

Tust, en 3 Engelsche schepen, die dap-

1Or

listige Persiaanen zelf in Biesen knoopen

ot hun voordeel wissen te vinden, gelyk

er ter eere van ons schoten, en bedankt wy in ’t vervolg zullen zien.

Cotsjsen.

ACHSTE HOOFD-STUK
E Heer Verdonk 1690. Directeur gemaakt. En door den Heer Berganje ver-

vangen. Groot verschil tusschen deze iwee Heeren. De Heer Hoog-kamer

zyne gelukkige regeering. Wat het verdrag, 1694. in hield. De Heer Wicchelman
Directeur 1701. En wat hy medebragt. De Heer Hoog-kamer 1701, als Gezant

na Persien aangesteld. Wat zoorten van Zyde men hier heeft. Waarom de Koning
de beloofde Zyde niet leveren kon. Waar op van Batavia last quam, om een nieuw
verdrag te maken.

JOor af moeten wy hier tusschen
De Hee

Verdonk
1690

Direc

teur ge
maalet.

Het jaar daar aan 1693. vonden haar
voegen , dat de Heer Adriaan Ver- Edelheden goed, alzoo hier weer geschildonk door haar Edelheden 1690. len uyt het qualyk vertaalen van eenige

in de plaats van de Heer Keyts (die den Persiaanze woorden gerezen waren, om
19. Mey 1690. op de reize na Spahan den Taalkundigen Heer Herbert de Jager.

stierf) tot Directeur van Persien aange- en den Heer Lycogton, als tweede in de
steld is.

Li 3

Ceru-
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missie, in de maand November na Per-

Haar Edelheden; kennis hier af beko-

sien te zenden, om de dubbelzinnigheder

nen hebbende, vonden goed den Heer
Magnus Wichelman, Bevel-hebber van De Heer

nde Verdrags-brieven, die men de Heer

Soetsjien, 1701, in de piaats van de Heer Wicchel¬

Cunmusen meer anderen, niet taalkundig

man Di-

zynde, in de hand geduwd had, voor t

Hoog-kamer tot Directeur van Persien regeu

komen.

aan te stellen, die daar op den 17. Mey 1701.

Hy was ’er om diergelyke reden ook
1684. na toe geveest, 1688. pas te ru
gekomen, vertrok 'er den 29. Novein-

net zyn huis-gezin hier verscheen, en

len 31. wierd voorgesteld , brengende
deze goederen mede :

ber 1693. weder na toe, en heeft toen

alles in korten tyd daar zoodanig te rechte
gebragt , dat de Persiaanen, en wy by

t nieuw verdrag wegens de Zyde van

300 Baalen Caneel
8pd. Canecl-olie.

300 dito Ceylonse Cardamom ; 3
ot Monsters.

1694. (waar van wy hier na breeder spic-

ken) volkomen genoegen hadden. Ae. 169

wilde de Athemad Daulet de Zyde tegen

1013 dito Gom Kekkenemale.
4 Olifanten met hare tanden, die
beliepen.

46 Thomans beraald hebben; dog na 't

7593258.

verdrag 1694. gemaakt, wierd 1695
de eerste Leverantie gedaan; maar in de

En

De Heer Hoog-kamer ondertusschen De Heer

volgende jaaren , alzoo 'er schaarsheic wierd 1701, door haar Edelheden als Ge-Hoog
zant aan Sjah Hossein, Koning van Per- kamer
van Zyde was, niet.
O1
door
Na den Heer Verdonk volgde de Heci sien, om de gerezene geschillen ter neder vezant

de Heer

Berganie
vervan

Alexander Bergaanje (op wat jaar, is te leggen, gezonden.
Daar zyn in Persien, of tot Spahan
my onbekend) die hier 1657, na in de

na Per-

sien.

yd van zyne Regeering niet dan tegenpoed gehad te hebben, overleden is daa

: zoorten van Zyde bekend, Ibtiai, of

verschil

het de Heer Verdonk in allen deelen ge

goda Pessent, en, Gerwani in zich be-

russchen

durende zyne Regeering zeer voorspoedig suit. Deze Zyde , in zich zelven zoo

gen.
C.190

acte
T6

gegaan had

Wa

yde

jelemi , die de 3 zoorten Serbafi, Ket-

men hier
reeft.

soed niet, als wel de Bengaalze , valt

Se Heer Berganje wierd 1698. dooi meest in de Land-Voogdyen van Gilan,
De Heer de Heer Directeur, Jacob Hoog-kamer in Masanderan; hoewel zy meest onder

Heeren

Hoog
kamers

gelukkig
egee

ring.

vervangen ; die gelegenheid uyt vond,
om de goederen, die in twee jaaren aan

de naamen van Ibtiar en Selemi bektend is.

De Sclemi nu, op voorgeven van sterf
een onder Berganje in de pakhuizen wa
ten blyven leggen, en al zeer veel be te, den Koning (diens thiende zy isj ondroegen, gelukkig aan de man te hel- trokken zynde , dee ook de andre, er
pen.

Diergelyken voorspoed zou deze Heer
ook 1699. gehad hebben, zoo de Sjiraa

sche Koopman, Hhadji Nebi dit niet ge
stremt had. Daar op volgde 1700. een
tilstand van handel, al 't welk hy ’t jaar
daar aan, met de goederen den 10. Maart
1701. na Spahan te zenden, dacht goed
te maken, gelyk nog eindelyk, niet te-

genstaande al ’t woelen van Hhadji Nebi,

by een nieuw verdrag, dat toen gemaal1
wierd, geschiedde
In de twee eerste jaaren van zyn bestier

Waaron
de Ko-

aldus ook het verdrag van 1694. van zelf

ing nie
everen

ervallen, gelyk 'er ook, onder dat voor-kon.
jeven van schaarsheid van Zyde , na

1695. geen Zyde meer geleve-d wierd;
weshalven men , alzoo de Persiaanen 1700.
verzoek deden, om een nieuw verdrag te

maken, ook goed vond den Hecr Hoog-

tamer als Gezant der waards te zenden,
m te zien, op wat wyze hy den Lydeiandel aldaar zou konnen herstellen.

Deze Heer 1700. door de Perfiaanen Wat de

ot verscheide onredelyke zaaken geperst, Heer
Hoog
en door den Sjahbandaar gedreigd zynde,
pe

schokte het zoo, als wy zeyden, nog a dat, zoo wy aan den Koning in de jaaren, 1700
henen; maar 1700. rezen ’er weer on- dat 'er geen Zyde ingehandeld, en egter daar or
lusten , aangezien de Persiaanen hunne andre handel gedreven was , geen ge- dede.

Zyde, op voorgeven , dat zy 'er schaars schenk gaven, het met den ganschen
was, inhielden ; hoewel zy verscheide randel hier ten einde loopen. zoude ,
partyen over Aleppo, en Moscovien, had moest van twee quaden het beste kiezen; en besloot daar op den 19. Julii,
den weten weg te krygen.
om een zomme van 1200 Thomans of
Het
laatste
verdrag
,
1694.
met
ons
Verdrag
94. gemaakt, hield in, dat de Roning ons F1OOO gl:; aan verscheide goederen
300 Carga’s Zyde , tegen 44 Thomans uytkoops, en vry hong te leveren, niits
ieder, leveren zou; dog Sjah Hossein dat de Koning dan in dat jaar zoo Carga.
die nu regeerde, zeide dit onvermogens Cyde , tegen 44 Thomans uytkeeren
te zyn, alzoo ’er in de landen, daar de

Zyde aangeteeld wierd, te veel menschen
gestorven waren.

zoude

Ten anderen vond hy ook goed, voor

de jaaren van handel, en in welke wy
geen
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geen Zyde ontfangen hadden, de a sche-300 Thomans, of 12750 g1: te zullen
gieven; waar op dan ’t nieuwe verdrag

pen van 50 2 56000 gl: of 3ooo Tho

mas in gelde aan den Koning te verce- ten declen gessoten wierd
Daar op nu quam den 19. September
ren.
Ten derden beloofde hy ook aan denmet ’t schip Oestgeest van Batavia ook
Athemad Daulct voor ’t verzorgen van volslagen ordre, om een nieuw verdrag,
de Regam, of Koninklyken Brief, en de zoo men het oude niet kon staande hou-

verdre vryheden, daar toe behoorendc.

den, aan te gaan.

NEGENDE IIOOFD-STUK.
E Heer Hoog-kamer vertrekt als Gezant 1701. Bedienden, tot dit Gezantschap.
Beleefdheid van den Engelzen Directeur en van den Hertog van Gamron- Lys
van vryhouding voor ieder bediende van zyn Ed: getal der peerden en muyl-ezels,
die voor zyn Ed : besteld wierden. Verdre dag- Lyst van ’t voorgevallene. Komt te
Bandali. in Getic. in Coristan. Wierd daar door den Stokdrager des Hertogs van
Lhaar verwelkomt. Ontmoetingen onder weeg. Eere zyn Ed: tot Lhaar aangedaan.
Zyn Ed; tezen bezoek by den Hertog, en andren. Zyn Eds: vertrek van Lhaar, en
komst in deze en gene plaatzen. De berg Hosscin zeer gevaarlyk. Verdre ontmoetingen. Komst te Sjiraas. Josef Bufkens hier wynmaker van ons. Zyn Ed: vertrek
van Sjiraas. Jesdegas. Baagoesjaron , ’s Konings thuin, daar zyn Ed : verwelkomt

wierd. Zyn Ed: werd van veel grooten verwelkomt, en beschonken. Zyn Ed : besluyt
met zynen Raad, om de geschenken over te geven. Zyn Ed : werd met zyn gevolg opge¬

haald. De geschenken voor de Koning gebragt. Zyn onthaal daar. Neemt afscheid van
de Koning. Zyn Ed: antwoord den Bassa van Bassora op zyn brief zeer beleefd. Zyn

Edt: bezoekt den Athemad Daulet, en zyn onthaal daar. zyn Ed: bezockt den Engelzen Agent.

De Heer
Hoon-

kamer

vertrel
als Ge¬
22nt

1701.

yAnneer nu de tyd quam, dat de Een Corporaal, en
Hcer Hoog-kamer als Gezant der

E. Maatschappy aan den Koning

van Persien vertrelcken zou, heeft hy

zich den laatsten Maart 1701.van Gamron
op de reize begeven

Hy wierd door Jannesyn (by ziekte

Een verdre Treyn van Inlandze Dienaars.

Den eersten dag vertrok zyn Ed: van
Tempeltie.

Den 1. April quam ’t Engels opper-beleefd-

van
van zynen Heer) door de kooplieden van hoofd tor Gamron, Mr: Bouman , aficheid heid
den EnHairen , Damassen , en den onder- van zyn Ed; nemen, en bood zyn Ed; geuer
aan, hem tot Bandali uytgeley te doen : Direc
Koopman de Later, mitsgaders een me-

en
nigte van kykers op den weg van Gamron dat zyn Ed : met veel beleefdheid af-teur
van den
soeg.
uytgeleid, met Caweh , Roozewater.
De Hertog Ewas Chan zond zyn Ed: Hertog
van
drooge Fruiten, en Caljang of Tabal
onthaald, en hem ook door de Engelzen,

eenige Bandcezen met zuiker, en liet na Gamron

by 't trekcken voorby hunne Logie, metzyn Fd: gezondheid vragen, waar voor
zyn Ed : zegen op zyne reize te wenschen, zyn Ed: den Herrog bedanken, en aan
en hunnen dienst aan te bieden, na tyd. sen brenger 100 Mamoedi’s (a S’ stuivers

gelegenheid veel eere bewezen.
Bedien
den 1ot

De Bedienden, tot dit zyn Gazantschap

behoorende, waren deze

schap

Den 2. dito , quam de zieke Hertog
zelfs nog afscheid van zyn Ed: nemen,
belastende aan eenen Eeit Aali Beek, als

dit Ge¬
2ant¬

ieder) geven dede

De Koopman, Theodorus Zas

De onder-Koopman , Willem Bakker ,
acobssoon

De opper-Meester, Thomas Roscia.

De Boekhouder, Samuel Koopagroen
De Tolk; Marcus Verryn.

Mchemandar uyt des Konings naam den

Heer Gezant te vergezelschappen, en op

alles, ’t geen by zyn Ed: komst tot Lhaar

en Siiraas, noodig was; dog goede zorg
te dragen

Als mede, dat hy met den eersten dag

De Assistent, Karolus Weyns.

na zyn Ed: vertrek van Tempeltie aan

De jonge Assistent, Jan van Weelt

den Dispensier van zyn Ed : dagelyks

De onder-Meester Nicolaas van Dorsten.

De Moorze schryver, Mamoetsia
Twaalf Soldaaten

Twee Oppassers.

Een Sergeant

volgens een overhandigde Lyst wegens
zyne vry-houding gedurende dezen optocht) 386 ; Mamoedis geven zoude.
S namiddags quam ook de Sjahban-

daar (of Tollenaar) en zyn zoon, zyn
Ed:
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Twee Marchaldaart

Ed; begroeten, en hem veel heil op zyne

arasgoone met hunne goederen.

De Lyst van zyn Ed: vry-houding op

Voor de Peerde goederen in de stal.

Lyst van

vry-hou-de reize van ’s Konings wegen, wa
ding

4

Twec waterdragers

reize wenschen

20

10

Koks goed

deze :

voor ie

161 peerden, of muil-czels

Mamoedi’s daags

der be

14 ps. kost geld voor ieder
veerd, of muyl Ezc

diende

van zyn Voor 17 Dienaars van den Heer Ge

Ed:

61 6

zant.

Komt daags

Voor zyn Tweede, 3 Dienaars

15—

Den Geheimschryver, a ditc

S 1O—

Den Dispensier, z dito

wee Meesters, 2 dito.
Twee Assistenten, 2 dito.

Mamoedis

II214—

Voor kost der volken en hon
1O—C

den.

7 19—
I2 O—

12214¬

I2 IO—

Een Sergeant, I dito
Twee Corporaals, dito

Met het toegestane voor

55—
(2 IO—

15 Soldaten, 2 dito

Te zamen 38610—

6 1O—

Een Tolk, 2 dito.

263 16—

de bedienden

715—

6— IO—

Een schryver, 6 dito

Den 3 dito kreeg zyn Ed: van den Dag- lys

65—

Twee Stok-dragers, dito

den sjah bandar, Mirzah Zadek, droog van

35¬

Een Miragoor

Tafel fruiten

4— 1O.

Drie Valkeniers

Vyf Sjoeloedaars

7—6—

Een Portier

I— 1O¬

vallen

Den 5. dito sloot zyn Ed: zeker beslui
van koopmanschap in 't Moors Tempeltje

Chacheder op strand ten westen van

2 1O—

Thien Sarassen.
Twee Marchaldaars.

2 IO—

25 Looper

32—

Gamror

Den 9. dito gaf zyn Ed: aan den Sjah-

12 —

pandar een antwoord-schrift op detwec

8 dito Knegts

S0—

Regams des Konings, waar by zyn Ed

2 Waterhaalders

—

gelast was de voorhenen aangeganevoor-

I Hond-oppasser

15—

Megters, of peerde-knegts

’t

voorge

waarden van de 3ooo Thomans voor de

aaren van geen Zyde Levantie, en 1200

Thomans voor ieder jaar, dat de E-

263 16

Maatschappy hier in’t Ryk bleef hande

Daarenboven wierd zyn Ed: ook voo len, te innen; zeggende nu zelfmet der
zich zelven, en voor zyne bedienden

van deze navolgende peerden, en Muy

ken

Den 7. Namiddernacht ten4 uuren komt te

len, voorzien :

Peerden Voor zyn Ed

I om zelf te bereiden

van Hairen, en den onder-koopman de

Later, uytgelei gedaan wierd, nemendt
de zelve, daar van zyn Ed. afscheid

voor zyn

16

steld.

Den 8. dito quam hy ten half zes in Getie, cai-

kassen, &amp;c.
27

Den 9. dito reisde zyn Ed. na midder

Den Geheim-schryver

nacht van hier pas 3 mylen verre, quam
ian de Coristanze rievier , was met dein co

Den Dispensier

Twee Meesters.
Een Sergeant

Twee Corporaals.

Vyfthien Soldaaten

in de rust-plaats, van welke Carrawansera
Bandali ; mylen afgelegen is

Den Vezier

Twee Assistenten.

bral hy op, en quam in de Carrawansera Bandali.
tot Bandali ten half zeven, tot welke

plaats toe zyn Ed; door den koopman

en muyl-dito hand-peerden.

Ezels, voor de Trekkers.

Ed; be voor de Matrassend
Jagtans

Koning over deze zaak te zullen spre-

3

overtogt, wegens de zware aiwatering, ristan
cen half uur bezig, trok daar op verder
na Coristan, daar zyn Ed. met het opgaar

22 der zonne aanquam

Hy wierd aldaar door de faezoenlyk ste

Een Tolk

ingezetenen verwelkomt, ingewacht, en

Een Moors schryver

Werd

na zyne intrede nogmaals door een stok
drager van den Hertog van Lhaar

Twee Stok-dragers
Een Miragoor

door een

Stok

Mahhm’ud Moemien, verwelkomt
drage
Den 10. dito. Na middernacht vertrok des Her-

Drie Valkeniers

Twee kleer-of Kist-bewaarders

togs van

Vier pyl-en boog &amp;c : wapen-dragers. zyn Ed. weder, en quam na zons opgang
aan de rusf plaats Goerbaseregoen
Vier Tasel-dekkers
Een Portier.

Drie Speelers.

1.

Lhaar
erwe

Den 11. dito. Ten 2 uuren ’s nachts komt.

weder vertrolcken zynde, quam zyn Ed
een
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cen uur na zons opgang aan de rust-plaats Cawch, Roozewater, en drooge TafelBonko Bonpaan , zynde i myl verder, fruiten onthaald ; waar na zyn Ed:, afscheid genomen hebbende, met de zynen
Den 12. dito vertrok zyn Ed: weder weder na huis vertrokken is, hoorende
op ’t vorige uur des nachts, trok voorbt ondertusschen verscheide kanon-schooten
Tangadoelon, quam ontrent half negen ot zyner eere doen.
Des namiddags deed zyn Ed: diergeiyin Goermoet, wierd door den Calenter

dan Gioen

die van zyn peerd afstapte, en van eenige ken weder-bezock by den Calenter van
door hem in ordre gestelde Soldaaten Lhaar , Mirzah Resa, die zyn Ed; den
16. was komen ver welkomen.

zeer Hoflyk ontfangen, tot aan zyne rust-

Den 18. dito ’s morgens wierd zyn

jlaats geleid onder ’t spelen op Tammeyntjes (of trommelkens) en op Schalmeyen

Ed : van de twee broeders des Hertogs
bezogt, en even ’er na, en ook na de

Den 13. dito vertrok zyn Ed:, als niddag quamen de zelve weder, om
vorens, en quam met zons opgang in di zyn Ed; de eerste maaleen zwart paard,
Karrawansera Baderie, alwaar, kort na en de tweede maal 'er nog een, nevens

onze rust, de broeder van den Herrog cenige Zyde en zilvre stoffen, te schen-

van Lhaar met eenize Soldaaten ver- ken. Zyn Ed; deed aan de dragers coo
scheen, om zyn Ed : uyt zyn Broeders Mamoedi’s, en aan cenige andre een minnaam (gelyk hy zelf des namiddags dede der geschenk geven.
te ver welkomen

Den 19. dito wierd zyn Ed: van den

Den 14. dito quam zyn Ed :, op ’t den Hertog, en van zyn groot gevolg
veel heil op de reize gewenfcht. Deze
de, met den dag in het doip Disgirt. Heer zat, met zyn gezelschap, ontrent
’t zelvc uur des ’s nagts vertrokken zyn

tot welke plaats de broeder des Hertogs een uurtje by zyn Ed:, en vertrok toen
eder

zyn Ed: geleidde.

Den 20. dito ten 2 uuren des ’s nagtszyn Ed
Den 15. dito quam zyn Ed : na 3
myl rydens in de Karrawansera Pastepa- uyt Lhaar vertrokken zynde: quam zynvertek
van
riouw , krccg een brief, met eenige Ed: ten 7 uuren in het dorp Dehikoe,,paar
groente , van den Hertog van Lhaar, alwaar hy door den Calenter, en eenige en koms
ingezetenen, buiten’t dorpverwelkomtin deze
na zons opgang (alzoo dat een gelukkig en tot aan zyne verblyf-plaats vergezelcen gene
met verzoek, om zyn Intrede ten 3 uuren

uur was) in Lhaar te doen.

Den 16. dito na middernacht vertrok-

wierd.

plaatzen

Den 21. dito op ’t vorige uur verreisde

ken zynde, quam zyn Ed: met den dag hy weder, en quam met den dag in Beries;
in ’t dorp Kenneroen ; stapte, na wat alwaar zyn Ed : van den Calenter (of

uytgerust te hebben, weer te peerd, er Borgemeester) en meer andren, onder 't
wierd, na een weinig rydens , gedurig slaan van de Nagara verwelkomt, en tot
door des Hertogs broeder vergezelschapt; aan dito Karrawanfera geleid wierd.
dog kort daar aan quam de Hertog van
Den 22. dito vertrok zyn Ed: op het
Lhaar zyn Ed; zelf begroeten, en ver- gewoon uur te peerd, en quam ontrent
zocken zyn reize na de stad voort te zetten, 7uuren in ’t dorp Benaroe, alwaar zyn

Fere zyn by welke inhaling van den Hertog met Ed ; weder door den Calenter verwelleEde, tot zyn statclyk gevolg 'er gedurig door Bas komt wierd.
Ljaar
2nge¬

daan

dragende Kameelen geschoten, by poo-

Den 23. dito verreisde zyn Ed : ten 2

auren ’s nachts, en quam met den dag
op hun beart ook het kanon gelost, ’t in Dedombe, alwaar zyn Ed; door den
zen gebazuind, en van de berg-Vestinger

geen door in ordre geschaarde Soldaaten

Borgemeester, onder ’t lossen der snap-

net hunne vyer-roers gestadig beant.

haanen verwelkomt, ruim een vierendee

woord wierd, en zoo lang duurde, toi

myls van te voren, eer hy nog ontrent de

dat zyn Ed: aan zyne verblyf-plaats in de
stad gekomen was , daar zyn Ed;, en
de Hertog , afstapten ; en zich met een
kop Caweh, Roozewater &amp;c: wat ver-

Karrawaansera quam , ingehaald, en tot
aan de zelve geleid wierd.

Den 24. dito vertrok zyn Ed,: gelvk
bevorens des nachts, en quam , na 2

quikten, sprekende te zamen van dezeen uuren rydens aan de Karrawanser: Mogene zaaken ; waar na de Herrog zyn setis.

afscheid van zyn Ed: nan
Jvn ETegen¬

bezock
by den

Hertog
en an¬

re.

Den 17. dito ging zyn Ed: met de

Den 25. dito ’s morgens met zons op

en
berg

jang quam zyn Ed:, 3 myl gereden heb-Hos¬

Heeren Zas, Backer , Mr. Roscia enbende, aan den berg Hossenni, den wel-senni.
Koop aGroen het tegen-bezoek by den ken zyn Ed: met zyn gevolg te voet
Hertog afleggen, en wierd, ontrent zyn opgaan moest, alzoo het te peerd niet,
Palcis gekomen zynde, met eenige kanon- dan met het uiterste gevaar, te doen was ;

schooten verwellekomt, in 't zitten, aan en quam, na nog mylen verder geraakt
de hooger, of rechter-hand gezet, met te zyn, in de Rarrawaansera Satalk.
en
Mm
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Den 26. dito hielden , wegens gebrek antwoordde, dat hy van voornemen was,
om op vrydag na de middag den 6. dito
Den 27. dito verreisde zyn Ed; op ’t de stad te naderen; dog dat hy zync

van stroo, halte

gewoon uur, geraakte ten 8 uuren over vrienden door geen toestel eenig onge

het gevaarlyk gebergte aldaar; dog z1 nak tocbrengen zou, verzoekende, voor

moesten zomtyds van hunne peerden af zoo verre het verdere aanging, dat mer
stappen
Verdre
ont mo

tingen.

Drie broeders van den Hertog van

maar de gewoonte, en ’s Konings ordre
volgen zou

Den 5. dito ging zyn Ed: ten 3 uuren

Lhaar, die te Jaroon woonden, quame
zyn Ed: wel een halve myl van die plaat

’s nagts te peerd zitten, en na dat ly :

inhaalen , geleidden zyn Ed : tot he mylen verre gereden had , quam de
Moors Tempeltje Sjasada Hossein , en Calenter van ’t dorp Osiwaar met we
beschonken hem met eenige mondkoft

200 gewapende en ongewapende onderdaanen in twee hoopen zyn Ed: verwel

Den 28. dito vertrok zyn Ed: weer

comen, dat ’s namiddags nog veel andere

met den dag, en quam na r myl rydens

deden, onder welke ook, de vermaard

in Bagar-Abad, alwaar hy in een van des koopman van Sjiraas , Hhadji Nebi ,
Hertogs thuinen zyn verblyf nam. Hi
wierd van des zelts drie broeders daar be
zogt, die zyn Ed: zeer beleefd onthaalde

WAS

Den 6. dito wierd zyn Ed; dooreenige Romstt

Armeniers bezogt, door hen met eenige Sraas

tafel-vrugten beschonken, en ’s namidwaar na zy weder vertrokken
Den 29. dito quamen zy weer en dags door den eersten schryver des Vizier

toen vercerde zyn Ed: aan den oudsten,

verzogt , om op te zitten , weshalven

zyn Ed; na Sjiraas vertrok , alwaar de
Sclembeek genaamd, 2o pd. Ranecl, 2c
pd. Nagelen, 36 pd. peper, 6ellen laken, Vizier Mirzah Casem, ruim een halve
te weten ; ellen rood, en 3 ellen groen myl van de stad, onder een toevloed van
diio.

wel gooo menschen, zynEd: zeer statc-

zyn Ed;, en quam, na; mylen rydens

lyk quam verwelkomen : en zyn Ed:
verder zoo na de stad, als mede na ’t

in de Karrawaansera Mogagzoekte

Paleis van den Hertog, Imambeek ge-

Den 30. dito na middernacht verreisd

Den 1, Mey ter middernacht weder naamd, geleiden , daar zyn Ed: in de
voortgetrokken zynde , quam zyn Ed: openbaare plaats (by de Persiaanen Masena zons opgang in de rust-plaats Asmon-

is genaamd) ging zitten, nemende toen

ger; alwaar een halve myl van de Kar- na eenigen tyd met dezen Vezier gesprorawansera de Calenter een Konings slaaf ken, en het oude onthaal genoten te heben alle de voornaamste Ketgodas van de ben; zyn afscheid

Den 7. wierd zyn Ed : met eenige
omleggende dorpen, en wel 60 boerer
met -naphaanen,in vier vaandels verdeeld tafel-vrugten beschonken
Den 8. kreeg zynEd: uyt des Vizier
klaar stonden; om zyn Ed: in te wagten.
en onder ’t geluid van Tammelyntjes en naam een paard, en eenige andre kleenig

Schalmeyen tot aan zyne rust-plaats te heden, waar voor zyn Ed: de Brengers
120 Mamoedi’s vereerde; na welken tyd
geleiden.
Den 2. dito verreisde zyn Ed- tusscher zyn Ed: nog eenige bezoelten kreeg
1 en 2 uuren, en quam met den morgei

Den 9. ging zyn Ed: met de Heeren

ontrent 8 uuren in de KarrawaansarPara

Zas en Baleker het tegen-bezoek by de
izier doen, alwaar zyn Ed : op zyn

Den 3. dito quam zyn Ed: na zons
opgang in de Karrawaansera Mosefarie,
wierd een vierendeel myls van te voren

Persiaans zeer net onthaald wierc

Den 10. dito bezogt zyn Ed: Hhadj
Vebi , den Calenter,en den Tweeden van

door eenige boeren met Snaphaanen, en

den Vizier, Mirzah Mohhammed Aal

van de aanzienelykste aldaar, onder

genaamd, beide swagers van den gewe

slaan van de Nagara verwellekomt, en zen Mirzah Momien , Borgemeester
tot in de Mansel (dat my toeschynd de

van waar zyn Ed: by den Jannesyn var

den Vizier ging, by alle de welke zyn
Bruin fol. 338. cen dag-reis vertaald ; Ed; zeer deftig onthaald wierd
’s Namiddags zond zyn Ed : aan de
maar welke vertaling hier niet op slaan
Carmeliter
Paapen, twee in getal, eer
kan) geleid

rust-plaats te zyn , dog dat de Heer de

Den 4. dito quam zyn Ed: met den geschenk van 6 pond nagelen, 6 pondag na 7 mylen rydens, in de Karrawaan rompen , 6 pond Caneel, en 12 pond
sera Baba Hhnadji, en quam de eerst peper
Den 11. dito kreeg zyn Ed : eenige
Geheim-sch-yver van den Vizier, van
Sjiraas zyn Ed : uyt naam van zyt tafel-fruiten en zuiker-banket van der
meesser groeten, en vragen hoe zyn Ed : Vizier, van Hhadji Nebi, en van mee

wilde ingehaald zyn; waar op zyn Ed.

andren.

Den
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Den 29. dito vertrok zyn Ed: ten 2

Den 12. dito wierd zyn Ed: van den

Vizier, en van alle lieden van aanzien uuren, en quam ten 7 uuren ’s morgens

aan het dorp Jesdegas, (een plaats daar lesdegas

in deze stad bezogt, de welke verzog
ten een hand-granaat te zien afsteken ,

men ’t beste brood van Persien , gelyl

dat zyn Ed: hen van een papiere dito

nen de schoonste vrouwen te Jesd, en

tot hunne groote verwondering zien liet

den besten wyn in Sjiraas vind) alwaar
zyn Ed ; zeer deftig ingehaald zynde,

Den 13. en 14. dito viel niets van be

lang voor, dan dat hier met een woord zyn verblyf in een gemetzelde Karra-

Sufiens,
yn¬
maker

an ons.

waansera nam.

zeggen moet , dat de E. Maatschapp

Den 30. dito ten 3 uuren ’s nacht:

hier een vasten bedienden had, om wyn
voor haar te maken, en dat de jegen

vertrokken zynde, quam zyn Ed: ten

woordige Josef Bufkens genaamd was

6 uuren in de Karrawaansera Aapnawaat

Den 17. ’s morgens vertrtrok zyn Ed

na dat als vorens ingehaald was

Den 31. dito quam zyn Ed; ’s mor-

ten 4 uuren van Siiraas , quam , na

jens ten half zes aldus niede in ’t dorp

Zyn Ed: 3; myl op een steenagtige en zeer moe
vertrck

jelyke weg gereden te hebben, in de Male soetbegi

an St. Karrawaansera Baasga
25.

Len 1. Juny na middernacht verreist

Den 18. dito na middernacht verreisde zynde,

quam zyn Ed: ten 7 uuren aldui

zyn Ed; van daar, trok over de steene mede in’t dorp Commesia, alwaar zyn

Ed ; door de Heeren Frans Castelein, a-

brug van Poligor, die een vierendeel myl

lang, en van een effene Kleyagtige weg driaan Bakker, en z Makelaars, verwel-

voorzien is, en quam eindelyk in de Kar

comt wierc

Den 2. dito quam zyn Ed ;, na6 my-

rawaansera Abegerm
Den 20. dito ten uuren ’s nachts ver

en rydens op een zeer effene weg, voo

reisde zyn Ed:, en quam, na g myler zons opgang in het dorp Majaar, al waar
op een zeer goede weg gereden te hebben zyn Ed : in de Karrawaansera zyn rufi
nam , daar hem verscheide Armenier

aan het dorp Majur
Den 21. dito quam zyn Ed : n.

quamen verwelkomen

Den 3. dito quam zyn Ed :, een uur
mylen rydens tusschen twee hooge ber
gen, op een steenagtigen weg, in he na zons opgang, in de vervallene narra
dorp ImamZade, wierd een vierendeel myls waansera Mirzah Seresa, alwaar de Hee
van te voren door den Oppersten, en van

ren Castelein en Bakker van zyn Ed:

eenige boeren met snaphaanen ingehaald. hun afscheid namen, en weder na Spahar
Den 22. dito na middernacht verreisde

vertrokken

zyn Ed;, en quam ten guuren, na der

Sen 4. dito ten ; uuren ’s nachts ver-Baagoe¬

gevaarlyken berg Imam Zade zonde

trokken zynde, quam zyn Ed: ten halfjaroen,

ongemak over geraaket te zyn, by het

zes in ’s Konings thuin Baagoesjaroen ,

’s Ko-

do p Sjasada, alwaarzyn Ed weder door alwaar met zyne bedienden zyn verblyf chuyn.
den Calenter, en de voornaamsten, inge in de Hharaam, of ’t vrouwenhuis, nam Daar
haald wierd

Den 23. dito quam zyn Ed, : na4- my

rydens langs een gelyken weg, in het dort
Haspas, en wierd een vierendeel myls tevo

yn Ed.

daar zyn Ed: van den koopman Hhadjs
asem , en meer andren, verwelkom

vervelle-

kom

wierd

wierd

Den 5. dito wierd zyn Ed; door vee

Europiaanen, van Spahan gekomen, verwelkomt, dat ook des namiddags AaliDen 24. dito vertrok zyn Ed; ’s mor
coelibck, de opperste bezorger om zyn
gens vroeg, en quam, na 3 mylen rydens Ed ; over al vry te houden, en zyn broein de Karrawaansara Dombeny ; dog der, mede quamen doen
cn,eer in de Karrawaansara quam , inge

haal

nam zyn verblyf in tenten

Den 25. dito met zon’sopgang, quam

Den 6. dit- quam de Heer Casteleir
veder by zyn Ed;, om aan zyn Ed: we-

gens ’t voorgevallene in de stad verslag
aan ’t dorpKoskoser, en wierd even eens te doen; dog de goude stokdrager had

zyn Ed: naeen tocht van 3 mylen rydens,

als bevorens, ook daar ingehaald, gelyl

dat over al doorgaans geschiede

den Koning voorgehouden, dat het geen-

zins van ’s Konings aanzien was , der

Den 26. dito na middernacht wede

Gezant zoo langbuiten de stad te houden,

vertrokken zynde, quam zyn Ed: aan '

weshalven de Vorst aan den opperstei

dorp Poelesiakoe, of wel by de brug Bestel-meester van de vry-houding, of

Siakoe, daar al mede ingehaald wierd
Den 27. dito vertrok zyn Ed: ten a

den Mehemendaar, belastte het zoo te

chikken, dat zyn Ed: morgen in de stac
zyn
intrede zou komen doen. Onderuuren ’s nachts,en quam ten 7uuren by het
tusschen
vertrok de Heer Castelein, na
dorpDegerdoe, daar ook ingehaald wierd.
dat
’s
avonds
by zyn Ed: gespyzigd had,
Den 28. dito quam zyn Ed :, na 4mylen rydens, langs een gelyken weg tot aan veer na Spahan

Gombesehala, alwaar mede onder tenter
zyn verblyf nam.

Den 7. dito des namiddags kreeg
Mm 2
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zyn Ed:Ed; veel bezoeken, zoo om zyn Ed: te
werdvan verwelkomen, als om ook zyn Ed: te
veel
geleiden, onder de welke ook het Engels

Zyn Ed

Heden wierd oolk by zyn Ed;, en de gequit

verdre leden van den Raad , besloten, met zy
E. Maatschappy, niet nen raac

om de zaaken der

verwel-

egenstaande de

komt. Opper-hoofd tot Spahan, de Heer Quwen, met zyn gansch Engels gevolg

geschillen tusschen den om
de
geschen-

Athemad Daule

of Ryks bestierder) en sen over

de Heer Casselein, en zyn Tweedc, de andre grooten, haren voortgang echter te geven

Heer Adriaan Bakker (onder-Koopmar te laten nemen , en de geschenken
verscheiden van hen te verdeelen
zynde) de Calenter van Sjoelfa, Chodj-

Goegas, en de Mehemendaar Alicoeli-

Het geschenk aan

beek, als Hoofd der inhaaling, waren
alle de welke onder een opgeslagen tent

de Koning be
liep

met Tapyten belegt, ontfangen wier

Ten half vyf stond zyn Ed: op, va

den Athemac

Daulet en deze

den Engelzen Agent, en de verdre Hec

ren, daar tegenwoordig, vergezeld zyn

en gene andre

de, en ging, na eenige pligtplegingen,

grooten, teza

te peerd zitten, en wierd, na dat d

mCD.

Den 3. Juli quam de Tolk zyn Ed :
s avonds ten 8 uuren zeggen , dat de

onder den Vizier van Spahan , Mirzal

Koning gelast had, dat zyn Ed; ’s morens ter gehoor by zyn Majesteit komer
zoude, en dat den Piska Siewis, of der

Scved Mal-hnud , waren , verwel-

opschryver der geschenken, en den Me¬

komt.

Daar na ging zyn Ed: na ’t huis van

hemandaar van den oppersten Stol-dra

ger belast was de geschenken te gaar

Mirzah Rebbie, alwaar afstapte, en in

een groote Zaal met Tapyten belegt

opschryven , weshalven zyn Ed: aan der
Heer Castelein belaste zorg te dragen
dat die Heeren , dat zouden konnen

met de vrienden ging zitten praaten

doen.

onthaalende de zelve zoo als de ge
woonte dit mede bragt , waar na zy
hun afscheid van zyn Ed: namer
Van ve
groot n

verwelkomt, en

beschon-

len.

7086-12-

F2SI26-12-c

helft van den weg tusschen de stad en den
thuin afgelegt had , door duizenden ,
zoo van ’t Hof, als van andren, waa

Mahhad 3ali , en de Mustafa, Mirzal

21140C

En met dat van

den

Seyed Aali Chan, de Deroga cof schout
Abullah Beck , de Calenter, Nirzal

aan

Den 8. dito wierd zyn Ed: door de

en 4. dito wierd zyn Ed: door den Wer-

Mehemandaar opgehaald , en ging met met zyn

zyn gevolg, bestaande in de Heeren gevoll
opge¬

Willem Balekeer, Adiiaan
haal
bedienden van Mirzah Rebbie, als ook Castclein ,

door die van den Athemad Daulet, en

van andre grooten, verwelkomt, en me
verscheidc Bandeezen met zuikeer banke

van den eersten der gemelde Hecren be

giftigd

p dezen dag begon het Feest der

3akker, Thomas Roscia, de Bockhou-

ders Koop a Groen en Jan Heetvcld
le Assitenten , Weins en Willem Sy

elstein, Cornelis de Ruiter, en Jan var
eelt te peerd zinten , quam ten
uren aan den thuin de Zaadct-Abad , daa

Mooren, Asjoer genaamd , dat ter cer- zyn Ed; afstapte, in een laan op cenige
van Hossein gevierd wiero
Ook wierden zyn Eds : penn: var

l’apyten zitten ging , om ’s Konings
komstafte wagten, rooletc ondertusschen

-ry-houding, zedert den 6. dezer, var een Caljang, wierd wat na 6uuren door
een bedienden opgeroepen en gaf met

386; op 378 Mamoedi’s verminderd.

Den 9. dito wierd zyn Ed. door den veel uiterlyke eerbewyzen, onder ecr
statelyke begeleiding na boven, den brief
Mchemendaar, uyt naam van den Ryks

bestierder, verzogt, dat hy zich aan zyn

die op beide de handen in de breedte

belangen houden wilde, belovende zyn in een goud Europisch stoffe zakje met
Ed: verder in alles te zullen helpen

Den 10. dito kreeg zyn Ed: verschei

de geschenken van banket, boom-viug
ten, &amp;c: van deze en gene Hovelingen
zonder dat ’er in cenige dagen iets vooran de
01

ise Ge

ant be

viel
Den 21. dito wierd zyn Ed: door der

Moscovisen Gezant , den Heer Simor
Ma tyn, bezogt

g1

Len 27. dito zond de Koning aan zys
den lo-Ed; een Aftaab-Gerdoen, ofeen zonne

1va

iing be-kieed voor her Talaal, of voor de eerste
cenon inkomst-plaats van zyn Ed: wooning
«en.

goudc kanten bezet, en met goude koor-

sen met quastjens toegedaan, en met 't
zegel der E. Maatschappy in 1ood lal
verzegeld zynde, van zyn Ed: gedragen
wierd , na dat op de cerste optrede zyn

muilen uitgeschoten had, en nadat, wat

nader gerreden zynde by de Twecde
oogte gelast was, wat te staan) met des
zelfs vertaling in ’t Persiaans, volgenast des Konings aan den Ryks-bestier

der, die ze voor zyn Majesteit nederlei,
over

Na dat de brief door zyn Ed; overgege
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gegeven , en hy, als voorzegt is, du geven, terwyl zyn Ed : ook een Calopgegaan was, boog hy zich, gelyk d’
andren van zyn gevolg, aan het trapi
staande, ook deden, en dede den Roning

ang rookte , ’t geen zoy lang duur
de , dat de tyd van de avand-maaltys
ianschoot, waar op men 50 goude kanuyt naam derAlgemeene Staatenendie van dclaars en smeerlappen aanbrengen zag,
Holland en Westvriesland, en uyt die die zoo hier en daar nedergezet wierder hooge Indische Regeering met :' den
nanvaarden van de Kroon begroeten

Men spreidde ook verder eenige stoffi

welke woorden door den Essigasi, o

grond-kleeden met goude en zilvere tak
ken omboord ; waar op ontrent zoc

gouden Stol-drager, vertaald wierden.

Daar op vraagde de Koning, wie die goude schotels met gebrade en gezode
andren , die daar stonden, waren, waa

op door den 7’olk gezegt zynde, dat he
de Spahanze Rapiteinen , en de verdre

hoenderea, nevens een zekere zoort van
arbonade, opgezet wierden

Daar op begon ieder te eeten, terwyl

andre bedienden van dat Comptoir, al zommige dienaais met goude water-kopde Twecde en een Geheim-schryver waven , voor die gene , die dorst mog
ren wierd, door den gouden stok
lebben, omgingen.
drager aan den Mehemendaar belast de
Nadat zy dus een -ierendeel uurs ge-

Gezant zyne zit-plaats aan te wyzen
waar op zyn Ed: zig buigende, en,

zeten hadden , namen de dienaars alles

4 trcden te rug tredende, opeen stoeltje

handen uyt een goud wasch-vat begon te
wasschen , en quam de Mehemandaar

met peerlemoer ingelegt, en daar me

haast gebragt zynde schuins tegei

over zyn Majesteit, op de rei van der

Ryks-cancelier naaff den Deroga van der

Deftergona, zitten ging, terwyl de an
deren op de eerste verdieping ontrent7 :
8 perzoonenlager, dan zyn Ed: , geplaatf
wierden.
De ge
schenken
voor der

Konins
gebragi

Nadat nu zyn Ed: een half uur daei

vez, terwyl men aan ’t opper-einde de

aandienen, dat het nu voor zyn Ed: tyt

was, om afscheid van den Koning te nemen

Dierhalven stond zyn Ed; op, nader- Neemt
afchei
de den Koning, boog zig zeer laag, en zan
den

jam zyn afscheid. By het trapje gekomenkonine
zynde , boog zyn Ed : zich wederom,
gelyk ook alle de andre bedienden van zyn

gezeten had wierden de geschenker cd:, en ging daar op uyt de gehoorterwyl zyn Ed; opstond, en op well- Zaal, en uyt den thuin tot voorde poort,
tyd de Wakenewies de Lyst der zelve daar zy alle weder te peerd stegen, en
op'as) door 6oo man voor den Konin;

ten half thien ’s nagts t'huis quamen,

gebragt, waar na zyn Ed; den Konin;

waar op de Mehemandaar, na nog wa

weder zeer nedrig groeitc

Een half uur daar na belastte de Vorf

gepraat, en cenige schaalen wyn gedronken te hebben, zyn afscheid nam.

aan zyn Edt een Caljang te geven, on
eens te rooken. Men gaf daar op zyn Ec

Engelzen Agent, Mr. Ouwen, bezogt,

een goude Caljang , waar na zyn Ed

oprees, en zyn Majesteit met een diepo
buiging bedanLte

Den 5. dito wierd zyn Ed: van der
dien hy zeer deftig onthaalde

Den 6. dito liet zyn Ed ; door den
solk Francois Sahid, en den Mleheman

Nadat zyn Ed: eenigen tyd geroolt daar, aan den Athemad Daulet vragen
had , liet de Koning zyn Ed : wee

wanneer zyn Ed: dezen Heer Ryks-be¬
voor zich komen, en hem door den gou bestierder zon konnen komen zien. Hy
den stok-drager vragen, hoe lang hy a iet die vrage schriftelyk van zyn Ed :
uyt zyn land geweest was, waar op zy1 afvorderen, ’t welk geschicd zynde, liei
Ed ; door den Toll anwoordde, dat nu dic Heer zeggen, dat hy ze den Koning
16 jaaren zoo in Constantinopel, en i1 overgeven, en ’t belcheid ’er op zou laten

Indien, of ook in zyn Majesteits landen , weten; en kreeg daar op dan den7. dito
geweest wa

’s Konings tocstemming, om den Athe

Verder vroeg de Vorst door den Ryks- mad Daulet te vien
bestierder, hoe veel schepen der Portu
Ondertusschen had zyn Ed: van den Antgeczen op Congo gekomen, hoe groo

Furksen bassa van Basspra een zeer be-woord
den Bassa

die wel waren, en wat zy daar quamen leefden brief gekregen, waar by hy hem
van Eas
doen, waar op zyn Ed: antwoorde, da verzogt, dat onze Maatschappy, als de sora
be
cr 2 groote en 3 kleene waren, dogzei

oudste en de gehuisde, aldaar weder wil-leefd

de niet te weten, wat zy daar quaniei

de komen handelen: waar op zyn Ed:

eiiichen

hem ant woordde, dat van zyn kant mede

on

Daar op boog zynEd: 2'g weder, er zeer genegen was, om de oudc vriendging, alzoo zyn Majestcit hem niet meen chap, die altyd russchen ons geweest was,
vraagde, weer op zyn plaats zitten
te onderhouden, en dat de onzen, zoo hy
Kort daar na dron; zvn Majestei die op de geregtigheid van te, honder-

1

thee, en liet ook zyn Ed : een kopje (gelyk te Constantinopel het gebruik
Mm 3

w2s)
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was) daar wilde laten komen, zy ’er dan om te water en ook te land, in Holland
ten eersten een bezending zouden doen

Ook bleek, dat Bassora 1697. (volgens

te komen. Ook vraagde hy, wat nieuws
er van Mascate, en of ’t waar was, dat di

de berichten) door den Koning van Per Arabiers en Portugeezen slaags geweest
sien van de Arabieis (die ’t van den Turk

waren, op alle welke vragen, en voor

namen) veroverd, nu weer aan de Turk al die laatste, zyn Ed: met veel voorziegekomen was.

Dit vond zyn Ed: goed, om dat der

handel daar aan de E. Maatschappy niet
alleen veel voordeel geven, maar om dat

men door dien handel de Persiaanze

kooplieden best dwingen en tot reder

brengen kon

s Avonds keerde de Koning uyt Zaa-

nigheid antwoordde

Na dat het nu negen uuren geworden
en 't banket opgenomen was , wier- En zyn

den ook hier geborduurde grond-kleeden onthaa
gespreid en veel spys in goude zilvre, daar

en porcelyne schotels opgedischt, bestaande in drie of vierderhande zoorten

van Pilauw, gebraden en gezoden vleesch,

det-Abad weer na de stad ; dog quam ffuiten, Serbetten, &amp;c; al 't welke, na
kort daar na weer in dien thuin
Zyn Ed
bezoek

den Athemad

Daulet.

een half uur cetens, opgenomen wierd,

Den 9. dito ging zyn Ed: met het waar na men de handen uyt een goud
zelve gevolg den Athemad-Daulet bezocken; diens Paleis alom met Soldaatei

bezet was. Zyn Ed : wierd in een groot

Zaal, met Tapyten belegd , gebragt.

wasch-vat wiesch, nog een Caljang
rookte, en nam toen zyn Ed : , na verzoek,
dat dog met der haast mogt voortgehol

pen werden, van zyn Hoogheid zyn af-

kreeg daar een laag stoeltje, en verder scheid.
Den 11. liet de Geheimschryver van
wierd ieder daar na zyn rang geschilt

Nadat zyn Ed: een vierendeel uurs den Athemad Daulet, Mirzah Aboetagezeten had , verscheen de Athemad lib, den tolk roepen, en dede zeggen,
Daulet, waar na zyn Ed: opstond, en dat de Koning den Ryks-bestierder belast

den brief van haar Edelheden aan zyn had, zyn Ed; nader te latenroepen, om
Hoogheid overgaf, die ze by zich ne- te hooren , wat zyn Ed: te verzoeken
had, en verzogt dierhalven, dat ik alle
der lei.

Deze Heer plaatste zyn Ed ;, en de

myne verzoeken eerst schriftelyk wilde

zelfs bedienden , aan de regter, en zyn opstellen, dat zyn Hoogheid, als zeer
eigen vrienden en bedienden , daar tegen

voor onze belangen zynde , zich te beter

woordig zynde, aan zyne linker hand.

daar na in ’t spreken zou konnen schik-

Zyn Ed: wenschte zyn Hoogheid,
met zyne bediening onder de gunst

ken, weshalven zyn Ed: aannam dit te
bezorgen , te meer , alzoo de Mehe-

van zynen Vorst , door den Tolk mandaar zyn Ed ; dit ’s namiddags uyt

allen bedenkelyken zegen, waar voor zyr zyn Hoogheids naam ook verzoeken
Hoogheid den Heer Gezant bedanker

juam.

Den 12. dito dée zyn Ed: het weder- zyn Ea

dede.

Zyn Ed: wierd van dien Heer verder

bezoek by den Engelsen Agent, den Heer bezoek

zeer deftig met Caljang, Caweh, Roo Ouwen, die zyn sd: zeer net, ten deelen den Enelzen
zewater, zuiker banket, &amp;c: onthaald op zyn Europisch, ten deelen op zynAgent
Daar op vraagde zyn Hoogheid, hoe oud Persiaans, onthaalde, waar na zyn Ed :
zyn Ed: was, wat land naast aan Hollanc

ontrent I uur afscheid nam ; ook was de

lag, hoe lang de Czaar in Holland ge

Koning tegen den avond uyt den thuin

weest, en wat tyd ’er van nooden was, weer in de stad gekomen.

THIENDE HOOFDSTUK.
r—In Ed : zend zyn verzoekschrift aan den Athemad Daulet. Desselfs inhoud.
EGoedkeuring onzer verzoeken door den Athemad Daulet. Zyn Ed: bezoekt zyn
Hoogheia. Geschenk van zyn Hoogheid aan zyn Ed. onze verzoeken ook door den Koning goedgekeurd. De wrekken eysch des stokbewaarders door zyn Ed : afgeslagen.
Zyn Ed: gaat met zyn gevolg weer ter gehoor. Zyn onthaal en verdre ontmoeting

daar. Zyn afscheid. Mirza Rebbie krygd een medegevolmagtigden, ac. Al onz.
verzoeken toegestaan, uytgenomen van de Zyde. De Stokdrager kragtig heantwoord. Laaiste

besluyt van zyn Ed: hier over. Talmeryen der Grooten. Eindelyk egter wierd ons
verzoek toegestaan. Koninklyk geschenk aan den Gezant. En de andre bedienden. Wat
zyn Ed: den Athemad Daulet beloofde. Zyn laatste verschyning voor den Koning
en afscheid. Verdre zaaken door zyn Ed: verrigt. Geschenk van den Athemad
Daulet aan zyn Ed : De Stok-drager afgezet. Wai de geschenken beliepen. Te

rig-reyze van zyn Ed: Komst in Siiraas. Komt ontrent Lhaar. En in Gamron. Noj
ee it
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een geschenk des Ronings aan zyn Ed: , agting voor zyn Ed. aan dit Hof. Die op Batavia
zeer afnam , door twee pleyt-gedingen. Omstandig verhaal van dien , zyn Ed: na Borneo

gevlugt. DeHeer Wichelman 1705. overleden, door de Heer Castelein vervangen, die verder
bescoreven werd. 1708 de Hecr Bakker. 1712. de Heer Macare. Die 1713. Om
een groote onvoorzigtigheid afgezet, en door den Heer Grousiusvervangen wierd. De Heer
Grousius wort 1710. vervangen door de Heer Bakker. Endie 1715. door de Heer Ketelaar. Die de op-ending van den Heer Macare 1716. bewerkt. En 1718. vervangen
is door den Heer Oets. Die 1722. door den Heer de Croese vervangen wierd. Sjah
Ismaël de I. 1408 en zyn treffelyke daden. Sjah Thamas 1532. Sjah Ismaël de II.
1576. Sjah Mobhammed Chodabenda 1578. Sjah Abaas de I. 1585. Vervoerd de
Armeniers na Spahan en Gilan, brengi die van Gilan 1594. weer tot gehoorzaambeid.
Herwint Tauris, &amp;c : zyn verdre groote bedryven. Mohhammed Aali Beg van een
herder tot groot Nazaar verheven. Kinderen van Abaas, hoe door hem gehandeld. Sjah
Sefi de I. 1629. Mohhammed Aafis verder geval. Zyn wreedheid. Mirza Taki’s
zeldzame daad. Sjali Scfis verdre buitensporige bedryven. En de verdre voorvallen on-

der zyne Regecring. Sjah Abaas de II. 1642. Zyne wreedheden en zyne deugden. Sjah
Sefi de 1I. 1666. Soliman bernaamd. Sjali Hossein 1694. Wonderlyke zaaken onder
hem, en vooral in ’t einde van zyne Regeering voorgevallen. Sjah Thamas 1724. De
dood van Miriweis door Cherecfana vervangen. De zamensveering van den Athemad
Daulet tegen den Koning 1721 verideld. En de groote schat by bem, en de zynen, gevonden. 1722. wierd Spahan door Miriweis ingenomen, en de Koning op de vlugt gedreven.
En de verdre zaaken bier op gevolgd. Hoe zyn Keyzerlyke Majesteit van Rusland bier

mede ingekomen is. In 14 dagen in Spahan drie Koningen, en hoe t 'er nu stond. De
toeleg van den Czaar op de rievier van Daria krygt swarigheden. Sjah Tnamas de II.
1723. Vredens-Voorwaarden tusschen den Czaar en den Grosten Heer 1724. van den Godsdienst in dat Ryk.

or

En 13. dito zond zyn Ed ; den kyen) noit geworgd, of gedood; maar

A PTolk, Francois Sahid, met deten uitersten genomen, over een misdaad

Zyn Ed :
zend zyn

verzoek

chriftaai

zaaken, die hy te verzoeken had, wel gebannen.
na den Athemad Daulet, die hy aan zy-

Wat nu deze verzoeken van zyn

Ed: verder betreft, zy bestonden in de

den At-

nen Geheimschryver, Mirzah Aboetalib

hemad

overgaf, die hem belaste morgen om be navolgende
scheid te komen. Deze Athemad-Daulet ken :

Jaulet.

en aldus opgestelde zaa-

verd (gelyk wel de eerste Vizier in Tur-

Verzoek-schrift van den opregten en ongeveynsden Kroons-vriend, Jacobus Hoog-kamer, Ge-

zant van de doorlugtige Nederlandze Maatschappy
aan de Persische Majesteit.

Oor eerst geeft de zelve met eer- mogt blyven stand houden , en dat de
77

Vbied te kennen, dat hy voor eenige inhoud van dien in ’t afleveren der Zy-

jaaren met deze Kroon een verdrag ge- de mogt werden nagekomen, waar door

sloten had , volgens ’t welke jaarlyks de genegenheid der E. Maatschappy
300Carga’s Zyde, volgens de verzegelde 310t zyn Majestcit zou vermeerderen.
Monsters, tegen 44 Thomans, de

Verder is uw Majesteits gebod het

Carga, uyt dit doorluchtig Hof zou- hoogste.
den werden gegeven

Dog alzoo dat verdrag na de over-

Daar beneven, dat zomtyds by mandement der Gouverneurs, en andre,

geleverde mandementen maar een jaar tot gebruik van den Koning, eenige

in stand gebleven, en zyde geleverd is,

goederen in Gamron van d-E. Maat-

zoodanig dat dit voorts stil gestaan, en

schappy geeischt en genomen wierden;
dat men van onzen kant drie jaaren lang 60g dat de betaling daar voor door de

schepen tot afhaaling der Zyde gezonden hieeft, zonder dat aan ons eenige
Zyde overgeleverd is, waar door dan
die schepen, tot onze groote schade

gemagtigden uitgesteid wierd, welke

nu in twee jaaren te rug 1500 Thomans aan de E. Maatschappy ten agteren stonden, waar in hy dan al mede

ledig hebben moeten vertrekken, zoo buiten schade der E. Maatschappye be¬

erzogt hy nu, dat het vorig verdrag hocrlyke herstelling verzogt.
A0¬
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Gelyk mede, in ’t nemen van tol, maar in ’t net dienden geschreven te wernof ’t recht der Tollenaars van de Zee- den, om ze den Koning, als hy den Gehavens van de kooplieden, onder de zant roepenliet, verzegeld over te geven.
ok liet die Gehcimschryver zyn Ed:
naam van Capom Dewani &amp;c: dewyl
de E. Maatschappy, volgens gegeven na den middag weten, om morgen ten 8
Bevel-schrift daar vry af is, vermits zy

die goederen, volgens die Bevel-schritten, in haar huis verkoopen.

Als ook, dat de Recht-zaaken van

uuren by zyn Hoogheid te komen.

Den 15. dito wierd zyn Ed: door den zyn ea
oppersten Mehemandaar (of vry-houwer bezoekt

des Gezants van alles) ten half agt by den zyn

onze bedienden, als die by den Rech- Athemad Daulet gebragt, met den wel-1608
heid.
ter aangeklaagd werden, noit buiten ken zyn Ed: over verscheide onverschilvoorweten van den Kapitein mogen ende zaaken sprak, terwyl hy met Cal-

3afgedaan, of voldongen werden, en ang, Caweh , Roozewater, &amp;c.; ontdat, zoo iemand schuldig bevonde werd, haald wierd, waar na zyn Ed: de verals dan door den Kapitein na behooren zoeken , in ’t net uytgeschreven, aan

ymag gestraft werden. En zoo iemand, zyn Hoogheid, met een kort verzoek ,
een borgerlyke zaak hebbende , aan m spoedig en gunstig geholpen te werden schuid-straffenden Rechter aange- den, overgaf; waar ontrent zyn Hoog-

klaagd werd , dat als dan de schuld- neid beloorde zyn best te doen; en waar
straffende Rechter gehouden zyn za na dan zyn Ed:, na dat nog op deze en
y zyne actie aan den Kapitein bekend gene nette vragen van zyn Hoogheid
geant woord had, zyn afscheid nam.
s Middags kreeg zyn Ed: van zyn
t Geestelyk recht gebragt te werden.
Vorder uw Majesteits gebod (dat na Hoogheid een geschenk van zuiker ban-sehenk

33t0 maken, om als dan door hem voor

ieder voorstel in ’t sot volgde) is het ket in 4 goudc schotelen, wel a0 pond van zyn
waar, en 3 zilvre dito, gaf die schote-Hoog¬
hoogste
heid aan
3Ook verzogt de zelve , dat , de- en weder, en aan de brengers 4oo Mazyn Ed :
wyl de E. Maatschappy zomtyds geld moedi’s.

van schuldenaars, die komen te ster

Den 17. dito wierden de verzoeken Onze

ven , of bankroet speelen , hebben

van ons door den Koning nagezien, enken ook
na verscheide gesprekken daar over door door den

moet , waar van nogtans de goede

verzoe-

ren, uyt welke de schuld ontstaaat, zyn Majestcit schoon Mirzah Rebbie van Koning

ten deelen, of geheel overblyven , ordeel was, dat het Zyde verdrag be-Boed ge
teurd.

dierhalven by een mandament belast hoorde vernietigd, en een ander met ons
mogt werden, dat men die goederen gemaakt te werden) aan den Athemad

zonder eenig beletzel aan ons zou la-

Daulet belast, het zoodanig te schikken,

ten volgen, en dat de verdre schulden dat den Gezant genoegen hebben
dan ook uyt den boedel mogten wer- mogt.
Den 18. dito liet zyn Ed; door den
den voldaan. Vorder uw Majesteits
tolk de Lysten der mindre schenkagien
bevel is het hoogste.

En eindelyk, aangezien de Dienaa- voor den Corsi Bassi, Eligassi, den Naren der E. Maatschappy volgens ’t sir, den opziender van ’s Konings landen,
bevel-schrift altyd geeerd wierden, dop den Vezier der stad , den Wakenewies,
de Benjaanen met een hoofd-geld be- en den Mehemandaar-bassi overgeven,
swaard, en dat hoofd-geld van de Ma

die de zelve aanstonds ook vooren by den
kelaars tot klecnagting der Benjaan- Koning binnen zonden, om de toelating

20 bedienden genomen werd , wa-

ook zyn verzoek , dat belast mogt
werden, dat voortaan 16 Benjaanen

van den ontfang van zyn Majesteit te
verstaan.

Den 19. dito zat de Koning (zoo zyn

in Gamron, en 6 in Spahan van die Ed; bericht wierd) weer over onze zaa-

Hoofd-gelds penn : bevryd mogte- ken.

blyven. Vorder uw Majestcits bevel
is het hoogste.

Onder stond

Den 20. dito stond de Koning den
ontfang der mindre geschenken toe.
Den 21. dito vorderde de goudeD¬
Stokdrager van onzen tolk de thiende wrelker
eysc

van de geschenken , aan den Koning van den

WILLEM BAKKER JACOESSOON,
Goed¬
keurin
onzer

verroeken door

Raad en Geheim-schryver.

gegeven, als mede 300 ducaaten, of de stok oethiende van zeleere zomme , door den waarder

Makelaar Coridas aan den Koning ge-

Den 14. dito kreeg zyn Ed: van den schonken.

Geheimschryver van den Athemad Dau

Zyn Ed ; liet antwoorden , dat dat

den A- let door den tolk bescheid, dat zyn Hoog gebruik van die thiende van een geschenk
tiemad heid de verzoeken nagezien, en die t'ee-

aan den Koning een affront, als cen recht,

Daulet. nemaal goed ekeurd had, zoo dat zy nu en van den vorigen Gezant al tegengesproken,
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sproken , en recds een verzoek ’er te- zyn Ed:, die daar op 27n Majestei
gen gedaan was ; en dat zyn Ed : oob
niet zien kon , dat ’s Konings gast
vrienden daar aan gehouden waren, wes-

halven daar van verzogt bevryd te bly

iedrig gegroet hebbende, vertrok, er
door den Mchemandaar tot aan zyn woo-

ning geleid wierd, die, nadat nog eenige
tyd met zyn Ed: gesproken had, mede
vertrok

ven; en wat het twecde aanging , dat

Den 27. dito verzogt Mirzah Rebbie, Mirzal
het afgegane Perri waren, en dat zyn om van alle opspraak vry te zyn , een Rebbie
nede-Gevolmagtigden van den Koning krygc
Ed: dierhalven zeer verwonderd was, dat
cen incmen hein zoo misleid had
en kreeg den gouden Stolt-drager
degevol
Den 28. dito wierd zyn Ed: bericht, magtigDen 24 dito hoorde zyn Ed;, dat mer
dat de goude Stok-drager alleen over de, &amp;c.
den Mustaffi Chalir als Gevolmagtigde
dat geen vrywillig geschenk, maar da

over onze verzoeken op den 19. dito ge-

steld had, die zyn Ed : verzoeken lie

alles tot onderhouding van vriendschar

onze zaaken aangesteld, en dat Mirzah
Rebbie van den Koning wegens ’t waarnemen van deze post bedankt was ; waa

op de eerste Heer de overgegeven ver
oeken, uytgeschreven zynde, verzoeken

te doen; waar van zyn Ed: hem , den

zelven met deze post gelukwenschende
verzekeren liei

dede, die hem nog dien zelven avond ter

Ook quam de Mehemandaar Bassi zyn hand gesteld wierden
Den 29. dito wierd Mirzah Rebbie alEd: waarschouwen, dat de Koning ten
guuren na de middag zitten, ten eind
Tweede over onze zaaken weder aangeZynEd

zyn Ed ; zig daar na , om dan medt

steld

Den 30. dito wierd zyn Ed: doorver-

gaat met tegenwoordig te zyn, schilken zoude
zyn ge
volg we

der te
gehoo¬

scheide Hovelingen bezogt, uyt welkt
de goude Stok drager zyn Ed ; zeyde ,

Den 25. dito quam de Mehemandaar

na de middag ten half vier zyn Ed: ver
roeken , om op te zitten, gelyk dan zyn
Ed :met de Heeren Zas, Willem Bakker

Jacobssoon, Adriaan Bakker, &amp;c : dede

dat de Koning alle onze verzoeken toe-

gestaan had, uytgenomen dat van de
Zyde, ’t geen door de groote sterfte der

rydende eerst na Tsjaar-Bag, stapte daa

menschen, en de schaarsheid van Zyde in

af, ging in dien thuin op een Tapyt zit-

de Zyde-gewesten, die Heer zeide zyn

ten , en i; uur rooken , waar op di

Majesteit onmogelyk te zyn, om die tegen
de verzogte prys te leveren, weshalver
die Heer aan zyn Ed : drie zaaken voor-

Mehemandaar zyn Ed: ten 6uuren waar
schouwen quani , om met hem na d-

maar met cen weg van 25 fchreden van

stelde, of de Zyde tegen a8 Thomans de
varga, ofanders tegen 44 dito,en cen jaar
lyks geschenk van eenige goederen voor

cen gescheiden, tegaan, alwaar zyn Ed
den Koning, die, als bevorens op de

bedienden zelfs na ’s Konings Zyde-ge-

thuin Haltibcheeft (of ’t agtkantig Para
dys) zynde recht tegen over de onze, er

tweede hoogte stond, verscheen.
Zyn on

s Konings Serbet-huizen, of; zoo onze
westen wilden gaan, dat zy dan voor de

Onze

Zyn Ed: groette zyn Majesteit zeer ne

tol vryheid een jaarlyks tantum wilden verzoe-

drig, ging toen op een laag stoeltje zit

stellen, waar op zyn Ed: toen besloot, ken toe

verdre

ten , ook wierd aan de andren van zyt

als daar toe geperst zynde, om de Zyde gelfaan

O

Ed: gevolg hunne plaatsaangewezen, dis

tegen 4a Thomans aan te nemen, en een men var

22,er

ting daa

nede nietnalieten zyn Majesteit vanverre

zeer eerbiedig te groeten.
Nadat nu zyn Ed: wat gezeten, er

uytgene

aarlyks geschenk voor ’s Konings Serbet- de Zyde
huizen, zoo spaarzaam, als ’t mogelyk

was , te geven , welk geschenk de
eenige speel-lieden en zangers wat had Stokdrager op aoooo man van 6 pond
hooren speelen en zingen, quamen ’e zuiker, 240 dito Cardamon, 240 ditc
Tartarise Gezanten in ordre eerst hun- nagelen , dito &amp;c.: kancel, 600dito peper
ne brieven van geloof overgeven,en daar na 1400 dito Candy zuiker, zo pond Soep

hunne geschenken, te weten, snel-loo
iini of Radix Tsjina, 4 man van 6 pond
pende Kemels, eenige jongens en meiden Nooten , 10 dito Benzoin, 40 dito
verscheide Juchten , en 7 of 8 slegte Sandelhout 80 dito Gember. 10 dito
paarden aanbieden, aan de welke daar na

hunne zit-plaats zeer laag aangewezer
wierd

Terwyl de Koning, daar stond
dronk hy nu en dan een schaal wyt

Geconfyte Nooten, 1; pond Foeli 7.
jond Agelhout, begroote, waar tegen de
Heer Hoog-kamer aanbood 44 Thomant

oor de Zyde, en dit navolgend geschenl
aan den Koning te geven

met zyne Ryks-Raaden, en liet ook

Caljang en thce aan allen, die daar zaten
cn ook aan zyn Ed: , geven.
Zyn Ed: bleef weder by zyn Majesteit
eeten, alwaar de Tartars, na ’t avond

maal, hun afscheid kregen, gelyk mede
V. DEEL

10000 Man Tabrits van 6 pond Poed Zuik
Cardamom

194

Nagelen.

144

Caneel.

284

Cand. Zuik.

1120

Nn
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13
12

63 u

4 Man
24
19pond

Nooten.
Foelic.

Ed ; niet helpen

kon, alzoo zy toen nog ouder Koejen uyt
de sloot begonden te halen

Agelhout.
Benzoin.

Sandalhout. verzoeken toestond, belastende zoo overgeltaan.
Rad. Tsjina deze zaak, als ook over alle de andere.
Ronin¬
klyk Ge

zyn Ed;, van 2 goud-lakenze rokken, gcaenk

1 boven en 1 onder, 1 Gordel, of Ser- aan den

telyk van den gouden Stok-drager beje- gesic, 1 Tulband, 1 Sadel, 1 houwer Gezant.
met goud beslag, en met cenige Turkoisen

drager

tragtit

gend zynde, alzoo ’s Konings Serbet-hui-

beant-

woord.

Daar op nu volgde ’s Konings gift aar

Nagelen.

Onze Tolk over deze aanbieding spot

Stok-

ver-

ning op den 1. October eindelyk onze zoektoe-

8 Man van 6 pond. Gecon Not. een Regaim op te stellen
4

Eindelyk

Na alle welke geschillen de Ko-ons

zen veel meer, als zyn Ed: bood, van

en slegte robynen bezet, i goude toom,

nooden hadden, zey de Heer Hoog- swaar 66 Mudckaal, en bestaande uyt
kamer daar op alleen, dat zy, volgens2 117 stukken, en i paard, waar op zyn Ed :
dan ook verder ordre kreeg, om afscheid te
verdrag, niet verpligt waren dat meerdere
mogen nemen; dog verzogt, alzoo de
'er by te leggen
noodige
papieren nog niethad, opschorDe Stok-drager meinde , dat men
egter den Koning in 't Zyde-verdrag wat

ting, en verkreeg de zelve

behoorde te gemoet te komen, tot een

Den 12. dito wierd zyn Ed; al weer

reden bybrengende , dat de vorige Ge- gewaarschouwd, om voor den Koning
zant, de Heer van Leenen (om van ’t te komen, ’t geen zyn Ed: zien dede,
dat het een werk van den Athemad Daulet
Zyde-verdrag ontslagen te zyn) al 1800
en zelf zooo Thomans vrugteloos aange-

vas, om alles na zyn Ed: vertrek weer

boden had, vermits de Zyde toen beter in de war te helpen.
Den 13. dito wierden ook 12 rokken,e .
koop was.
Zyn Ed: gaf den 30. dito tot antwoord, 6 onder, en 6 boven, buiten dat van de andre bedat wy tot geen giften volgens ’t laatste Heer Castelein, voor de andre bedienden dienden.
Laatste
besluit

van zyn

verdrag verplicht waren, en zyn Ed: ook zezonden.
Wat zyn
Om alle verdre moeite nu voor te Rodaar toe niet bevoegd was.
d: den
Daar op wierd al verder door den Twee- men, beloofde zyn Ed: ooo Thoman Athemad

den van den Stok-drager gevraagd, wa1

aan den Athemad Daulet, zoo hy maken Daulet

Ed: hier voor cen gifte men zyn Meester voor zyne kon, dat onze papieren gezegeld wierden, beloolde.

over. moeite toelei, die daar opeenen eisch var
1000 Thomans, of42500gl: dede; dog
600 wierden aan Mirza Sadck, by uyt-

en dat ons 100 Carga’s mogten werden
oegezegt

Daar op liet den Athemad Daulet op

voering der zaaken, en na ’t erlangen van ’s Konings hoofd verzekeren, dat hy niet
onze verzoeken, beloofd, en aan den Tolk anders dan vriendschap zogt, en dat hy
toegestaan zelf tot ooo Thomans (des zou maken, dat ’s Konings papieren in

noods) te mogen komen; waar op dan onze handen, en de Zyde in onze Logie
de Tolk de party op 850 Thomans comen zoude, eer men zyn Ed: andermaal
zou boven roepen ; ’t geen ook den 19.
Daar benevens wierd aan den Athemad dito met den ontfang van ’s Konings

sloot.

Daulet, en Mirzah Rebbic, by ’t dragen papieren, en goedkeuring der &6 laatstc
Talme-

n begunstigen van onze zaaken , 6oo

ryen der

Grooten.

Thomans beloofd, die daar op hunne gunf
toezeiden.

verzoeken van No. 1 af, en den 24.
dito met een Koninklykc Regam op ’t
verminderd eerste verzoek, ten deelen

Ook wierd daar na besloten, om den agtervolgd wierd, alzoo de brenger van
Nasir, Sefi Coeli beek, 150, den Coele dat Regam , zynde de Mehemandaar,

Agasi, Moessa bek, 100, en den oppersten zyn Ed : (nevens cen andre Koninklykc
wapen-bewaarder, Mahhmud Aga, 100 vifte van 1 houwer met goud beslag ,
Thomans te geven, al 't welke egter na- Tulband, Gordel, en goud lakenze
derhand, als onnoodig, ingetrokken is. okken, met toezegging der vorige gifte
Naderhand dee Mirzah Rebbie nog wel aan den opper koopman den Heer Frans
71
eens zoo grooteen schenkagie, waar of Castelein, uytgenomen de Toom,

Zyne
zyn Ed: zey, kon de Koning geen 300, veerd, en de Sadel) aanzeide , om der laatste
hy zou dan maar zoo Carga’s leveren ; 25. dito in Majaar, 8 mylen van Spahan,

dog 't was hoe langer hoe meer talmen voor den Koning, die daar was, te ver-nint

met deze grooten , en hen niet anders schynen, daar zyn Ed: eerst den 26. dito voor de
aanquam , en toen ook zyn afscheid, Koning,
dan om groote geschenken, te doen.
en af
Ook toonde zyn Ed:, hoe groote gelyk ook nog 2 brieven, met hoop vanscheid

schadede E. Maatschappy, by ’t vrugte- nu boven alle swarigheid te zyn,verkreeg;

loos zenden van haare schepen, geleden dog al weder quamen ’er swarigheden,
en

Van PERSIEN.

28;
en wierd van wegen den gouden Stol- met geweld afgedwongen, megten werdrager gewaarschouwd , wel zorge te den wedergegeven , en dat kissendas tot
dragen, dat net in de Regam mogt wer- Makelaar te Gamron gevorderd, en dat

den uytgedrukt, dat, zoo de E. Maat- ook de gemçente van Gamron van zekeschappy geen Zyde wilde hebben, de re last, Wali Nametti genaamd, ontheft
Koning dan egter ’t geschenk zougenic- mogt werden. Hier af verkreeg zyn Ed :
ten; maar zoo de Koning de 100 Carga: de twec zaken, dog den Athemad DauZyde, op den cyschder E. Maatschappy let stelde zig tegen dat van Coridas ,
niet leverde, dat dan ook het geschenk zeggende, dat dit onder ’s Ronings zeniet zou werden gevorderd. Op al het wel- gel geschied, en daarom niet te her doen
ke zyn Eds dan nader verzoek dede, dat dii WaS
nog net en wel mogt werden opgesteld,

Dewyl dan zyn Ed: zag, dat daar in

gelyk hy dit dan eindelyk al inede, navee niet verder by den Athemad Daulet te
moeite, verkreeg
Verre
2221en
door zyt

Ever
1it

winnen, en dat die vlak tegen Coridas

Tot dit verzoel-, om zulk een geschenk was, zeggende, dat alle goederen, believer te geven, was zyn Ed: overgesla- hoorden verbeurd verklaard te zyn, en
dat hy uyt inzicht voorde E. Maatschapby, daar hy anders voor ceuwig volgens
a veel andre voorstellingen het billykst de Wetten moest gebannen zyn, maar
en het voordceligst voor de E. Maatschap- met een geringe boete vry geraakt was,
gen , om dat zulles met zyne ordre ove

een quam, en om dat het ook in opzigi

Ee¬

py waS, die oo , by ’t niet leveren var zoo moest zyn Ed: dit laten loopen, en schenk
van den

Zyde aan haar, daar aan niet gehouder nam daar op van zyn hoogheid afscheid, ame-

bleef; blyvcnde de Tolvryheid der E- en krecg nog een geschenk van een mac
Maatschappy een recht van vorige jaa paard, een goude room van 142 stuk-Daulet
ren, gelyk van ouds ; waar by dan ’i

22n

ken, 87: Mudekal swaar, een Turksezyn Ea;

eerst lid van haar Edelheden ordre aan Schabrak, en een Sadel

Egter haalde zyn Ed: het nog al eens Gesprek
zyn Ed; voldaan was.
net de
Het tweede lid zag op de bevestiging op van Coridas zaak; maar men begon, Hove
der vorige mandementen , en om die te-

in plaats van daar op te antwoorden , lingen.

gen de gedurige quellingen der pagters, aan ’t Hof weder van de zaak van Mas-

en beschouwers der goederen van de
Cassila’s , te verzoeken, ten eynde om

cate (nu Maskette genaamd) in diervoe-

daar van ontslagen te zyn. Het well
2y Ed: den 1. October verzogt, en
ook verkregen heeft.
Zyn Ed ; taste den gouden Stolt-dra-

Scptember 1701. al meermaalen gedaan

gen, als de goude Stok -drager den 5.

had, te spreken, en uyt zyn Ed: tever-

nemen , of men den Koning tegen de
Arabiers wel met onze schepen zou wil-

ge: ook de Pols , om vrye inwisseling len helpen, dan of men geen middel ween uytvoer van spaanze Reaalen te heb- ten zou, om dic zaaken in der minne,

ben ; dog dit wierd zyn Ed:, als te en ouyten Oorlog af te doen.

veel met ’s Konings belang strydende
afgeraden, weshalven zyn Ed : dit be
rusten liet

Hier op gaf zyn Ed: tot antwoord,

dat de E. Maatschappy het eene en
het andre wel doen konde; maar dat al-

Den 29. October quam zyn Ed : uy les cerst op Batavia zou dienen bezorgd,
Majaa- in Spahan, liet toen Mirzah en nader daar over geschreven te werAboetalib beleefd om de Zyde aanspre den, en dat dan bevorens zyn Ed: zou
ken, en daar mede den 2. en 6. No-

dienen te weten , op wat voorwaar-

vember aanhouden; dog kon niet voor den die schepen hier komen, en daar toe

den 7. dito klaar raken ; kreeg toen , gebruikt zouden werden. Daar op wierc
by de cerste Leverantie , 2104: Man- nader besloten, dat de E. Maatschappy
sia van 11; pond, met belofte van dat voor haarc schepen, het zy dat werk
oortging, of niet, 1600 Thomans of

het vordere, dat 'er aan de 100 Carga’s
nog ontbrak , binnen korte dagen aar
zyn Ed: geleverd zou werden.

By de tweede Leverantie kreeg zyt

68000 gl: jaarlyks genieten zoude, waar

by ’t geschenk voor ’s Konings Serbet-

nuizen ten naasten by zou konnen wer-

Ed : 1397. Mansia of o7. Carga’s in den voldaan ; dog alzoo ondertusschen
t geheel, bevindende 868; ponder le goude Stok-drager, Aali Merdoen
overwigt. Zyn Ed : verzogt wel, dat Chan , afgezet wierd , viel ook dit
'er nog aan ontbrak, dog kon nu niet gansch werk in duigen, en daar quam
meer krygen , alzoo het te laat in 'i

jaar was, zoo dat zyn Ed: het daar by
laten moest

verder niet af

Daar op nam dan zyn Ed : den 10.
January 1702. van den Athemad Daulet

Daar beneven heeft zyn Ed: ook wederom afscheid; die egter weer van de
zyn best gedaan, dat de 133420 Ma-

zaak van Maskette sprekende, zoo wierc

moedi’s, den Makelaar Coridas Ranwel wel goed gevonden, op zynen eysch, 't
Nh 2

ge-

BESCHR YVINGE
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gesprokene daar over in geschrift te stel- in het dorp Pofkoen, of Kietsje, te
len; dog ’t hof kon tot geen vast besluii
komen, weshalven zyn Ed: zig maarge

op den weg van Spahan na Gamron or

doen , van voornemen zynde , hiei

’s Konings kosten, als voren, trekken-

helman te spreken

Uyt dit verhandelde nu by zyn Ed:
Tcten
ken be

Den 19. dito begon de vry-houding

reed maakte, om zyne te rug-reize t

ver nader met de Heer Directeur Wic-

Wat de

rusten.

de zyn Ed; dagelyks voor mondkoit 378
Mamoedi’s, en oolk voor 50 Muylzels

Den 20. dito ten 3 uuren ’s nagts quam
blykt dan onder andre, dat de geschen
ken voor de Hofs-grooten, volgens or zyn Ed: , langs een effen weg, na 6
dre harer Edelheden, van den 11 Decem

ber 1701. beliepen :

dorp Maksoetbegi

Den 22. dito na 3 mylen rydens in

Voor den gouden Stok
drager.
Voor den Athemad
Daulet

uuren rydens, te Commesia

Den 21. dito na 3 mylen rydens in ’t

liepen.

850

Aap Nabaat

Den 23. dito na 3 mylen rydens in

60O8 Thomans

Voor Mirzah Rebbie. 600

Jesdegas

Den 24. dito na 63 mylen rydens op

een effen weg in’t dorp Spilkestoen.
Daarenboven had ook zyn Ed : den

27. Juni 1701. een geschenk aan den
Koning, volgens besluit van den 30
Augusty, en den 10. September nog een
geschenk aan den Hertog van Gamron

Den 25. dito na 6; myl rydens in ’t
dorp Abad.

Den 26. dito na 4 mylen, gelyke weg,
ir ’t dorp Soerna

Den 27. dito na 6; mylen, gelykt
weg, rydens, quam zyn Ed, in de Kar-

Ewas Chan Jannezyn, en den Sjahbandaar mitsgaders nog deze en gene andre geringe geschenken aan Mirzah Ga

rawaansara Goengora.

liel, en meer andren gedaan

bergte , dat aan weerzyden besneeuwe

De ongelden van dit gezantschap be

Den 28. dito na ; mylen langs ’t ge-

was, gereden te hebben, quam zyn Ed

liepen maandelyks ook nog tusschen de in de Karrawaansara Deboet

4 5000gl: behalven dat zyn Ed: doo
bevel van den Athemad Daulet nog 278

Den 1. Maart quam zyn Ed;, na 4
nylen in ’t dorp Ajubsja, myl van de

Karrawaansera Goenkergie , werdende
van onkosten, na zyn afscheid uyt Majaar, over al van den Calenter, alle de verdr
Mamoedi’s daags tot zyne vry-houding
en nog 100 lastbeesten, en dus te zamer

xrooten, en minderen (dat wy ieder rei

478 Mamoedi’s daags van den 19. Februa

daarom niet herhaalen zullen) zeer state.

ry,of tot dat zynEdisgelyk wy zien zullen,

yk ingehaald
Den 2. dito quam zyn Ed;, na ruym

den 13. April op Gamron quam, genoot

Zyn Ed: had ook gezien, dat in op f mylen langs en over ’t gebergte gere
den te hebben, in 't dorp Mesdjid Ma
zigt van ’t gezag aan ’t hof de Mustaf
ficchalir, of de Opsiender van ’s Ko- dresa Soleyman
Den 3. dito moest zyn Ed: hier wenings Landen, de naaste aan den Athemad Daulet, en dat Mirzah Rebbie een

gens de vermoeydheid der last-dieren nog

schrander man, en een van de bequaamste

blyven.

aan ’t Hof; dog, gelyk alle de andren,

Den 4. dito trok zyn Ed: 4 mylen

zeer baatzugtig was

over zeer moejelyk steenagtig gebergte

Egter had zyn Ed : ontdekt , dat
hoewel men, van den gunst van de Athe-

en quam toen in ’t dorp Ziwent

Den 5. dito moest zyn Ed : om den

mad Daulet verzekerd zynde , geen
van alle die andren van nooden had, men

waren regen blyven leggen ; dog vertrok

egter moest weten te geven en tenemen.

tuuren rydens, in ’t dorp Zepahoenia,

s namiddags ten z uuren , en quam, na

en te gelyk moest maken altyd nog anders Ajoen genaamd
Den 6. dito na 3 mylen in ’t dori
eenige andre vrienden aan 't Hofte hebben, om dat geen een van de Hovelingen Miergascoen
en 7. en 8. bleven wy hier wegens den
verzekerd is morgen nog in s Konings
gunst te zullen zyn

Geen Gezant mag hier ook een ander

Gezant buiten kennis, en bywezen van

den Mehemandaar gaan bezoeken
Vermits nu zyn Ed : hier in niet

regen den 5. dito gevallen, die de rievier
Cur zeer sterk haddoen swellen, zoo dat
zyn Ed; belet wierd de reize over Pole

Mouw, of Polechan, te nemen.

Sen 9. na 2 mylen aan de brug Polechan
, en van daar nog 3 mylen
meer wist te verrichten , zoo nam zyn

Terus. Ed; den 18. February 1702. de te rug gereden te hebben, quam zyn Ed : aan
eiue van reize met zyn gevolg ’s morgens ontrent t dorp Mesdabat

zyn Ed: ten ; uuren aan, en quam ten 9 uuren

Den 10. dito na 5’myl over de Lange
Po¬
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Den 12. dito verreisde zyn Ed : we-

Polegorse brug, en over verscheide rie-

rieren gereden te hebben, quam zyn Ed der ; doch quam eerst
Den 13. dito in Gamron en wierd

aan de Karrawaansara Basgona, en

Den iI. dito na 2 mylen, aan de voor

door den Jannezyn met alle de zyne verwelkomt

aan in Sjiraas gelegene Taaarbag , daa

Tot beter begrypvan deze op en te rug

an velen verwelkomt wierd

Den 12. en 13. vicl niets voor , dan reizen na Ispahan, hebben wy onder No. 9

En in

hier een kaart van Persien bygevoegt, cam.

malkandren te bezoeken, gelyk ook in

vaar in men dezelve voor zo veel in zulk ron

de volgende dagen.

Den 19. dito, naeen weg van 4 mylen een kleen bestek mogelyk is, nagaan kan
By zyn Ed : komst alhier sprak zyn

rydens , en het trekken over de brug

Polifasa, quam zyn Ed: aan de Karra

Ed : met den Heer Wicchelman nader

waansera Baba Hhadji

over de zaak van Maskette , en vonden het zekerst, en ’t onkostelykst,

Den 20. dito, na 73 mylen rydens

quam zyn Ed; in de Karrawaansera Mosc om, zoo ’t zyn Majesteit, na ’t ontfangen
Taril.

Den 21. dito quam zyn Ed: naa my

der letteren , behagen mogt, die zaak
eerst door een middelaar te beproeven,

len langs een ongelyken weg gereden te dog om met eenen te vertoonen, dat die
reize niet zonder onkosten kon geschieden , die door den Koning, in wiens

rebben, in de Karrawaansera Para

Den 22. dito na g mylen in de Karra-

geval dit geschiedde, zouden moeten ge-

vaansera Asmonger

Den 23. dito na ; mylen in de Karra

dragen werden

ivond, dat hy by zyn Majesteit ten eeter des

Den 24.dito na g mylen ruym in Jaron
Mogag- zoekte.

bleef, niet alleen een goude tong, of

Den 25. dito, na 6 mylen over der

een goude wyn-Flesse , vereerd ; maar

zyn Ed ,

ok naderhand in verscheide gevallen getoond, noit zoo veel agting voor eenig

Gezant der E. Maatschappy, dan voor

Den 26. dito quam zyn Ed ;, na a
mylen over den berg Hossenni gevoetcerc

Ko-

nings aan

berg Jaron gereden te hebben, in de Karawaansera Satalk.

Nog een

Ook had den Koning zyn Ed: op dien geschenk

waansera.

den Hecr Hoog-kamer, gehad te hebben.

Sok had zyn Ed: zich, by allerley geval-

te hebben, in de Karrawaansera Mossir.

Den 27. dito, na a uuren rydens, in
t dorp Dedombe.

sen , ook in ’t byzonder zeer geagt ge-

maakt, en getoond, dat hy zyne agting

Den 28. dito na a uuren langs een clendigen modderigen weg (door den regei
veroorzaakt) gereden te hebben, in 't

vel wist te bewaren.

Hy gaf daar op zekeren tyd een deftige
vreuve van, wanneer een van de dienaars

van den gouden Stok-drager, die zyn
Den 29. dito na 6 mylen rydens, in Ed; ontmoette, in geschil met een van
zyn Ed: dienaars geraakte
dorp Berics
schting
De Stok-drager , dit vernemende ,
Den 30. dito na 3 mylen dito, in ’t

doip Benaroe

t

voor zyI

t dorp Dchikoe

Den 31. dito na a mylen dito ontren
t niyl van Lhaar, bezoekende onder
tusschen malkandren over en weder.

Den 4. April van Lhaar vertrekken

de quam zyn Ed;, na 33 myl rydens,
in de Rarrawaansera Paste pocriouw.

Den 5. dito nag mylen, in de Karrawaansera Badeni

Den 6. dito na 4 mylen ruim rydens,

in ’t dorpGoermoet, en na nog een myl
s middags in de Karrawaansera Borka
Aga Sjouwmaat

vilde na zyn houwer grypen, het welkea, aan

yn Ed : ziende , taste na een van zyne dit Hof
stolen, dreygende dien Persiaanzen Heer

aanstonds, zoo hy ’t hart had, om zyn
jouwer te trekken, voor de kop te zulen schieten, dog de Stok-drager, gene-

gen zynen gouden stok nog wat te dra

gen, en merkende, dat de Heer Gezant
het meende, gaf aanstonds koop, verpood zyn volk, en vertrok, zonder hen
verder te moejen

In groot fatzoen quam ook zyn Ed: Die op
uyt Persien op Batavia, en was by haar Batavin
zeer af-

Edelheden ook in de eerste tyden (datnam
tigen weg gereden te hebben; quam zyn nen meynd dat zyne byzondere redenendoor
an gewicht had) in groot aanzien; dog twee
Ed : in de Karrawaansera Borka bon paan
Den 7. na 6 mylen over een steenag

Den 8. dito na 4; myl, quam zyn Ed :
n’t dorpKarrawaansera Goerbaseregoen
Den 9. dito na 4; myl, is zyn Ed.
n’t dorp Coristan gekomen.
Den 10. dito na 4: myl, quam zyn Ed :
aan de thuynen van Latidoen, en hield
zyn verblyf onder tenten

1706. begonnen de zaken met zyn Ed: pleyt

gedin-

geweldig te veranderen, aangezien hem en
oen niet alleen ’t bewys van eer , dat
men hem bevorens als gewezen Gezant

nog gegeven had, op verbod van zyn Edel¬
ieid, benomen wierd, en men aan geen

oorten meer , op ’t klappen van zyn

Den 11. dito na 2; myl, quam zyn Koetsier met de sweep op de Koets, voor
hem
Ed: in Getje
Nn 3
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Hocdanig het nu verdier net deze zaale
hem opstond, of in ’t geweer quam
ifgeloopen, of hoe die by de Raad de
of ’t geweer voor zyn Ed: vertoonde;
maar zyn Ed : geraakte ook in twce gerichtes uitgewezen is, weet ik niet

droevige pleyt-gedingen, ’t een met der 1z00 ik den 19. T’ebruary 1707. na Ain-

Gemagtigden van den Heer Valkenier.
te weten, den Heer Chasteleyn over een

boina vertrokken ben

Het ander pleit-geding, tusschen zy1
Ed ; en den Heerde Vos, sproot uyt een

gedeelte van een schuld , die de Heci
Valkenier, als getrouwd hebbende d’ schuld van 3400o0 Ryxdaalders, die zy

Ed:, een Neve van Mevrou de Weduwe

Weduwe van den Heer Verdonk, nos
voorwendde van zyn Ed:, ten bedrage Hurdt (die mede een Juffr. Hoog-kamei
van 37428 Ryxdaalders van 48 stuivers, was) na haar Ed; dood, van den Heer de
te moeten hebben; hoewel zyn Ed ; die Vos, als methaar Ed; dochter getrouwe

reeds deugdelyk aan een Makelaar, die

zynde, of van haar Ed: Boedel, op cer

'er bankroet mede gespeeld was, in eer kleen onderhands briefje, pas eci
Persien voldaan, en bewys daar van had half'zydje groot, cischte; welke zomme

met welke betaling, deze Heeren niette
vrede waren

de Heer de Vos niet goed vinden kon aan

zynEd; op zoo een Cartabel te betaa

Men dede zyn Ed: deze gemelde zomme eerst in verzekering geven, eer e
no3 eens bewezen was, dat hy het schuldig, of eer ’er nog over de Wettigheic
of onwettigheid van zyne reeds gedant
betaling behoorlyke uytspraak (zoo my

n

Daar over nu wierd nog in den Dog zyn
aad van Jussitie gchandeld , wanncer

de Hecr Hoog-kamer , die toen nog in neo-

zyn huis gevangen zat, middel vond.
om (zoo my berigt is) meteenige Engel-

bericht is) gedaan was
Omstan
ligrer-

zen van Batavia na Borneo te vlugten,

Om die zomme nu te krygen, wier daar zyn Ed : (gelyk wy elders breedei
den zyne goederen den 15. Mey 1706. verhaalen, nog elendig in't Bosch gestor-

nanl n beslagen, en den 22. dito aangezien hy geer
dien

Ed. vlugi

na BOr

ven is

Deze vlugt nu van zyn Ed: schynd my
borg daar voor stelde, door z leden van
den Raad, vergezeld van den Fiscaal, zyn ook toe zyne verdre pleit-gedingen, ee

Geweldigen en Rakkers, opgeschreven die uytgewezen waren, afgesneden te
dat wel tot den 25. duurde

Den 22. dito wierd zyn Ed: doorde:

Raad gelast in zyn huis te moeten bly

hebben

Om nu weder tot de zaaken van Persien DeHee
e keeren, moet men weten , dat, na dat wic

ven ; en den 13. November verwezen, nu deze Heer zyn bestier aan de Heer chelman
1165
om de voornoeimde zomme wegens het Wichelman overgegeven had, die Heer .
dryven van verboden handel, aan den Fis ’t zelve redelyk gerusttot 1705. in haden.

caal te moeten voldoen, ecrnog zyn von
nis over de zaak zelf door de Raad van
Justitie eens uytgewezen was , schoon
zyn d; (zoo my van lieden , des kundig
berigt is) klare bewyzen had, van in Juweelen dus te hebben mogen handelen

Zyn Ed: verzogt maar een korten tyt
uitstel, en beloofde dan te zullen betaa

den gchad heeft, wanneer zyn Fd: den
3. July gesroiven zynde, doorden Heci

Trans Castelein (die ardeis gedacht had lsver
1

n gezelschap van den konst-schilder, dedOT
Heer de Bruin na Batavra te trekekeen alsec

Directeur, volgens last harer Edclheder

Ce

leim ; dis

vervangen wierd
rdr
Dat deze Heer als een man van groot beschre

len ; dog, om alle verdere moeselykheden beleid, in de tyd der moeiclykheden metve

cie var Suratie, wanneer hy nog als Op- werd.

weg te nemen , gaven haar Edelheden
last, om die zomme aan den Hecr var per-hoofd in Spahan lag, en gedurendt
Naarssen, Geheimschryver van den Raad

des Gerichts, te tellen , en in verze

dat hy hier 't Opper-gezag voerde, zynzaaken aangelegt, en daarby, zoovoor

kering te geven, tot dat 'er nader ordre de E. Maatschappy, als voorzig zelven,
uyt het Vaderland, of wel een nader vonnis zroote schatten overgegaderd heeft, hebop, komen mogt

Daar op wierden zyn Ed: goederer

ben wy bevorens al ten deele betoond.

Het beste daar by is, dat die Heer

ten deelen openbaar, dog zoo verre be in zich zelven, de braafste man is, dic
neden de prys, verkogt, dat hy gerader men ontmoeten lean, tegen een ieder zoo
ninnelyk, beleefd, en in ’t algemein zoo
vond, na dat 'er 8a 1000o Ryxdaalders
-delmoedig
in zyne onthalingen, dat al
schoon tweemaal zoo veel waardig, aflen
hem
den
lof
moeten geven , dat hy zeer
gemaakt waren, ’er mede uyt te schei
den, belovende het verdre te zullen ver-

vullen.

weerdig is, de schatten, die hy heeft,
te besitten, vermits hy voor zich zelven,

Den 18. December betaalde zyn Ed

n zyne goede vrienden; daar van een zeer
ordentelyk
en heerlyk gebruik neemd,
voor eerst zooco Ryxdaalders aan de Heer
van Naarssen; en geloove dat naderhanc

ook de rest 'er by gevoegd is

gevende daar van aan allerlei zoort van

nenschen klare blyken, gelyk ik daar
van
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daar van als een, die beleefdheden by zyn Jne zaak na Batavia gezonden zyn , daar hy
Ed : genoten heb ; spreken kan ,tot nog toc (zooniet beter wetcl in de
behalven dat ik zeggen moet, dat de bocjen der E. Maatschappy, op of nedeftige meubelering van zyn huis, en d vens het Stadliuis, gevangen zit.
Dc Heer Ketclaar heeft ondertusschen

sieerlyke kleeding van zyn gevolg, be

wyzen zyn, dat hy zich van zyn inidde alhier tot 1718. zeer vreedzaam dit
len weerdiglyk den rang, die zyn Ed Cornptoir bestierd, en is dit zelve jaar
toen als gemeen Raad , en daar na als hicr overleden.
Hy wierd in dit zelve jaar door den
Directeur Generaal, bekleedde, der ma-

ten wist te bedienen, dat een iegelyk hen Heer Johan Oets als Directeur vervangen , die om zyne loffelyke bestierine
daarom te meer pryzen moest
Ik wect niet, dat 'er onder zyn Ed : 1720. buytcn- gemeen Raad geworbestier eenige ongemaleken met de Per den ; dog volgens de tydingen, met de
A. 1706

siaanen voorgevallen zyn, waar op dan Vloot 1723. hierdoor den Heer Johannes
zyn Ed : ook tot 1708. met zeer vec de Croese als Directeur vervangen is

De Hee

Balker.

Hier mede zouden wy de zaaken van

of, die hiy onder de Persiaanen, en ool

onder alle onze bedienden, naliee, daa Persien konnen sluiten; dog wy konnen,

geregeerd, en toen van Comp. wegen der alvorens hier af te stappen niet nalaten
Heer Willem Bakker, Jacobssoon, to aan den Leser een beter schets te geven
zynen vervanger gehad , die mede zyn tyc van de laatste Koningen van Persien , Sofis
in veel rust daar doorgebragt heeft; en genaamd, uyt den vermaarden stam van
Sjcich Haydar gesproten, met ver-

A. 21712. door den Heer Pieter Macare alde He-

Directeur vervangen is

Macare.

In de kortc tyd van de Regeering van

scheide aanmerkens-weerdige gevallen, in
hanne levens ons voorgekomen, te meer,

om dat onder dezen laatsten Koning
viel 'er niets van belang voor, dan dat Hossein dat ryk zoo zeer van gedaante
y 1713. een daad beging, die voor de veranderd is.
De eerste Grondvester van dit wydE. Maatschappy zeer, en voor hem nie

dezen Heer, die maar een jaar duurde
Die
1713 ce
21g070t

wierd.

minder nadeelig was; van welke ik egter vermaard Stam-huis is Sjcich Ismael ge-

weest. Hy was een zoon van Sjeich Haydar, en van Martha, (die een dochter
gen zal, dat zy oorzaak van zyn verderf van Hossein Cassan of Osun Cassan) en
(schoon zy my in den grond bekend is
om goede redenen , dit alleen zeg

dochters dochter van Catharina ComneHy wierd daar op uyt ’t Vaderland nia, dochter van Calviaomus Comnenus,

gewecst is.

buiten zyn Ampt en soldy op ontboden

laatste Koning van Trebizonde was )en

cn by aanstelling van den Heer Henrik wierd A. Hegiræ (of in ’t jaar der vlucht
Grousius als Directeur in zyn plaats van Mohhammed) 892 ofA. C. 1488.

1713. vervangen, en aan dien Heer be- geboren , en by uytstek boven alle de
last, hem, alzoo by zich onder de be vorige Vorsten van Persien Sofi (of eigentscherming van den Koning begeven had, lyk Tsoefi) na’t Persiaans woord C S0¬

van dien Vorst te eisschen; dat toen ool- Tsoef, dat grof-Grein (zeker stof) of na sjah it

geschied ; maar ten eersten niet ge

tArabisch woord rooodat wol en Gei-mael I.

volgd is.

ten-wol beteekend, genaamd, van welk 1460.

De Heer Grousius, onderrusschen he- Arabisch woord het woord eeae of
DeH

grootste behagen in deze Directie niet Tsoefi een Wyze (dat wel wat sweemt na 't
Gricks gop-s ’t geen ook een wyze betee-

Grousius

1714. vindende, vond goed 1714. buiten ver
vervn lof, en uyt zich zelven weder na Batavia
gen door
e Hec
321

ker in.

e komen, waarop 1715. de Heer Wil-

naeuw bezette van gemoed, en die zich

lem Baker Jacobssoon, weder als Di met Godsdienstige en Goddelyke zaaken

recteur derwaards, en met de vorige last, bezig houd, afkomstig is.
Om echter de ware reden van dezen
om den Heer Macare van den Koning van
Persien te eisschen, gezonden is

Ook vonden haar Edelheden goed de
A 1715. Heer Johan Josua Ketelaar, Directeur in

le Heer Suratte, als Directeur in de Heer BakFctelaa

kend) en ook een Godsdienstige, of een

kers plaats 1715, en te gelyk zyn Ed: ook

vermaarden naam te weten, moeten wy

dit nog wat dieper uyt den rechten grond
opdelven

Uyt het gene wy bevorens reeds over
de zaaken van den Mobhammedaanschen

als Gezant aan den Koning te zenden, Godsdienst onder de stoffe van Java of AmDie de
opaen¬

ding van
deHee

Macire

die zoo veel heeft uytgewerkt , dat de Ko- boina, gezegt hebben; is onder anderen gening den Hr. Macare 1716, onder 't op bleken,dat 'er onder hen twee Hoofd-seczicht van een man van aanzien, na Batavia ten;te weten die van de Sonnis, ofd’over-

gezonden heeft, alwaar zyne zaak verder leveraars, en van de Sjais, dat is de fyne of
by den Raad des gerichts behandeld is, be zuiverste zyn, van welke de eerste zich aan

beverkt.halven

dat ondertusschen verscheide be-

den Coraan volgens de uytlegging en

sluiten van de Heeren Zeventienen over zy overleveringen van Ahoebakier, Omar
en
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en Oetsman uyt Mohhammeds mond,

wend, nam de groote stad Tauris in, a 2yu

en de laatste alleen aan de uytlegging van

in begon zederd een Tulband met 12 treffely
jouwen , ter cere der 12 Perfiaansche te 42

Aali, Mohhammeds neefen schoon zoon

(alzoo by met zyn dogter Fatima ge

Teiligen, zoonen van Hossein, Aalis zoon,
sie rood geverwd was, te dragen, waar

trouwd was) gedragen
Van en voor deze laatste secte was van men naderhand de Kisiibassis, of

Sjcich Haydar, die, Vorst van Ardebil rood-hoofden, een zelere zoort van zolsaaten onder de Persiaanen, heeft zie(zoo men wil het Arbela der Ouden
waar ontrent Alexander M. Darius sloeg, groejen
en overwon) en by uytstek van alle andre

Ontrent 1503. quam Alwend te ster-

voor Aalis uytlegging en wyze van leven ven, en’t jaar daar aan sloeg Sjah Ismae
zynde, zich geheel en al van de werelc Moraad , den zoon van Alwend, maak1e
als afgesneden, en zich zoodanig aan hem geheel Persien en Kirman afhandig ;
enkel behertigen van Goddelyke zaaken leed 1506. Mohammed , Koning van
overgegeven had, dat men hem en zyr
stamhuis , om zynen byzondren yver

orasan verbranden, nam Sjiraas in, en

voor die allerfynste Mohhammedaanscht

innemen van geheel Djarbck , Sjirvan,

Godsdienst, Tsoefi’s, of de Godsdienstigen, noemde.

telde verder in alle deze Landen met het

husistan, Farsistan , Gilan; Sigistan,
Chorasan, Sablestan ; en meer andre Land-

Schoon ’er meer andren voor die zelve chappen, zoodanigen ordre 1508. dat hy,
oldlagen meester was van geheel Persien,
uytlegging waren, stak hy 'er echter, zoc
daar in, als in zyne zonderlinge afge en de verdre Landen , daar onder bezonderde en by uitstek heilige levens hoorende , van welken tyd eigentwyze, zeer verre boven alle andren uyt, en lyk wy het bestier van dezen wakkeren
was de eerste, die zig daar voor onbe Vorst Ismael beginnen. 1509. nam hy de
schroomt en openbaar had beginnen te Provintie Choralan, 1511. geheel Djarverklaaren.
ek of Mesopotanien, en 1512. geheel
Hy had daar toe ook meer redenen, jirvan , Baku, en Derbent, te zamen

dan alle andren, alzo hy zich uyt de rechte

weder in

linie van Mohhammed, en voor al ook

Nadat zyn Oom , Jacob Beg, die Sjeich
ayt het stam-huis van den vermaarden Haydar, zynen swager, had doen ombrenAali afkomstig rekende: want hy was gen , van zyn eigen vrouw met vergis

een zoon van Sulthaan Juweid , en die

iyt de wereld geholpen was, heeft hy

een zone van Sjcich Ibrahim , welk

ich uyt zyne schuisplaats na zyn vaders

weder een zoon van Sjeich Aali, de zoon
van jeich Safi &amp;c: geweest is, tellende dus

verder op, dat hy de dertigste naneef van
Morteza Aali, susters zoon van Mohhammed was

Dit was de reden, dat hy alomme dien
nieuwen Godsdienst van Morteza Aali

vanderyen, alsook die van zyn moeder,

begeven , om daar van bezit te nemen

Zoo ras hy zicli de zelve cigen gemaakt had, veroverde hy met 30o mar
se stad Sjamachi, inSjirvan, zeer schie-

yk ; waar op naderhand zyne verdre

daar eerst door twee Leeraars , Hay-

ecds gemelde veroveringen van Alwend
dar en Haruilis gebragt ; dog van de en Moraad (by zommige voor de zoon
Turken vervlockt) met alle kracht daar by andre voor de broeder van Alwend
invoerde.

gehouden) gevolgd zyn.

Hy trok 1489. na Sjirvan (of Me¬

Kort daar aan kreeg hy groote moeite

dien ) ; dog wierd door deszelfs Ko

net Oeloe Chan , den TartarischenSjeich.

ning , Faroch Jassar, die door Jacol
Bek, broeder van Sjeich Haydars Ge

velken, schoon 3ooooo ruiters te veld

malin , geholpen wierd, geslagen en

jerast, en verslagen heeft, Oeloe Chan

rengende, hy egter zeer moedig aan-

gedood, waar door ook beide zyne zoo- zelf van de peerden dood gedrongen wernen Sulthaan Aali, en Sjah Ismael, ge dende. Hy nam daar na ook de magtige
vangen raakten, ’t geen den oudsten ’t stad Bagdaad in, en gelyk de Turken
leven kostte ; dog de jongste wierd iyt reden van Gods-dienst reeds tegen

daarna los gelaten , wykende na de nem zeer verbitterd waren, alzoo noemProvintie Gilan, daar hy 6 jaaren bleef den zy hem, en de zynen, uyt schimpnie
vergaderende ondertusschen ettelyke dui- lleen Kisilbassis, ofrood-hoofden; maar
zenden by een, die de secte van Aal

hy heeft ook 1515. met den Turksen

toegedaan waren , waar mede hy Sjir

aciser selim geoorlogt, die hem Cara-

van ingetrokken is, en 1501. teger mit, Orsa, Merdin, en een geheel LandFaroch Jassar geslagen, gelyk hy den schap afnam ; hem in de vlugt sloeg,
oooman in de pan hakte, en de stad Tauzelven ook geheel overwonnen en ge
sood heeft.

Het jaar daar aan sloeg hy tegen Al

ris innam, hoewel hy er maar 14 dagen
in bleef; maar 1419. heeft Ismael hem
daar

en.
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daar en tegen weder niet weinig, en by zaten zeer bemind, en ontzien wierd ; dop
dat gedenk-waardig pleyn van Cnalderar

een van zyne wyven,op een zyner byzitten

(dat 1; dag van Sjulfa in Armenien legt) zeer jaloers en gebeten zynde, hielphen
wel 3oooo man afgeklopt.

beide door vergift uyt de wereld.

Daar zyn ’er, die willen, dat Ismael

Hy stierf 1576, oud zynde 68 jaaren,

toen ecrst recht mcester van Persien, en en nadat hy 44 (andre zeggen 53, ook
dat hem toen eerst 't Hoofd van Moraad,

eenige 54) jaaren zeer loffelyk geregeerd

die in Djarbek van de kisilbassis (zoo men
wil gedood was, bragten; maar ’t iszeker,

had.

Hy liet zoonen, Sjah Ismael , en

dat hiy 1504. al meester van hem en van Mohhammed Chodabenda den blinden.
1508 met zyn 14. jaar al volstrekt koning Hy had uyt zyne Gemalin, die hem vervan Persien, 24 jaaren lang choewel andre gaf, nog een zoon, Haydar genaamd ,
maar van 20 spreken) gewecst is, zyndt dog deze was ondertusschen gestorven.

Siah Ismael, gebynaamd de IL., volg- Sjah lfi-

1532. met zyn 38. jaar, na zoogroote won
deren uytgevoerd,en een onsteiflyke roen

de hem 1576, op den throon, aan wel-

mael di

. 1576.

ken hy 70 schooncLand-Voogdyen naliet.

by de Periaanenen andre volkeren nage

laten te hebben, overleden. De lande- dog gelyk deze Vorst maar een zeerkor

by hem veroverd, besloegen een ruymte ten tyd van 1jaar en 1omaanden geregeerc
van 20 graaden O. en W., en 18 graader heeft, alzoo is zyne regeering ook slecht
Z. en N., strelckende zich zeer wyd geweest, dewyl hy alles liet vervallen,
alzoo zy door de Caspische Zee, de Gol

en zich nergens anders, dan aan vermaken

van Persien , ’t Meir Siacco, de rieviere in ’t vrouwen-Timmer, en op de jacht

de Tigris en de Oxus, en door ’t Ryl
van Cambaja, bessten wierden

gelegen liet zyn; behalven dat hy ook
zeer wreed was. Hy verloor ook Tauris

Hy liet 4 zoonen na, Sjah Thamas aan Amurat den Turksen Keizer 1578
Mirzah Elias, Sam Mirzah, en Baren
Sjah
Tnamas

1532.

stierf in dat zelve jaar, en wierd gevolge
Mirzali ; dog zyn oudste zoon , Sjah van zynen (zoo men meinde )blinden
Thamas volgde hem op den throon broeder Sjah Mohhammed Chodabenda, SialMo
1532

welke laatste naam den slave of dienaar hamme-

Deze Vorst heeft lange jaaren gere Gods in ’t Persiaansch beteckend. In zyn Choda
geerd, zeer sterk tegen den Turk geoor

benda

tyd brachten de Persiaanen alleen aan hun-

1578.

logd, en Casbin (van veelen voor Arsactar ne ruytery çoooo man te veld.

gehouden, en 10 dag-reizen van Tauris

Hy regeerde zeven jaaren, en in de

tot zyn Hof-stad gemaakt, nadat de Tur zelve , schoon blind schynende , (alzoc
ken Tauris sdaar de Koningen van Per
sien bevorens hun Hof hielden, en wel-

ke stad men, om hare vermakelyk heid

zyn ontaarde broeder een hect yser op
zyne oogen had doen stryken, waardoor

zyn gezicht eenigzins gekrenkt was

de acht Paradysen noemde) hadden inge nog al vry wel, hoewel ’er by zyn tyd
nomen. Hy herwon dic stadz jaaren daa weinig zaaken van belang voorgevallen
zyn, dan dat hy tegen Amurat geoorna; dog Soliman de groote nam hem dit
1536. wecr af; hoewel hy die naderhanc logd, en Taurisherwonnen hee t, schoon
herwonnen heeft
Amurats Vezier, Oetsman, ’er in ’t jaai
In zyn tyd had de Kroon van Persier 1585 Ghet zelve, waar in Sjali Mohham-Sjah

echter niet boven de ; millioenen over med Chodabenda stierf) weder meesterAbaas de
schietend inkomen , ’t geen door dien van geworden is. In zyn tyd was ’t Rykl. 1565
Vorst jaarlyks tot den Ryks-schat toege in verscheide deelen gescheurd, doordier
daan wierd; hoewel hy die naderhand hy te veel na zyne raaden hoorde
door cen looze vond, van de munt des land
te verhoogen, tot 8 millioenen dede rei

Hy liet het ryk aan zynen zoon Sjah
Abaas den I., anders doorgaans Abaas de

zen, niet tegenstaande hy de tollen afge- groote, van wegen zyne groote daden,
schaft had; dog onder zyne nazaaten is

genaamd. Hy was een Vorst, die in staat-

dat zeer verslapt, en te rug geloopen.

kunde, en groote bedryven, zyn weder-

door dien de Turken hem veel ryke lan-

den, als Mesopotamien, Assyrien Erze

gae, voor nog na hem, heeft gehad, en
die de Kroon van Persien zeer magtigen

rum, Bagdaad, en meer andre steden ,

ryk door verscheide staat-kundige vonden
door Soliman afnamen , behalven da gemaakt heeft
Hy had gemerkt, dat hem de Turken
ookk de Georgiaanen zeer nalatig wa-

ren , om hunne schattingen te betaalen nu meester van Tauris geworden, te CasKoning Thamas daar en tegen hield
zeer goede ordre in zyn ryk, ontlastte,
by ’t afschaffen der tollen, zyn volk van
een last van 6oooo Tomans, ofeen millioen, en agtmaal honderd duizend kroo¬

bin, niet verre van de Provintie Sjirvan
gelegen , te na quamen , weshalver

hy goed vond , zynen Zetel van

daar na Spahan te verplaatzen, en ’t
zelve , toen nog maar een groot dorp

nen, waarom hy ook van alle zyne onder- zynde, tot een groote en zyn Hof-stac
V. DEEL.
te
OO
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te maken, enkel en alleen om de landen

Daar en boven had hy, als een goed

tusschen Tauris, Gilan, Erivan, en Spa

financier, ’s lands Cassa door den hande

han, te verwoesten, en daar door de T’ur

met verscheide Mogendheden: zoodanig

ken te beletten verder in Persien (alzoo weten te styven en te verbeteren, dat de
hy de landen tusschen beiden geheel woel vaste jaarlykze inkomsten van ’s Koning;

Ver¬

iet leggen) in te dringen. Om dit te ze¬

Zyde en vrugten alleen nu op 35700c

voerdi

kerder te bewerken, dede hy ook uyt

T’omans (ieder Toman van 20 kroonen

de Ar

Sjulfa Errian en Nacsivan in Armenien f'a0 gulden) geschat wierden, zonde

menier

na Spa
han , ei

Gilan.

wel 6ooo huisgezinnen van de rykste in
gezetenen opstaan, en verplaatste hen on

trent een kleene myl van Spahan, daa
zy nog tegenwoordig het dorp Sjulfa be

de menigvuldige geschenken en verdre
inkomsten van een groote menigte

Vorsten, Landen, en steden, daar by te
rekenen.

Hy zond zyne Gezanten (om den
woonen, een regeering op zich zelver
hebben, en zedert zeer vermogend ge Zyde-handel met de Vorsten van Euworden zyn door de voorrechten, her ropa op te rechten , koopende alle de

van tyd tot tyd door de Koningen toe
gestaan

Ook verplaatste hy uyt Armenien no-

Bren

1594
weei t0

gehoor
aam

heid.

tien, hoewel die aanleg in 't cerst niet

wel 2000 huisgezinnen in de Provintis

wel slaagde

van Gilan, en Mazanderan, al mede on

den Turk afbreuk te doen, dog die men

Hy zond Sir Sherley als Gezant na
Spaanjen, en Don Garaias de Sylva Figue-

chen konden daar gansch niet aarden

roa is in Persien geweest

alzoo zy een zagter lucht gewoon wa-

Men zegt verder, dat hy eerst met
twee Persiaanen , om met Zyde in Ve-

die va

jilan

Zyde eerst op) aan Henrik den Grooten,
aan den Koning van Spaanjen,en na Vene-

ren

A° 1594. viel de geheele Provintis
an Gilan van hem af; dog hy rukte zeer

netien en in Spaanjen te handelen , begon,
log; dat die hem bedrogen , ’t geen na-

snel en onverwagt met zoooo peerden derhand met de Armeniers beter gelukdaar na toe, en wanneer hy aan een groo- e, en hem groote winsten gaf
te en breede rievier quam, waar voor hen
de vyand, die alle de vaartuigen aan de

Hy had mede zyne Raaden, als de vorige Koningen; maar hy liet zich aan de

zelven niet veel gelegen leggen, dan dat
sprong hy, om zyn volk tot dapperheid hy hen als spionnen gebruikte, om te weaan te moedigen, met groot gevaar van ten, wat 'er over al in zyn Ryk omging,

overzyde gebragt had, dagt te stuiten

zyn leven in de zelve, daar hy van de zy en wat men van hem en van zyne Regec-

nen wel gevolgd wierd, dog hy versoo ring onder ’t volk al zeide
in dien zwaren stroom aooo man, hoc
wel dit hem niet belette aan de overwa

Echter was hy daar nog niet geheel
jerust op ; maar ging, om door zyn eigen

oogen tezien, en om van alles recht verzete geraken, en die van Gilan spoedi
weder tot hunne oude gehoorzaamheit kerd te zyn, nuen dan vermomd in de Ta-

te brengen. Ao. 1604 veroverde hy van de

baks en Raweh-huizen , waar door hu

Turken Erivan in Armenien.

agter de grootste geheimen zeer stil wist

Hy heeft ook ontrent 1613, Georgier te komen, en alles, ’t geen ontrent maveroverd, en Ferabath aan de Caspisch ten, gewigten, &amp;c: onordentelyk was,
Zee gebouwd.

Ondertusschen had hy ook middel ge

zoo behendig te ontdekken, en te strafften, dat men niet bedenken kon, hoe

vonden , om Tauris , door dien hy d’ hy de allerminste en geringste overtreTauris, Turken zeer schielyk en onverwagt of dingen byna eer streng in de Hoofden ,
&amp;c :
den hals quam, na een beleg van 6 we- die daar op passen moesten, had gestraft
Herwin

ken (waar in de Persianen allereerst ge- dan men kon nazien, dat het bekend was.
schut gebruikten) door een Krygs-list, Bewyzen van die strengheid zag men ook
als of ’er maar kooplieden van een Rara in een Bakker, die maar weinig ontrent
vaan voor af quamen, 1603. te herwin

t brood na zig nam ; en dien hy in eer

nen , en te dier tyd (weinig Kasteelen

prandenden oven liet werpen

Hier door had hy in’t gansch Ryk
uytgezonderd) ook geheel Sjirvan weei
te veroveren, allenthalven toonende, da zulken ontzag bekomen, dat niemand

hy den naam van Abaas de groote wel verdiende

onderstaan dorst buiten zyn plicht te

Dit zal men te eer konnen gelooven

gaan, alzoo zy, sterk voor toovery zynse , vaststelden dat hy een Djin , dat

als men zich te binnen brengt, dat hi

s, een duivel, of familiaren geest had,

de Persiaansche ruitery in zyn tyd zoo

lie hem alles zeide

Dus liet hy een Bakker en een Bradat hy een leger van 309000 ruiters zeer der, diens brood en vleesch hy wat te
gemakkelyk, en in korten tyd, behalve nog licht bevond, in een brandenden over
50a 6ooooman tevoet, te veld kon bren- verpen
Hy
danig hadde verbeterd, en vermeerderd

geu.
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Hy had ook al in den beginne van zy- Voogd was, zou ook Bassora, dat hy

ne Regeering gemerkt, dat de Kisilbassis 1623. en 1624. belegerd had, veroverd
Tyn ver- een van de 3 byzondre zoorten van
dre gro-

te bedr
ven.

krygs-lieden , waaruyt een heyr der Persiaanen bestaat) de cenigste in het ganscl

hebben, zoo Sjah Abaas toen niet gestorven was.

Onder de groote werken, door Sjah

Ryk in staat waren, om ’s Konings magt Abaas verricht, werd mede geteld, dat
te beteugelen, en hem in zyne voorne hy de sterke stad Candahar van den Groomens, alzoo zy een lichaam van 22000 ten Mogol veroverd , en niet verre
man, geoeffende ruitery, uytmaakten, van de stad Kasjaan aan ’t einde van zeker

te dwars-boomen, weshalven hy ; zeer ja- sal een groote muur meer, als 100 schreloers daar over, voornam hen te dein- den lang, en 30 voet dik gemaakt heeft,

pen , en de Goulams , boogschutters die door de Beck aldaar henen strekt, en
daar hy zich beter op vertrouwde, op twee bergen te zamen voegd. Een werk,
hunnen ondergang groot te maken. Hy door hem uytgevonden, om ’t water daar
nam’er een preuve van, met hen deze en ge op te stoppen, en ’t in een bak te vanne voorregten af te nemen, en die aan de gen , om in tyd van nood zich 'er af te
Goulams te geven; dog zy hadden zoo edienen ; waar by men de heerlyke
haast ’s Konings toeleg niet gezien; of Karawaansara, door hem te Kasjaan gezy deden hem ten eersten van ander be- bouwd, wel voegen mag
suit worden, zoo hy op den throon bly-

Ook heeft hy de groote Meidaan, of

ven wilde, waar door hy genoodzaaki

Markt , een heerlyk stuk werks, ge-

was t’eenemaal hier van af te zien.

maakt

Hy had ook gemerkt, dat de Persiaa-

Een van de zeldzaamste zaaken, on-

nen, gewoon na’t grafvan hunnen Hoog- der zyne regeering voorgevallen, is de

geerden Heilig, Morteza Aali7 te vordering van Mohhammed Aali Beg tot
Meched Aali (anders Cufa genaamo) te Nazaar, of grootmeester van ’s Konings

reizen, veel geld uyt Persien wegsleepten , ’t geen nu de Turken zedert zy

schat en buis.

Op zekeren dag, dat Sjah Abaas op de Moham-

Bagdaad veroverd hadden, kregen, al- Jacht ging, en verre van al zyn gevolg med Aa
zoo zy ieder Pclgrim een Ryxdaaldei afgedwaald was, quam zyn Maj. alleen liBeg van
een her
voor dat graf deden betalen, om nu dit by een jongen, die by een kudde geyten
der tot
geld in zyn Ryk te behouden, heeft hy die hy weide, op de fluit speelde.
groot
een andre bedevaart na Meched, opden

De Koning, deze jongen wel te degenNazaat

weg van Tauris na Candahar, trachten beziende, bespeurde in hem eenige merk verheven.
in te voeren, en ook de grond ’er toe ge teekenen van groot verstand , Waar

gelegt, dat zyn navolgers in de volgende in hy te meer door zyn schrander anttyd geen verlof meer gaven , om ’t graf woord op cenige vragen, welke hy hem
van Aali door de Turkze Landen te be- dede , versterkt wierd. Dit ant woorc
zocken

was daarom te vryborstiger en te aardi-

Ook ging hy zelf na Meched in de ger, om dat hy den Koning, die maar
Provintie Chorasan ter bedevaart, na 't een gemeen Jacht-kleed aan had, niet
graf van Imam Risa, daar hy een heer- kende , alzoo hy hem anders zoo niet

lyke Moské gebouwd had, om zyn volk geantwoord zou hebben.
derwaards mede, en van Meched Aali,

Om hem egter nog al beter in zynen

of Cufa, en ook van Melcka, afte trek

aard en grond te leeren kennen, en om

ken.

hem in die levende vrymoedigheid, waar

Hy heeft het Koninkryk van Lhar, in hy toen was, te houden, gaf de Kowaar over 34 Koningen geheerscht heb- ning

ben, en ook hunnen laatste- Koning

aan Imam Coeli Chan, en andren,

die ondertusschen by hem quamen, een

Ibrahim Chan, 1602. door Imam Coeli wenk, dat zy aan dien jongen niet zou-

Chan, Hertog van Sjiraas, overwonnen den toonen, wie hy was, op dat hy niet zou
door den welken hy ook naderhand, on konnen bespeuren, dat hy met den Koder het beleid van zynen Luitenant, Aali ning sprak.
Rajek, 1612. eerst Gamron, en 1622

Daar op dede de Vorst hem weder an-

door hulp der Engelzen onder dien zel dre vragen, op welke die herder zoo

ven Hertog, de stad Ormus, met al 't gepast en net antwoordde, dat de Koland tusschen Caap de Jasques tot aan ning, en alle zyne grooten, daar over ten
Bassora, en in de later tyden Bagdaad van uytersten verbaast stonden. En Imam
den Turk, en Candahar van den Mogol, Coeli Chan, Land-Voogd van Sjiraas,
veroverd, en dat laatste ook in handen was van oordeel, dat deze jongen, in-

van zyn vervolger, of zyn zoons zoon dien hy lezen en schryven konde , den

gelaten heeft. Deze Iman Coeli Chan. Koning zeer grooten dienst zou konnen
die de laatste Opper-magtige Vors doen; waar op de Koning hem aan dien

van Sjuras , en daar na ’er maar Land- Chan overgaf, om in alles, dat hy van
OO 2
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nooden had, te doen onderwyzen. zyn hem na de kroon stond, of dat de
groote Geest stak ten eeriten in alles, iersiaanen , en voor al de Hovelinwat hy leerde, zeer sterk door, en zy- gen en hisilbassis hem over lan-g moene ongemeene geheugenis, by zyn zui- de zynde,dezen zynen zoon, dien zy zeei
ver oordeel gevoegd, waren de midde- beminden, in zyn piaats op den throon
len , waar door hy, op de gunstige en hem ze'faf zouden zetten. Om hier
vcorséelling van dezen Chan aan den tegen gerust te zyn, liet hy hem op ze-

Roning als een wedergadeloos persoon keren dag, door cen sterrekvker als dooin ’t ganfch Ryk, van zyn Majt. niet delyk voor -baas voorspelt, dooreen van
alleen tot mindere ampten, maar zel zyn beste vrienden om hals brengen, na
oos tot dat van Nazaar, of groot

dat hy hem bevorens zyn oogen had doen

mecîter van z7 huis, gevorderd, en

uytfteken.

hem ook dc cer-naam van Molham
med Aali B-; gegeven wie-d

Chodabenda, zyn 2. zoon, liet hy,
tot de kroon onbequaam naaleen , doen-

csee genoegen, dat de isoning vond de hem ool de oogen uytstecken, voor
oecrgaèciooze trouw, en on

na dat iy zynen lader z00 fors over

onuytspreeke ’t dooden van ’s Princen beliierder bejce de diensten, die ’t gemeen ’er gend had; waar op de Voist, van l’e¬
2200 hy zeer veel fchoonc rabad na Spahan kecrende , hem de
s

12v22 en veel troff- ogen, volgens de Perfiaanschegewoonte wegen tot gemak der Ingezetenen te, niet met een gloejend yzer overstryaanleggen dele, warenby uyt stek groot ken, maar die geheel en al uitsteeken de-

O had de Vorst hem in 2 Gezant

de, op dat hy voor hem ook geen vreeze

schappen aan den Grooten Mogol r2et zou bchocven te hebben.
zeer veel roem en luister gebr aikt; en
Imam Cocli was hem in alles gehoor’t voornaaiste, iwaarom men heni vec

zaarn, hoewel 'er naderhand met hem a

agting weerdig oordcelde, ivas zynclief mede strubbelingen quamen, ils liy met
de tot de geiegtigheid , en zyne on- Soliman Mirzali, zoonvan Sesi Mirzab, n2
kreukbaarheid , alzoo hy van nie- Candahar met een leger dacht te gaan,
mand oit de allerminste geschenkenop welken tyd hy Soliman mede, en ool
aannemen wilde, maar wel gewoon was Imam Coeli, van zyn gezichit dede bezeer milddadig ontrent alle , die zyn rOOUOn

Nadat hy zyn zoonen op de voorHoc groote hoedanigheden hy nu noemde wyze gedood, of van hun gezicht
ook bezat, baarde hem egter zyn al te beroofd had , had hy doorgaans groot
zroote opregtheid, en trouw ontrent berouw van die bedryven , verfoeyende
de, Koning, veel heimelyke vyandendie genen, dic deze zync wrccde bevelcn
onder de grooten, en voor al onder de uitgevoerd hadden, danr liy in tegende-

gunst verdienden, te zyn.

gelubden , die zich in alles door ge- die genen, die geweigerd hadden hem hier
schenlen iieten omcoopen; maar 2o0 in te gehoorzamen, in ’t ecrst wel uyt
lang echter Sjah Abaas leefde , dorst zyn Eezicht gehannen, maar hen naderniemand van alle de Hovelingen aan

nand te rug aan ’t Hof geroepen , en

ham tornen , alzoo hein de Koning in grootelyls beloond hadde
alles voorstond, wetende, dat zyne grooZyn oudste zoon had nog een zoon,

te, dien walckeren man alleen om zyne Sam Mirzah genaamd, voor welken, alongemeene trouw, groot versiand , en zoo by nog leen was , hy daarom te
edeimoedigheid , doodelyk benydden : minder had te vieezen, om dat hy gestamaar de Vorst, schoon nu en dan de dig in ’t Prouwen-timmer onder zyne
Gelubden wel iets tegen hem wder wyven en byzitten opgevoed , en zeer

zeggen, sneed hen over al de pas daa dom gehouden wierd, behalven dat hem
toe af, roonende, dat hy niets tot zyr ook dagelyks veel Amsioen of opium innadeel wilde hooren.

Wat 'er naderhand ten tyde van Sjah

gegeven, waar door hy nog stomper van
Geest, en zoo koud geworden was, dat

Sefi de I. met hem voorgevallen is, zul-

de médecon-meesters hem, na de dood

len wy in ’t vervolg aanhaalen

van Sjah Abaas raadden veel wyn te drin-

Sjun Abaas heeft ; zoonengehad, Sefi ken, om zich te verwarmen.
Onder dezen Sjah fbaus heeft de Heer
Mirzah, Chodabenda, en Imam Coeli
Den oudsten, Sefi, een deugdelyk Pierer van den Brocke onzen handel in

ren Van
A22as,
hoe doc

hem ge-

chrander, en in de wapenen zeer geoef- Persien eerst op-ericht, gelyk dit uyt 't

handeld fend Prins, dede hy ombrengen, om da volgende Contract blykt

hem die met veel opregtheid en liefde
tegen een zamensweering van andren gewaarschouwd had , vreezende altyd , dat

hy (schoon het tegendeel waar was) of
rticu-
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Articulen , geaccordeert by zyn Majesteyt van Persia aan de Nederlandtsche Oost-Indische
Compagnie, tot openinge ende stabiliatie van den handel voor de voorsz. Compagnie in zyn Majesteyts Do-

meynen ; overgelevert ter vergaderinge van de Hoog
Mogende Heeren Staten Generaal, van wegens d’OostIndische Compagnie op den vier en twintigsten December, 1624.
I.
Con¬

V.

De Nederlandsche Natie zal vermo-

J Yii Majesteit geeft vrydom aan de

tract des

konines EOcderlantsche Natie, te mogen ko¬

gen te gebruiken in ’t ontrangen en uyt
van Per-inmen ende gaan door alle plaatzen onder leveren van hunne koopmanschappen,
sien niet zyn Majestcits gebiedt staande , hunne alzulk gewigt, ellc ofte mate, als zy op
de Nederans- handeling dryve-de, koopende ende ver- alle plaatzendaar hunne handelinge zoudt
ze oot koopendeallerley koopmanschappen gene mogen vallen, daar toe binnen hunnen
Indische uytgesondert, zulss als de zelve Natie zal haize zullen mogen houden, zonder dat

aat- goet durken hunne Negotie vorderlyk ’s Landts gesette Wegers yets daar tegens
schappy te wezen.
nullen hebben , veel min te pretenderen
162 3.
II

eenig re3t ofte waag-gelt, gelyk d’on

De Nederlantsche Natie en zal nie

derzaten van zyn Majesteit schuldig zyn,

gehouden wezen van eenige Persoonen ten ware t’ontfangen en wegen van de
wic het ook zoude mogen wezen, ecni ge Zyde, ofte groote en merkelyken partyen

zorteringe van koopmanschappen over t.

VI

nemen tegen hunnen wille, maar dat onbedwongen zullen handelen, koopen en

Eenig Nederlander op eenige plaatze

verkoopen alle imaginable sorteringe van onder ’t gebiedt van zyn Majesteit zorkoopmanschap, zonder aanzien van cenige terende, komende teoverlyde, zonde
perzoonen, van wat qualitceyt de zelve dat eenigen Compagaon, ofte andere van
zyn Lands-luiden by heim hadde, zal de
zouden mogen wezen.

Justitie daar ter plaatze de gocdcren bi

III.

den overlcdene vnden rin
nemen, tot dat een ander in des overlc-

De Nederlandsche Natie en zal niet dens plaatze zal wezen gestelt, ofte dat
hebben te betalen eenig regt ofte tolle- van egen hnne over-oofden zil worop hanne inbrengende ofte uytvoereinde den gevordert, aan de welke de Justitie

goederen of comptanten, maar zul ler
alle comptanten en koopmanschappen

alles onvermis-dert , zulien weder leve-

ren. Maar 200 ter plaatze daar eenig
dic zy zouden mogen inbrengen, ofuyt- Nederlander quam te sterven, meer ofte
voeren, vry wezen van alle last en be- andere perzoonen van de zelve Natie be
zwaringe, ten ware de kleine gerechtigheit vonden wierden, en zal de Justitie in

der Naders, alzoo van ouds in gebruik minste niet vermogen de goederen aan
te tasten.

gewecst is.

VII

IIII

Geene Ministers zullen vermogen de
koopmanschappen ofte compranten van

Zyn Majest-it verobligeert hem , en
beloft te betalen, voldoen ofte restitue

de Nederlanders, zoo inkomende als uyt- ren, alles wat de Nederlandsche Natie
gaande op te houden, onder wat pretext binnen zyn Ju-isdictie zoude mogen ont
het zoude mogen wezen , veel min in

nomen werden.

VIII.

cenige tol-huizen te doen brengen, maa

zullen de Nederlanders vermogen me

Ook en zullen de Nederlanders in 's

hunne goederen te reizen door alle ste

minste niet gegraveert worden in de be-

den, wegen ofte vaste plaatzen, zonde
cenigzints van de Gouverneurs ofRegeer

vragringe van de Kameelen, Muylen ofte

ders, daar ’t zoude mogen wezen, ge

kers ofte Car-vaan Eassies gehouden we-

Draag-peerden, maar zullen alle Muk-

molesteert ofte gehouden te worden, zen de zelce Natie te dienen voor ge-

veel min visitatie van hunne goederen lyke betalinge, als de Ingeboorene van

behoeven te gedoogen.

s1

OO 3

IX.
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bevonden wierd, en zullen geene OffiIX.

ciers vermogen zoodanig een perzoon te
apprehenderen, maar zullen van hun eigen
Alle Officieren in Persia zullen ge opper-hoofd gestraft worden, na da

houden wezen de Nederlandtsche Natie schuldig zullen bevonden wezen
te provideren met huys-vestinge, Victu-

lie, paarden, of van alle ’t geene dat op
hen zou mogen verzocht worden, als

XVI

der, tot meerder verzeekeringe van hun

vinge hunner dooden, en hunne overlc

lieder perzoonen en goederen

denen , op hunne gewoonlyke maniere
zonder verhinderinge ter aarden bren

De Nederlandsche Natie vermag te
mede, zoo ’t noot ware, met volk ac
compaigneren van d'eene plaats op d’an- verkiezen een plaats, bequaam tot begra

X

gen

XVII

Het huis van de Nederlandsche Natie

De Tolk, ofte Tercimano van ’t Ne

in Persia werd geprivilegeert met all derlandsch huys, werd geprivilegeert met
vryheden zonder cenige subjectie: Ei niet minder vryheid, als yemand van di
zal niemand van de Justitie vermoger Nederlandsche Natie: zonder dat men
daar inne te komen, zonder verlof van

den zelven ergens in zal mogen beschuld

de geene, die van wegens de voorsz: Natie gen of lastig vallen
’t gebiedt hebben zal: en zoo yemand
XVIII.
met geweld daar inne wilde komen ,
zullen de Nederlanders vermogen ’t zelve

met geweld te resisteren.

Word expres verboden aan geene per-

zoonen in dienste van de Nedcrlandicht

XI.

De Nederlanders zullen mogen ver
kiezen plaatze tot exercitie van hunn
Religie, de zelve publicquelik administre
ren zonder eenige verhindering ofte me
lestie

XII.

Natie eenigen overlast te doen, ofte hin
derlyk te zyn; maar zullen alle perzoozoonen, zoo wel Persianen, als Armt

niers, Turken, Mooren ofte Benjaanen
hun vryelyk vermogen in dienst van de

Nederlanders te begeven, zonder eenig
zints daar over gemolesteert te worden.

Zullen vermogen te koopen en uyt he

XIX

land te voeren Christen slaven, zonde
eenige verhinderinge, principalyk In

Zoo wanneer onder de Jurisdictie van

geboorne en subjecten van de Hoog

zyne Majesteit, eenig Nederlandsch schir

Mogende Staten Generaal der Geu

nieerde Nederlandsche Provincien

XIII

quam te verongelukken, en de goederen
aldaar door eenig imaginabel middel gevist ofte gesalveert wierden, worden alle
Ministers gelast, zoodanige goederen be

komen hebbende, dezelve (zonder pre-

Zoo yemand van de Nederlander
Mahomctaans wierd , zal de opperst

entie van eenig recht) aan de Nederland-

sche Natie te restitueren

ofte president vermogen zoodanige per
XX.

zoonen met alle hunne goederen in zyn

geweld te nemen, en met de eerste gelegendheid te verzenden, daar ’t hem za

De Nederlanders vermogen uyt Persi-

te voeren paarden, als ook alle anderi

gelieven.

XIV

Of ’t geviele (dat Godt verhoede) ye
mand van de Nederlandsche Natie eenig
perzoon, van wat Natie dat het zoude

zoorte van Bestiaal, zulks hun lieden za
goet dunken

XXI

Van het Jegenwoordig gebragt Car
gazoen der Nederlanders in Sjiraas ofte
mogen wezen, doodssoege, of eeni
ander crimen of delict committeerden, Ormus, zal naar-maals geen tol gecischt
zullen zoodanige perzoonen niet staan worden, onder wat pretext het ook zy

ter Justitie van’t Ryk, maar zullen van
hunnen President of opper-hoofd gestraf

XXII.

werden, naar gelegentheid van zaaken, en

gelyk zy luyden goed zullen vinden t

Geen Raders zullen de Nederlanders
het zy tot wat plaatze het ook mochte

behoorenXV.

wezen, eenige radery eisschen.

Zoo eenig Nederlander by vrouwei
XXIII.
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Deze Articulen hebben de Nederlanders in Persia van zyn Majesteit geobtineert, en aldaar thuys schrifte lyk

Eenige meerdere vryheden als in de
boven geschreven Articulen begrepen

gekregen den seventhienden November Ao. sestien-hondert drie-en

staan , by de Nederlandsche Natie, of
door een Ambassadeur van wegen de hoog

twintig.

Mogende Heeren Staten Generaal, er
zyn princelyk Excellentie verzocht wer-

Naderhand is onder de Heer Visnicht
een Contract gemaakt, gelyk men

dende, belooft zyn Majestcit zoodanig weer

verzoek in reden en billykheit gefondeerthier ziet:
zynde, te verwilligen.

Contract tusschen den Factoor van zyn
Majt. van Persia, en den opper-Koopman Huybert
Visnicht, wegens de aarlykze Leverantie van de

onderstaande goederen voor den tyd van drie jaaren
gemaakt, ingaande 1626.

con 60000 Man peper, ieder Man van 12 pond a 2 Oeri de Man,
trac

komt Tomans

tusscher

500 Man Giroffel-Nagelen a 12 Oeri de man, komt dito.

den Ko
ning van

Persien
en den
opper-

ma

Visnicht

1626. ge¬
maakt.

12000— 6— C

500 Man Foelie a 6; Oeri de Man, komt Tomans.

6O—
325

1500 Man Nooten-muschaaten a 5 Oeri de Man, dus dito
400 Man Sandelhout 2 6 Oeri de Man, dus.

1200 Somer Tsjincesche of Bengaalze Poeyer Suiker a 26; Man

0

750— O

240 O

de Somme a 3: Tom

De zomma komt Tomans.

4200 O
1925 0

5500 Man Tin a 3; Oeri de Man, komt dito.

500 Man Conchenielie a i1 Tomans de Man, komt.

550O 0

500 Curben Indigo Chirches 21 Oeri de Curb.

105O— 0

3000 pond rond staal a 1 Oeri ’t pond dus Tomans.
300 O
12000 Persiaanze ellen gemeen laken a 2 Oeri de elle, komt Tomans

14006 6
2ooo dito ellen Carsay a 1 Oeri de elle,Tomans.
.. Aan Camfer, en goede Benzoin, ten pryze als voor dezen

261

verkogt is, ter weerde van.... Tom.
Pot m

Hier nevens een ; in Contant, zynde Tom

Toman. 30000
19900

a 16 Ryxdaalders van agten ieder Toman
49000
Voor welke zomma den Facteur gehouden blyft te leveren Zyde.
namentlyk half Ardasse, en de andre helft Legie, te weten
part 48 Tomans de zomme, ieder zomme van 36 Man-

sia, en ieder Man wegende 12 ponden; part 45 Tomans
de zomme.

Ende hier by is 1631. nog een nader uytbreyding van dit Contract gevolgd, gelyk men hier vervolgens ziet.

Capitula-
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Capitulatie en Articulen van wegen den
Koning van Persia, gemaakt met de hoog Mogende Heeren de Staten Generaal der vereenigde Ne-

derlanden , door Johan van Hasselt, Agent van
wegen den hoogst-gedagten Koning, by de hoog
gemelde Staten Generaal residerende in date den 7

February 1631.
Nader , Iy At de hoog Mogende Heeren Sta- goederen acht name, in zulken gevall
Lyu¬

Lten Generaal der vereenigde Neder

tract met landen vergunt hebben, gelyk haar hoog
den 29. Mogende vergurnen mids dezen aan de

ning van

Persia,en Persiaansche Natie hier te lande komen-

de Ne- de, uyt den naam van den meer hoogstderlandsche

gedagten Koning, of ook in haar parti

zullen de Heeren Regcerders van deRe

lidentie-plaatze des overledenen zorge dra-

gen, dat alle de naargelatene goederen

des Konings van Persia, ofte des overledens particuliere goederen, behoorlyk
werden geinventariseert, en in bewaar-

Maat- culier, vry geleyde en pas in alle plaat

der hand genomen , ter tyd en wy le

schappy zen en steden, gelegen in de Geunieerde

toe dat van wegen den hoogst gedag-

genaakt Provincien ofte ’t resort van dien, ommt ten Koning , ten regearde van zyne
2 vry en onbekommert en ongemolesteert Majesteits goederen, ofte van des overte gaan , iecren en weder keeren, ook
handelen, koopen en verkoopen allerle,

ledens vrienden en magen, ten reguarde van zyne particuliere goederen, daa

waren en koopmanschappen, geene uyt- inne anders zal wezen voorzien. Ende
gezondert, zulks als de zelve Natie za zullen middeler-tyd de consumprible
goet dunken, en hunne Negotie meiner ofte bederffelyke waren na gelegentheid
vorderlyk te wezen.

van zaaken werden gebeneficeert ten

behoeve van den hoogst gedagten Ko

Dat de zelve Persiaansche Natie bin

ning, ofte overledens Erfgenamen in ’t

nen deze Landen genieten zal, alle zoo

particulier: doende van de gebencficeer-

danige vrydommen en geregtigheden de waren en koopmanschappen behooryke reekeninge, bewys en reliqua
als de Ingezetenen dezer Landen zyn ge
nietende, ja ook zelfs de perzoonen van

qualiteit die binnen deze Landen groot

De Persiaansche koopluiden ,

190

Ampten en Officien bekleeden, zoo wan- wanneer zy in competent getal met een

neer als zy zich met de Negotie willen
vermiengen

En in gevalle de Persiaansche Natie
binnen hu ne huizen quamen te kooper

joet capitaal binnen deze Landen, zullen zyn gearriveert om te negotieren ,

zullen te samen van een bequame wooninge werden versien, en genieten ter
plaatse van hunne residentie vrydom van

ofte verkoopen eenige waren en koop- d’Imposten op de consumaiptible waren
manschappen, dat ze in zulken kas zul die in hunne huis-houdinge sullen wor-

len mogen gebruiken haar eygen elle , den geconsumeert ; gelyk ook van een
ook hun gewigte en mate, ten war

bequame huysinge sullen worden versien

zaake dat zy kogten ofte verkogren een en vrydom genieten als vooren, die gee
groote quantiteyt goederen en koopman nen die by Commissie van den hoogst ge

schappen, die de mate ofte wage stbjec
zouden mogen zyn, in welken geval l

zoodanige groote quantiteyt in ’t meeten

en wegen gereguleert zal werden, vol-

gens d’ordre van 't Landt, die met goede

dagten Koning van Persia de voorschreve

Natie alhier zal representeren en ’t Hoofd

daar van zyn.

Het huys van den Agent van sync

kennisse en circumspectie is beraamt, ten Koninklyke Majesteit van Persien zal
eynde dat de kooper ofte verkooper in de zyn en blyven geprivilegeert, gelyk de

mate ofte gewigte niet en werde bedro- huisen van andere ngenten van Koningen ofte verkort.

gen en princen in Europa, die by 't

Hof van de hoog gemelde Staten
Indien het gebeurde, dat eenige var Generaal resideren. En zal de Persiaande gemelde Persiaansche Natie binnen sche Natie binnen dese Landen een
deze Landen quam te overlyden, zonder Comptoir, versien van volk en Capivemand by hem te hebben, die op des talen , geërrigeert hebbende, zoo wel
Konings, ofte des overledens particuliere ten reguarde van de commercie , als
stuk

Van PERSIEN.
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stuk van de Justitie genieren, zoodanig van Sjah Sefi de 1. voeren zoude
Wanneer men dien jongen Prins en
regt, voordeclen en geregtigheid, als de
Engelsche Court residerende binnen d’ zyn moeder de tyding van ’s Konings
tadt Delft, en de Schorse Natie resi- sood bracht, en dat men quam om den
derende binnen de stadt Campwere, ref Koning te verheffen, waren zy beiden
bective zyn genietende, met welker Na doodelyk ontsteld, zich inbeeldende dat
tien Koning de hoog gemelde Staten Generaal van ouden tyden Accoorden en

nen hen ’t leven wilde benemen; dog
als de gelubden haar Majt. en den Prins

Entrecouren op ’t stuk van de Negotie van het tegendeel verzekerden, zoo kuste
zy haren zoon, en gaf den Prins aan hen

hebben gemaakt, ende onderhouden

De Persiaansche Natie zal ool toegelaten werden in haare huisinge alle vry

ver, die over de dood van zyn groo
Vadersvolgens de wyze der Ouden inrouw,
en volgenseen nu nog vaste gewoonte der

dom, libertcyt, en exercitie van Religie, ersiaanen tot deze tyd toe nog duurd) zyn

zonder daar inne by iemand, wie het cleed scheurde, en men gaf hem ten eersten
en ander kleed, dat hy tot middernacht
ook zoude mogen wesen, verhinderd
gemolesteerd, ofte ontrust te werden.

lroeg, waar op hy daags ’er aanmet het Ko

ninklyk gewaad op den throon gezet, en
Ingevalle iemand van de persiaansche

an alle de grooten, onder ’t gerammel

Natie van zyneReligie wilde veranderen, des trommels en geklank der trompetten,
t selve sullen de hoog Mogende Heeren schalmeyen en andre speeltuigen op de
Staaten zig niet aantrekken, maar in al- Meidaan, als Koning erkend, en met een

len gevalle zal de Koning, ofiemand anders , die onder soodanig een persoor

liepe eerbied zoo gegroet wierd.
Zyn

Op de aanrading van zynen Veld-Heer wreede

goederen mogt hebben, daarom van de Rustan Chan, Land-Voogd van Tislis, bedry-

elve goederen niet werden versteken ofte Georgien, begon hy de voornaamsteven
ontset, maar zal de selve persoon, als Hoofden van ’t land van kant te helbevorens ter zakte van zyne administratie
mogen aangesprokren, en in regten ge-

convenieerd werden.

en

Hy maakte een begin met zyne bloedvrienden, liet zyn jonger broeder de oogen

De Persiaansche Natie zal aangewesen uitsteken, zyn beide oomen, Chodaben
werden een plaats, alwaar zy haare doo- da, en Imamcoeli, van boven neder van

den na haar gebruik en gewoonte zullen se vesting Alamut (drie dag-reizen van
mogen begraven.

Casbin) op een steen-rots te pletteren
werpen

Hy liet zyn swager Isachan’s 3 zooNatie jegen den Agent van den meer nen , daar de moeder zyn eigen suster, zeer
hoogst-gedagten Koning zig quam t moedig oppen van welke de cene 22, de anIngevalle iemand van de persiaausche

versoopen, misgrypen, ofte te opposee- dre 15aen de 3. de ojaren oud was, onthalren, zal de Justitie ter plaatse van het zen , om dat zy hem al scherssende verdelict, des versogt zynde, den voor- veten had, dat hy nog geenen zoon, er
noemden Agent de hand bieden , ende zy 'er al drie, had. Hy deed toen de moe-

ver soodanigen persoon, ofte persoonen , der roepen, herhaalde ’t gesprck van daags
regt doen, sulks als men na gelegenheid te voren, en toonde haar die hoofden,
van zaaken bevinden zal te behooren

Gedaan ter vergadering van de hooggemelde Staaten Generaal, in ’s Gra-

vaar over zy in ’t eerst wel verstomde;
log, ziende uyt ’s Konings wezen, dat

zyn gramschap nog niet ten einde, en
ook haar eigen leven in gevaar was, viel

venhage, op den sevenden February 1631 zy hem te voet, en precs alles, wat de

Vorst gedaan had, waar op hy haar gaan
Va dat nu die groote Abaas met zoo
veel bekommering, omzigtigheid, en

liet

Daar na liet hy den vader der kinderen

miet z00 grooten geluk ontrent 45 roepen, die, wilde hiy niet de zelve gang
jaaren dit ryk bestierd had, stieff hy gaan, des Konings doen mede, als zeer
1629, en gaf last, dat men hem op 3

byzondre plaatzen begraven zou, alzoo

goed, pryzen moest
Kort daar aan gold het den Curtsi Bassi,

hy niet begeerde dat iemand regt weten die hem tot de kroon had helpen beorderen , en zynen Hof-meester Seizou, waar hy begraven was
Sjali
sefi de

I. 1629

Hy verklaarde Sam Mirzah, zyn zoon nelchan, met den welken, radende hem
zoon tot opvolger, en uyt groote gene- 1632. de Hoofden der voornaamsten ,
genheid voor zyn oudsten zoo onnoozel oo by zeker regeeren wilde, weg te nevan hem omgebragten zoon7 Sefi men, hy een begin maakte, alzoo hy,
Mirzah , begeerde hy dat deze jon zoo de Vorst zeide, de oudste der zelve;

ge Prins , zyn vervanger, de naam hoewel dezen Heer een van zyn GrootDEEL.
PI
aders
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vaders grootste vrienden, en die gene ge

met zeer schampere woorden afvorderde

weest was, die des zelfs eere by den Groo- bewees hy, waar die gebleven, en wat

ten Mogol, wanneer hy zynen Vors door Sjah Abaas met den zelven gedaan
hoonen wilde, met het uiterste gevaar was; toonende in al zyn doen een zeer
van zyn leven klockmoedig staande ge
houden, en niet geschroomd had, hem,

groote gematigtheid, bedaardheid van
geest, en een voorbeeldelyke nedrigheid ;

wanneer hy hem meinde te vernederen, dog

als nu de gelubden zagen , dat het over

met hem al huykende door een kleer dien boeg niet gaan wilde, had men der
poortje voor zynen throon te doen ko- Koning bewogen, om uyt de schat-kamer

men , zelf smaadheid aan te doen, inet na Mohhammed Aalis huis te gaan, hem
agter uyt, en met zyn hinderste na den verzekerende, dat zy groote schatten in
Vorst, ’er door te gaan.
zyn huis zouden vinden, die hy den Vorst
Aldus gold het daar na den Ryks-be

ontknepen had

stierder, Talubchan, Iman Coeli Chan der

Daar op ging de Vorst hem bezoeken
Grooten Hertog van Sjiraas, die Sjah (een groote cere, die gemeenelyk door
Abaas zoo veel xoninkryken had helpen een geschenk van den bezogten beantwinnen, met alle de zynen, zyn eiger woord werd) en begluurde alles in alle

moeder, en zeer veel andre, die ’t on- de vertrekken , die hy doorging; maar
nu niet lust op te haalen.

bevond alles gering, en nederig opgeMen zegt ook dat hy ’t was, die, na schikt , alzoo men ’er niet, dan grove
dat hy met veel Gezanten op een groot tapyten , en slegte behangzels, en ook
jacht geweest was, van de koppen der niets ter wereld , dat na de voorgegeve
herten en swynen op den zelven dag, dat hi pracht van dezen Nazaar geleek , daa
ze ving, en terwyl met hen over de maal¬ men in de huizen der andre Hovelingen
tyd zat, een Torenbouwen dedc, en al

tapyten, van goud en Zydc gewe-

een bouwmeester hem zeggen quam, dat

ven , en

alles, wat heerlyk was, blin-

’er nog maar een groot hoofd tot de spit ken zag
Over deze nedrigheid van den Nazaa
ontbrak , zeide hy : gy hebt gelyk , en
men kan 'er geen beter hoofd , dan t was de Koning zeer verwonderd , en
uwe toe vinden , gelyk ’er dat ook aan de nydige gelubden in tegendeel zeerverstonds opgezet wierd
legen, dat hun hoog opgeven van zyn
Meer zouden wy daar of konnen zeg schatten zoo slecht uytquam; dog eindcgen ; dog ’t zoude ons te verre buiten ons yk zeieen der zelve tegen den Vorst, dat

bestek afleiden. Onder zyn bestier gaf de

aan ’t einde van zekcre Galdery een ver-

verrader Ali Merdan Chan de stad Can

trek, met 3 byzondre hang-sloten verzekerd, was, waar in de Vorst een onMoh¬
De gelubden, die in’t leven van Sjah waardeerlyken schat zou vinden.
hammed Abaas de groote niets tot nadeel van de
De Koning, ontrent dit vertrekgeAalis
Grooten
Nazaar,
Mohhammed
Aali
Beg,
komen,
vraagde aan Mohhammed, wat
verde
had konnen verrichten, meinden dat de 'er in was, en waarom hy dit met zoo
geval
tyd, om zich aan hem te wreeken, nu veel hangsloten verzekerde. Hyant woordahar aan den Mogol over.

geboren was. Zy beschuldigden hem , dat de daar op : Heer Koning, hier in is myn
hy ’s Konings schat, (die voornamelyk zrootste schat. alles , wat zyn Majt. 101
in goude vaaten, Juweelen, en heerlyke nog toe gezien heeft, is het zyne, dog di
peerden-tuigen, bestaat verminderde, en is het rmyne, en ik ben verzekerd, dat d
dat hy , om een grooten naam van milda- Koning dit my noit afnemen, en zelfbeleiden
digheid in de wereld te hebben, van de zal, dat dit het myne is
zelve zooveel Karawansaras bouwen, er
De Vorst, hier door nog nieuwsgiezoo veel wegen maken dede. Om dit te riger geworden, belastte hem dit vertrek

bewaarheden, zeiden zy , dat zeker koste- te openen, dat hy aanstonds dede, dog
lyke Sabel , aan Sjah Abaas door der de Koning stond ten uiterste verbaast,

Grooten Heer gezonden, en met zeer als hy daar niet anders, dan de bloote

dierbare diamanten vercierd, door hem muuren, zonder eenig cieraad, en zyn
uyt de schat-kamer genomen, en ver harders-schop, op twee spykers rusten
duisterd was

de, zyn knap-zak, zyn ledere water-ffes

Hy wierd daar op zeer schielyk en on herders fluit, en herders-kleed , waar in
verwagt door den Koning in de schat

hem Sjah Abaas allereerst op ’t veld vond;

kamer geroepen, die aldaar hem belast

aan een spyker tegen de muuren hangen
na 15 dagen van alles rekenschap te doen. 22g
Daar zict gy, Heer Koning, zey Mol¬
Hy verzogt, dat de Koning daags 'er aan
die geliefde te komen ontfangen in de hammed , myn grootste schat, dien it
schat-kamer. Hy quam ’er, en vond alle boven alle schaiten der aarde het aller¬
tot zyne verbaastheid in een zeer nett hoogst agt. In de-e roerusting vond my

ordre, en als de Vorst hem dezen Sabel zyn Majts. groot-vader als een herder by
m
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niyn vee op t veld zitien , wanncer by myl med en Aali bidden , dat zy a een plaais
mede nam, en aan Iman Coeli Chan, den) by Adam , Noe , of lbrabim, in ’t ParaLand-Voogd van Sjiraas, overgaf, om my dys verzorgen; maar gy lieden, zeide de
tot het ampt, dat ik door zyn gunst daar Vorst tegen zyne gelubden en de Hovena verkreeg , bequaam te maken. Na dien lingen , die den Nazaar zoo swart by
1yd heb ik wel dat kleed, en die verdve roe- hem gemaakt hadden, gy alle zyt waar-

rusting, zynde alles wat ik bezat, afgelegt, dig, dat ik u en al uwe geslachten, zoo
aanstonds uitroeje , dewyl gy de sloutheid
bewaard, en God gebeden, dat ly my al- rehad heht, om my zoo godloos te misleityd met nedrigheid aan myn ouden en ge den , en om een man, die de deugd en neringen staat op t zien der zelve, dat ik da- drigheid zelfs is, zoo vuil en onrechiveermaar ook de zelve als myn grootsten schai

gelyks gewoon ben, te doen gedenken , een dig by my, als ware hy de grootste dief van
genade , die my de goedertierne God 101 myne schatten , te beschuldigen. Ver-

trekt gylieden aanssonds uyt myn gezicht, en
door ’t verkrygen van dit groot Ampt jerslout u, zoo gy uwleven lief heht, noit

10g 1oe gedaan, gelyk ook myn hert zich.

noit verhoveerdigd en ik in al myn om weder voor my te verschynen, dewyt

doen en laten alleen behertigd behbe , den gylieden de minste gunst van my voortaan
Koning en ’t gemeen getrouw te dienen, onwaardig, en nog zeer gelukkig zyt, dat
en God voor zyne zop groote genade , ik u allen aanstonds niet doe onthoofden
aan my aymen herder bewezen , te dan¬ en uwe lyken voor de vogelen des hemels ,
ken.

Oordeel nu Heer Koning, of ik u de
waarheid niet hebbe gezegt, en of dit niet
myn is , en myn allerdierbaarste goed, dat

2 voor de honden op den Meidaan werpen

Daar op vertrokken zy aanstonds uyt
Konings gezigt, en hy keerde met

ik bezit. De groote Sjah Abaas heeft my Mohhammed Aali Beg weder in ’t Paleis,
dit altyd laien behouden, en laat my ook zonder dat hem naderhand iemand meer
toe, dit myn leven lang te mogen behouden. heeft durven moejen, of by den Vorst

En de wyl ik zie , dat deze en gene bovelin- verdagt maken.
Na dien tyd echter begon dese Vorst
gen, nydig over de liefde, die my uw groot¬
Vader toegedragen heeft, my nu tragien by seer van aard te veranderen , en alles
uw Majt., als eenen, die uwe Majt. niet

begon by hem tot de uytterste wreedheid

oprécht en trouw diene , swart te maken,

over te hellen.

zoo bid ik u Majt. op het allernedrigste my,

Men zag daar de klare blyken af, wan-

tot volkomen genoegen , zoo van u Mayt., neer hy eerst de 3 zoonen van dien vroals van die nydige menschen, gunstig to- men Hertog Imam Coeli Chan , en op
te laten, dat ik my met deze geringe dog len zelven tyd ook hem, zonder eenige re-

zeer geruste herderlyke toerusting weer tot len dede onthoofden, en dus eerst vol-

myn vorigen staat mag begeven, betuigende , slagen meester van Sjiraas wierd. Dus
dat u Mayt. my geen grooter gunft, dan de- deed hy ook 7 der voornaamste hovelin-Syn
ze , zal konaen bewyzen.

gen, die hem in den weg, of verdagt wreed-

DeKoning, van zulk een weergadelooze waren, onthalzen , om dat zy gewoon heid.
en byna ongeloofelyke nedrigheid en varen als schryeling over hem henen te
deugd ten uitersten geraakt, en tot aan zitten, en hem in alles te bedillen. An-

zyn ziel getroffen, stondeenigen tyd aan
den andren van verbaastheid over alles, da
hy hier zag, en hoorde, als stom; maar
trok, zoo ras hy tot zich zelven gekomen

dren egter meinden, dat hy dit dede uit
kragt van een memorie, hem door Sjah
Abas nagelaten, en aan de Moeder van

zyn Majesteit en Mirzab Taki den Athe-

was; zyn eigen klecd uyt, en gaf het den matdaulet (die te samen eene streng teen de andre hovelingen trokken) overNazaar, ten tecken van zyne uiterste

achting, alzoo dit de grootste eere was, gegeven, om zig na zyn dood van de
die de Koning hem konde aandoen, en Heeren, welker naamen daar in gemeld
na dat men den Vorst weer andre kleede- stonden, te ontlasten ; dog eenige van deze

ren gebragt had , zeide hy tot hem: Heeren, hier af de lugt in de neus gega in de wereld niet hebt en die om

cregen hebbende, vielen op een morgen
met geweld in zyn Paleys, overweldig-

dig zyt, dat ik u beminnen en hoog ag-

den den Portier, liepen de deur van zyn
vertrek op de grond, en staken hem

6 groote Mobbammed Aali, die u weder-

uwe ongemeene deugd en nedrigheid weer-

ten moet, noit zal iemand, wie by ook zy , met eenige krissen of pooken ter ne-

bequaam wezen, om u by my verdagt te der.
Deze, Mirzah Taki ten tyden van Sjah
maken. Gy zyt myn getrouwe en nedrig
Nazaar , en gy zult het ook blyven, zoo Abaas den 1, Landvoogt van Gilan , en

lang ik leve. Kon ik u grooier ; dan g. een groot sodomiet zynde, had zig daar
nu zyt maken, ik zoude het doen ; maai

in zeer verre met een van zyne staat-jon-

dewyl ik niet kan , zal ik Mobbam¬ gens te buiten gegaan. Deze ging daar
PP 2

p

30c

BESCHRYVINGE

op over hem by Sjah Abaas klagen, die zelve. Des Konings Moeder, die op
Mirzah Taki, zoo hy niet een zeer swar

haar verbitterd was, alzoo zy maar eer

en zeldzame strafaan zig zelven had geoef

slavin uit Georgien, en ’s konings Ge

fent, voor zeker ten spiegel van andrer malin een dogter des Konings van Gezou hebben doen straffen, gelyk hy dezen orgien was (waar op zy die moedei
mishandelden borst ook in de plaats van

dikmaals smadelyk gehandeld had) wee-

Mirzah Taki, Landvoogd van Gilan ge
maakt, en hem belast had hem ’t hoofc

leze Vorstin aan den Koning , die 'er
in zynen dronk na roe liep , en haar.

van Mirzah Taki spoedig toe te zenden;

zynde de moeder van Sjah Abaas de I1

ook zond hy nevens dien Jongeling een

net eenige Kris-secken ombragt. Daag

ander Hoveling, om dit amptvoor cerst.

er aan, als hy na haar vraagde , en

tot dat hy zelf wat ouder, en tot het zelve bequaam zyn zoude , waar te ne

zeer bedroefd ,

men

hoorde, wat hy gedaan had , was h

allen in zyn Ryk geen wyn te drinken,

Ondertusschen had Mirzah Taki, vast
dirz.

zeldsa in

geen andren dan de Europeers hier in
verschoonende

stellende, dat die Jongeling , alzoo hy

Op zekeren tyd liet hy een andre van

hem nergens in zyne Landvoogdy ver

Taler.

verbicdende toen aan

nam, over hem by den Koning kia

zyne Gemalinnen , een zeer schoone

gen was, een besluyt genomen, zig zel

dog trotse vrouw, zeer qualyk, eer hy

daad.

ven zoodanig hier over te straffen , da haar verstiet, handelen. Hy deed al
hy meinde , dat de Koning daar medt

hare kleederen verbranden, en al hare

genoegen nemen zoude, snydende her

juweelen in een mortier stampen, en

lid , waar mede hy gezondigd had,

hu welyk te haar aan een swarten afschuwe-

yken kok uit. Ey zond haar aan den

glad af
In dezen staat, met een geneesmeeste

zelven met een Kamenier te huis ; dog

by zig, liet hy zig langseen andren weg als hy deze Princes naderen wilde , ging
dan dien zyn staat-jongen gevolgd

de Kamenier met een uitgetoogen pook

was, voor den Koning in een draag

voor haar staan, en zeide tegen hem :

stoel brengen, dien hy verzogt te spre

swarten hond, zoo gy de Princes maa
met een vinger, aanraaki zal ik a

ken

Hy verscheen voor den zelven met

duizendmaal mêt, deze, pook, doorboo¬

zynen afgesneden hutspot in een gou ren. De kok nam daar op de vlugt
den schotel, en de Koning nam, op zy- en klaagde den Koning zynen nood;
ne bede om vergiffenis, hier mede ge- dog hy, toeneen goede luim hebbende,
noegen, liet hem in zyne Landvoogdy vond veel vermaak in dit antwoord
blyven, en gaf aan dien jongeling een an liet zyn gramschap vaaren, huwelykte
haar daar na aan een oversten uit, en
dre bediening

Ook was ’t eene van Sjah Abaas lessen van Staat aan zyn zoons-zoon , om
Mirzah Taki als Athematdaulet, of cer-

Dus liet hy, om beuzelingen, veelen

ten Dienaar van Staat ; alzoo ’er geen
bequaamer man in ’t Ryk was, te ge-

de oogen uitsteken , en andren , om

bruiken
Sjah Se
sver
dere bui

tenspori¬
re be

dryven

zond haar zooveel kleederen en imboel
als zy van nooden had

dat zy in ’t voorby-ryden maar aangewesen hadden (dat in Persien een groote

Onder die hovelingen , welke Sjah misdaad is) wie de Koning was , de
sefi mede zogt van kant te helpen
was ook Aali Merdan Chan , Land-

voogd van Candahar , een voorname
Grens-provintie van het Ryk. De Ko
ning ontbood hem aan 't Hof; dog
hy, oordeelende, dat dit geschiedde, on
hem van zyn hoofd te berooven, gaf
aanstonds Candahar aan den grooten Mo

5ol over, om daar geen vreeze voor te
hebben

nand af-kappen

Het beste, dat hy als een voorstander van zyn Ryk verricht heeft, is,
dat hy 't Leger van Sulthan Amurath
van dorst dede vergaan, wanneer hy

de stad Tauris ingenomen hebbende, ne

Spahan met zyn heir trok. Hy liei
hem al voorttrekken, tot dat hy ’er nos
15. dag-reizen af was , dede toen alle

de bronnen, en water-stroomen, elders

Een doorslaande blyk van zyne wreed

afleiden, waar door zyn gansch heir in

heid gaf deze Vorst ook aan zyne voor

die dorre Land-streck van dorst ver-

naamste Gemalin, wanneer hy, zeer be

magtte, en ’er zeer weinige af te rech

schonken van Sjulfa op zekren tyd ko gekomen zyn. Dog daar en tegen heeft
mende , de Vorstin by zig ontbood hy 1638. Bagdaad aan Amurat moeter

die eyndelyk wel quam, maar hem sla
pende vond. Ondertusschen verborg zy

overgeven

zig in dit vertrek in een holligheid o

opstellen van een kleene schatting een

Ook heeft hy op zekeren tyd over ’t

Niche , en kort daar na vraagde hy Land-Voogd van Com door zyn zoon de
tnevels doen uytrukken, hem neus en

wakker geworden zynde , weer na de

20

Van PERSIEN.

301

ooren doen afsnyden , de oogen doenniet langer uythouden konden , alle
uitsteken, hem doen onthalzen, en den te zamen binden , en in een groot
zoon in zyn plaats wecr als Land-Voogd ryer verbranden liet; hoedanig hy kort
aangesteld, bevelende hem voorzichtiger daar aan, om de zelve reden, nog een
te zyn, zoo hy niet erger wilde gestraft andre Juffer ten vyere verwees ; dog
werden ; zelfs had hy belast het yzer len gelubden , die hy dit belast, en,
over de oogen van zyn oudsten zoon- door harc tranen bewogen, niet uitge-

oerd had, koste het, toen de Koninc
nugteren geworden was, het leven , en
weten heeft. De gelubde , dien hy dit zyn Majt. vergaf het haar voor die

den kroon Prins, te laten stryken, zonder dat men daar van oit de reden ge

belastte, dede dat, dog met een koud rC12e.

Dus liet hy eens een van zyn Hove-

zer, alzoo de Koning hem niet geboder

had dit gloejend te maken. Ondertus- lingen, om dat hy zyn Kaijang of Tabak
schen veinsde die Prins zich blind te niet tyds genoeg aangestoken, en een
zyn, en als Sjah Sefi op zyn sterven juyl woord , van ter helle , wagt wat.
lag, zeide men hem , alzoo hem dat gezegt had (woorden, die den Koning
zeer berouwde, dat men middel gevon zelfhoorde) aanstonds de tong uytsnyden
Hy is 't geweest, met welken wy zoo
den had , om dien Prins weer ziende
te maken

veel moeite ten tyde van den Heer Con-

Hy stierf, na dat hy ontrent 14 jaa- stant over ’t oud Contract van den Zyde-

ren geregeerd, en doorgaans zeer sterl

handel gehad hebben

Een groot hater was hy van zulke
Hovelingen , die geschenken van zyn

gedronken had, 1642, en wierd op den
throon door zyn zoon Sjah Abaas der
II.

S
.
Ge II

gevolgd

volk namen, en ’t zelve uytmergelden;

han gedaan , dan na dat hy te Casbin,

waar over hy zynen Nazaar, of groot
neester, zeer voorbeeldelyk strafte, er

ils Koning op den throon, in ’t eind

hem ettclyken tyd zonder tulbant in de

voit is 'er pragtiger intrede in Spa

van 1642. voorgesteld zynde (dat nie heete zon, nacht en dag over, zitten
in’t leroonen, maar alleen in ’t omgorden dede, en met ketenen om den hals tot

van den Sabel aan zyn zyde, en in’t op

een ceuwige gevangenis verwees, waar

zetten der Vorstelyke Bonnet bestaat in hy van hertzeer acht dagen ’er na
’t jaar daar aan zig na Spahanbegaf, aan

gezien de weg mylen verre met gou

juam te sterven

Een zeldzaam voorbeeld gaf hy or

de, zilvre, en Zyde Brokkaden, en andre zekere tyd met twee vleyers (hoedanige
stoffen belegt was, het welk zyn onder- nenschen hy doodelyk hatede) te straffen.
Zeker Speclman en zeker Hadji (een,
daanen ter eere van hem deden, gelyl

ook alle de Ambagts-lieden zich neven

die te Mekka ter bedevaart geweest is

het verder voetvolk en de ruitery, we Mamoechar Chan genaamd , van den

mylen verre buiten de stad in de Koning gevraagd , wat zy van Jaferwapenen gerangeerd vertoonden , on

nunnen Vorst met veel liefde te ontfangen

chan, die beschuldigd wierd zeer veele

n groote geschenken van ’t volk te
nemen , oordcelden , gaven beyde tot

Over dic heerlyke kleeden reed niemand, antwoord, dat hy daar in ten onrechte
beschuldigd wierd, en veel eer genegen
dan de Koning, en zooras’er de Koning
over was, verstrekte alles aan ’t genmeen was, aan iemand wat te schenken, dan
giften of gaven te nemen
volk ten roof
In dat zelve jaar dede hy den Vorst de

De Koning, die zeer wel wist, dat

Usbeckze Tartaren een zeer edelmoedige zy uyt vleyery tegen hun beter weter

bystand mer 1 gooo man tegen zyn zoonen
en haalde hem zeer pragtig in, zettend
hem aan de linker hand, de hand van
eere hie1

Deze Vorst , schoon nog jong, wa

praken, dede den Speelman z tanden
uyt zyn mond rukken, en die in de

mond van den reeds ouden Mamoecha

dat hem by na ’t leven koste) zetten,

en voegde 'er by , dat vermits hy in

dapper en edelmoedig; maar ook een zyn oude dagen nu 2 nieuwe tanden
jckregen hadde, hy vast stelde, dat hy
groot lief-hebber van wyn, waar doo
daar mede nu wel taal, die wat meer
hy nu en dan meede veel wreedhe
ien bedreven heeft. Dit koste op zekc

na de waarheid geleek, spreken zoude;

ren tyd, wanneer hy zich in zyn vrou

en om te toonen, dat hy Jaferchan, om

wen-timmer te sterk aan den drank over

zyn baatzugt, zeer hatede , zond hy

gegeven had, drie hof-Juffers ’t leven hem in ballingschap, en gaf hem maar

welke hy , om dat zy eerst weigerden eene Mamoedi (or 7 ftuivers daags) te
met hem te drinken, voorgevende, dat verteeren , hoewel hy hem naderhand
zy mede na Mekka ter bedevaart zouder weer ten hove riep, alzoo hy hem, om

gaan , en , toen zy 't al deden, en ’t veel andre heerlyke hoedanigheden, zeei
Hy
Pp 3
beminde
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Hy heeft 1650. ook Candahar her- een goud belken over ’s Konings hoosd
wonnen , ’t geen Sjah Djchaan, eers bewogen , wonderen tot zyne herstcldoor zyn zoon Dara Sjah met cen ling kan uitwerken, en hebben de geLeger van 3ooooo man, deed belegeren, en woonte, van dat by ’s Vorsten ziekte te
daar na door Eurang-Zeeb met een Lege doen, gelyk men dat aan Sjah Scfi met
deze woorden : Dit geld werd voor de
van 4oooooman, op Begoem Sahebs, zy
ner dogters, kosten geworven, te her- gezondheid van 's Konings hoofd geaffera,
nemen ; dog te vergeefs. Hy vraag in ’t werk stelde , welk geld, alzoo hy
de Ali Merdan Chan na een nieu kort daar aan beter wierd, nevens veel

middel; dog die zey: geen ander, dan een nalmoesen , zoo van hem , als van de
srooten van 't Hof, aan de armen ge-

verrader, als ik, kan u helpen

Deze Vorst was by uytstek voor
de geregtigheid , en een bewys van
zyne dapperheid gaf hy , wanneer hi

geven is

Echter wierd hy zoo gezond niet

als 't wel behoorde, en de genees-

1650. Candahar weder veroverde , en meesters , verder geen raad met hem

Sjah Dara, Sjah Soesa, en Eurang-

wetende, zeiden dat het de schuld der

Zeeb (drie zoonen van Sjah Dijhaan sterrekykers was, die ’t rechte Sahat.
die dit ieder op een byzondren tyd be- of de rechte stond, waar op men den
legerden) met schande van daar dedt Koning kroonen moest, niet waargewyken

Wat smaad hy den Gezant van Eu

nomen hadden.

Daar op wierd hy met groote plegte-Soliman

rang-Zeeb , met hem den baard te lykheid (die men by Tavernier zeer wel her¬

doen afschrappen (de uiterste schande,

tol. 435. in zyn 1 Deel beschreven vind) naamd.

die men hem kon aandoen) bewezei

weder op een gelulckiger stond op der

heeft, hebben wy elders aangehaald. throon gezet, zedert welken tyd hy der
Hy heeft ook een der bruggen, die naam van Soliman (alzoomen den voriger
beneden Sjulfa leggen , laten bouwen ongelulckig hield) gevoerd heeft

Een heerlyk werk met een schoone

Deze was een verwyft Vorst , die

zeskantige plaats in ’t midden, en me

zich meest met zyne wyven, en met de

een treffelyke waterval , en aan ieder

jacht ophield, latende zich zeer weinig

zyde van de brug een schoon huis des aan zyn Ryk gelegen zyn.
Koninks. Zy werd Polchanie genaamd
Wat zaaken ’er by zyn tyd, onze
Ae. 1665. den 13. Juli quamen bi Maatschappy rakende3 voorgevallen

zyn tyd tot Spahan de Heer Lalin

zyn , hebben wy reeds op zyn plaats

en La Boulave de Le Goez , twee aangehaald , gelyk mede hoe de Heer

Fransche Edellieden, benevens de Hee

van Leenen, als onze Gezant, aan zyn
ren Beber, Mariage , en du Pon , om Majesteit 1689. afgezonden, en wat by

den Franschen handel uyt, naam der zyn Ed: hier verricht is.
Fransche Maatschappy op te richten.
Hy heeft van 1666. tot 1694. gere- Sjal
Wat daar ontrent verder voorgeval- geerd, wierd ook te Kom in de groote Hosscin
len is, kan men by Monsr. Tavernier, Moskee, waar in ook zyn Vader, en 1694in zyn 2. Deel fol 41. agter aan, om Sidi Fatima, Imam Hossein’s dogter
standig zien.

leggen, begraven, en is toen door zyn

Dit is wel ’t voornaamste, dat in zy- zoon, Sjah Hossein, vervangen. Voor zyn
ne tyd is gebeurt.

Vaders graf ziet men een heerlyk lof

S’ah Sefi Hy stierf, na een regeering van on- dicht, t'zyner eere gemaakt, met goude II.
trent 24. jaaren , 1666. aan een ge- de letters boven het portaal der Moskec,
166.

swel in de keel , door zyn al te sterk

uytgedrukt staan.

Wy zien dezen Vorst Hossein in 't
drinken ontstaan, wierd te Kom begraven, en van zyn zoon Sjah Sefi de II werk van den Heer Cornelis de Bruin na
op den throon gevolgd
’t leven afgebeeld, en in ’t breede, zoo
Kort na zyne verheffing wierd zyn als hy in zyn tyd was, beschreven.
Majt. doodelyk ziek, op welken tyd
Wat ’er onder zyne regeering, voor
er door alle de grooten een groote zom- al ten tyde van de Heer Hoog-kamer, als
me gelds na 't Hof gezonden wierd, Gezant is voorgevallen, hebben wy bemet een bede van ’s Konings spoedige vorens al aangewezen, uitgenomendeze
herstelling. De bygeloovige Persiaa Lyst, die ’er nog by behoord.

nen zyn van oordeel, dat dit geld, in
7

LYST van de pryzen der goederen, zoo als
die 1701. in April by de Heer Hoogkamers tyd belast wier-

den , die te mogen afstaan, en verkoopen.
Batavische Poeder Suyker.

Mamoedi’s 15 de 30 pond.
Dito

Van PERSIEN.

303
20— dito.
20 ri— dito.

Dito Candy dito.

Swarte peper.

25 oiis

Witte dito.

Garioffel Nagelen.

353

Rompen

240

Prii

1I2

Ceylonse Cancel.

dito.

ois dito
dito.
dito.

30— dito.

vommelak.

Tin, verscheidenderley als.

30

Tin Malaks

ori

27.

dito Siams.

Speauters
Sappanhout

dito.
dito-

25

dito.

20

dito.

Benzoin verscheide zoorten, namentlyk
16

Benzoin de zoort Cabessa.

dito-

14

dito dito ordin. dito.
dito dito geen Bariga.

9

ii

dito dito Peo.

7

Prii1

Chamfer de Japan.

20

Olifants thanden.

24

Agelhout.

30

dito.

r

dito.

ii

i

Mamoedi ’s 83

dit o.
dito.

8:

Lachorias dito.

Malle-molen dito.

it0.
dito
dito.

12

Gesjes Bengaals.

dit0.

Pri—

13

Rielenhout.
Roemaals.

dito-

24

dit0.

18

dito.

dito.

Gerrassen dito.
Cassa ditc

Sieklassen dito.

dito.

20

Pelangs Tonggkiense

dito-

22

dito.

63

Hokjes dito.

dito.

Goenys.
Soesjes.

38

dito.

Chir Channees, of gingangs geruyte.

12;

dito.

dito.

hitsen Patrenase Bengaals.

Sjou Coriassen dito
Kaingannes dito.

4—

dito.

im

dito.

18 dito.

Allegia's Zyde dito.

Chitsen geschilde van de Kust.

26

Dito gedrukte dito
Longjes verscheide zoorten, te weten.

202

dito.

dito.
dito.

Longjes van de Kusl

dito-

dito de Bengale
Raistapaet van de Rust.

Allegia’s dito

Gebleekte Salempoeris van de Rust.
Ruwe dito dito.

Juinces gemeene gebleekte.
Dito dito Ruwe

22

dito.
dito.

27

13
12

28
27

Pr1

dito.

Prii

dito.

ri dito.
Pri dit o.
dito.

Cabelchaunes Bengaals.

5

Pii

Hamans, fyne dito.

15

Prii dito.

de 6 pond.

Ryst

De porcelyne, als ’er door den andren ao 45 ten honderd
winst op, te bedingen is.

Het Aluyn, Tsjinees , wit gekookte ben wy om goede redenen niet aangeen ruwe, voor de prys, welkc het de E haald, zoo om de agting, die ik altyc
Maatschappy kost; maar te laten sprin- voor den Heer Castelein, met welker Won-

gen, als ’er niet meer voor kan bedon

dochter hy getrouwd was, gehad heb-4

gen werden

be, als om dat hier mede zaaken gemeld zaaken

De Radix Tsjina, en ’t Sandelhout, zyn, die by tyd en wylen onze Maat-onder
en
voor ’t geene dezelve gelden mogen, te chappy zouden konnen nadeel doen, hem,
voor al

verkoopen. Zonder daar vau eenige an- zynde het reeds schade genoeg voor haar,
dat zy door zyne onvoorzigtigheid toen eynde
dere last af te wagten.
zoo men zegt) ; connen gouds, die hy voorge
Het zeldzaam geval onze Maatschapp)
onder dezen Vorst, ten tyde dat de Heer

den Athemat Daulet, of den Koning, ge- vallen.

Maccare 1713. Directeurhier was, heb- eend had, verloren heeft.

En
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En ik zou zeer veel daar van weten te maakt hebbende,na Gamron trok,om oo
zeggen ; dog moet 'er, om gewigtige
redenen afscheiden; hoewel ’er zeer ve-

zaaken van de Heer Maccare, en zynege

Samen-

sat te veroveren, zoodathet met dit ganscl
Ryk in ’t korte wel kon gedaan zyn
Dc Porte had door den Bassa’s van Erse-

vangenis op Batavia in de Compagnie

rom en Bagdad hier afbericht gekregen

boejen , bekend zyn.
Wy hebben tot opheldering deze

die meinde, dat men by deze ongelegen
heid des Konings nu ook wel cen brol

beschryving onder No. 9. A. hier cei

of twee na zich nemen kon; van hoeda

nieuwe kaart van Persien bygevoegt, waar

nigen gevoelen ook veele in den Divan,

in de reizen door dc Heeren van Leenen en

van Constantinopel waren; dog de Sul-

Hoog-kamer na Spahan, zoo naaukeurig

than, dit andersbegrypende, zei dat men

als eenigzins mogelyk was, zyn afgestipi

een Vorst, die in ongelegenheid door

Men krceg hier den 10. Septembe

zyne wederspannelingen geraakt was (da

hem zelf mede overkomen kon) doo
sweering 1721. bericht, dat men van den 6. Maar
van dr
van Spahan tyding had, dat de zamen verbreken van zyn woord niet nog mee
Athe
sweering van den Athemat Daulet 11- drukken; maardat men hem edclmoedig
nad
hulpe, en zyn land tot zyn lyf berging
anuary 1720. tegen den Roning ge
Daulet
egen

den K
ng
1720
ver1

deld.

smeed, en waar by hy den Koning hat

zoeken van kant, en zich zelven op der

Throon te helpen, ontdekt, en gehec gendeel by alle andre zou misprezen werverydeld was , door dien deze Vorst den, en om daar door voor al het hert van
hem gevangen gekregen , de oogen uy
doen steken, en zyn geheclen aanhang hadoen vatten; waar op een nieuwe Ryks

bestierder aangesteld was
Scha

Men had een ongeloofelyken schat b

by hem, den vorigen, en in een kist aooooo Per
gevon

cen.

aanbieden moest, om daar door eere by

alle volkeren in te leggen, daar het te-

dien Vorst te winnen, en hem zooverre
te brengen, door zulke kragtige bewyzer
an vriendschap,om die landen aan dePorte

weder te geven, die zy zoo dikwils door
de wapenen had zoeken weer te krygen.
Dit besluit van den Grooten Heer wier-

alomme zeer geroemd, en al kort daar
halven veel andre vreemde munten, en aan last gegeven aan de voornoemde twe

siaanze ducaaten of goude Mooren, be

op een andre plaats zeer veel Juweelen
goud, zilver, en niet minder van dit a

les by zynen aanhang, ontdekt

Bassa's , om dien Vorst zeer minnelyk

als des Sulchans gast, en vriend, te ont

fangen, en hem alle hulpe te bewyzen
Ondertusschen mengde een derde Vors

Van meer gevolg was het ongeval
te weten , de Keizer van Moscovien zi Hoe zyn
dat dezen Vorst 1722. overquam
Rus Rei¬
A. 1722.
Men kreeg den 23. Mei dezes jaar mede in deze zaak, dewyl al bevorens,ellyge
Spahan
over Constantinopel hier berigt, dat, na eenige kooplieden van zyne Natie tot Majt
door Miriweis

dat Candahar (de Grens-stad tusschen der

ingeno grooten Mogol en den Persiaan) 1721

men, en door den afvalligen Persiaanzen Land

den K0 Voogd ingenomen was, zyn zoon, Mi-

ning op

Sjamacht in Persien (of eigentlyk in hier me

Medien) en ontrent de Caspize Zee, een de in¬
gelo

groot gezelschap uitgemaaken, en dmen

de vlugt riweis nu Prins van Candahar, hie

del van daar by Caffila’s op Petersburg

geda mede niet vergenoegd, eerst de stad Kir

te doen; maar deze kooplieden zyn door

ven.

is

gedachten hadden, om een grooten han-

man veroverd had, en daar na, na Spa

eenige Tartaaren, de Lasgis genaamd,

han getrokken is, welke stadt hy inge

die een inval opSjamachi deden, tot wraak,

nomen, alle de Persiaanen geplunderd

dat den Koning voorleden jaar den Athe

en als Ketters zeer heeft mishandeld

mad Daulet, haren Landsmans, de oogen

doch de Engelze, Hollandze, Fransche. uitgestcken had, nevens de Land-Voogd
Armenische, of de andre volkeren,niet in van die stad, ter neder gezabeld, waar b
het minste gemoeid, schoon men zegt de kooplieden van Petersburg, die reeds
dat hy egter geld van eenige vreemde een groote beurs daar gemaakt hadden
kooplieden, met belofte van dat weer te

wel aoooooRoebels, en zooveel zielen.

verloren hebben, ’t geen de Caaar met
Den Koning heeft hy zo schielyk over reden op hen zoekc te wreeken, temeer
vallen, dat die maar pastyd gehad heeft alzoo (indien de berigten, daar af overge
geven, gelicht heeft

Verdre
222161

nier op

2e16t

om met 200 man te ontvlugten

komen, waar zyn) men een Officier van

Hy geeft voor,dat hy niet zoekt zich to
Koning op te werpen, maar alleen,om der
Koning te dwingen tot den waren Moh-

zyn Keiserlyke Majesteit van groot Rus

hammedaanzenGods-dienstover te komen

en dat hy hem , zoo ras hy de secte van Aa
verlaten heeft, ’t Ryk weer overgeven zal

land aan den Koning van Persien gezon-

den, om vergoeding van die schade en
van deze buitensporige daad te eisschen,
zou gevild hebber

Ondertusschen vernam men den 7. en In I.

Hier by quam nog een andre swarigheid 28. Juli over Constantinopel, en Mos- dagen
in Spa
dat de Imam, of Prins van Maskate in di couw, dat, binnen 14. dagen na dezenpan
troebel watervisschende, en zich van ce- oproer in Spahan ; Koningen op den konin

nige Zuider Land-Voogdyen meester ge- Throon van Persien gezet waren , en gen.
dat,
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dat, na dat men den jongsten zoon van ook aan den Caaar groote beloften weden gevlugten Vorst op den Throor

gens zyn ontwerp ontrent de rievier van

gezet had, de zaaken nu, tot eenige rust Daria gedaan had
scheenen te komen; alzoo men ook zei,
Maar zoo de berichten, die men over Sjah
dat de vorige Koning reeds dood was
e toeeg van
n

211
de

rievier
21

Daria

Die van de lydende party hadden den

Constantinopel van Tauris den 7. Juli Thamas.
les jaars 1723 bekomen heeft, waar zyn,

zaar ook om hulpe verzogt, en hy dit was Sjah Hossein recds overleden
aangenomen, in hope, dat dit zynen toe- en Sjah Thamas, zyn zoon, aldaarsterk
eg, om een Vesting en stad aan de rievier bezig om volk te werven, en om zig tegen
iriweis in possluur te stellen; maar van

Daria te maken , en van daar cen nieu-

ven handel op Tsjina te Vestigen, zeer een bedroefder inhoud was ’t bericht, dat

daar nevens overgewaeid was, te weten ,
dat door een Jood, en een Indiaan, van
hoewel de Keizer van Tsjina van geer Spahan te Tauris gekomen, aldaar de
yding gebragt was, dat Mahmud den
vaart langs de rievier van Daria na Tsjinvoortzetten zoude, alzoo hem daar on-

rent zeer groote zaaken beloofd waren ;

hooren, en aan den Keizer van Rusland Heer Schozer, Opper-hootd van de Eniet anders, dan de gemeene Carravaan

Vederlandse Maatschappy (dien ik niet

van Petersburg na China door Siberien

tenne) had doen vast houden; en dat die

volgens de tyding van den 24. February

zig, om wreeder dood te ontgaan, door
t innemen van te veel Amhoen omgeeen nieuwe swarigheid quam , dat de pragt had, dewyl de Fransche en Hol1723 ) wilde toestaan; waar by nu nog

groote Heer, merkende, dat de Czaar

landse Consulds reeds door dezen Mahmud

an daar in Georgien zoekt in te dringen

ynthoofd , en alle de goederen der
E. Maatschappy weggenomen waren.

ian zyn Czaarse Majesteit had laten be

tend maken , dat hy niet zou dulden, dat Ondertusschen , waren ’er ook andre
hy aan die rievier eenige vastigheden ydingen, dat alle de Europiaanen daar in
maakte , gelyk ook de groote Heer al Spahan reeds omgebragt zouden zyn ,
volk derwaards gezonden had, om dit uitgenomen die gene, die zig na Gamron.
te

b

Ondertusschen was de Keizer, van

Rusland met de Keizerin (een groote je

of Bendar Abasi, door de vlugt gered
hadden

Ook was ’er in October dezes jaars

veergadelooze onderneming van beide yding, dat Miri weis door de Georgiers,

die Majesteiten) met een groote Vloot, die een Armenier tot hun hoofd hadden,
of wel met 250 lichte Fregatten en Ga
cyen, van Astracan, en met zoooo man

eeds verslagen was; op al welke losse

ydingen Ghoewel al cenige reizen ver-

behalven een groot Leger,dat te land volg- nieuwd) niet veel staat te maken is, en
de, over de Caspische Zee na Terki t'Zeil

waar van men de nadere bevesliging zal

gegaan ; dog harc Keizerlyke Majesteiten, noeten afwagten, dit ’er alleen byvoeverstaan hebbende, dat Miriweis te Der- gende , dat wy den strooper Miriweis
bent en te Sjamachi alles, dat maar de schoon met geweld zoo in Spahan voorwapenen voerde, nedergesabeld, die steden jesteld) geenzins als Koning van Persien,
uitgeplunderd, en zeer veel volk na de rie
en daar voor geen ander voor eerst, dat
ier van Daria gezonden had, hadden niet jah Thamas, erkennen.
konnen goedvinden daar te Landen

Ao 1724. den 2. Mey verstond mer

Indien de Koning van Persien anders hier, dat over de zaaken dezes Konings
ook in staat gebleven was , zoo had de van Persien tusschen den Grooten Feer
Croote Caaar van Moscovien ook een

en den Keizer van Rusland deze Prelimi-

groote verwagting van de gevolgen van aaria, volgens een bericht, den 3. April

zyn Gezantschap, in ’t voorjaar 1719. 22n van Moscou gezonden, beraamd, en vast
dien Koning met zeer groote geschenken gesteld waren
rezonden , welke Gezant toen voorna-

l. Men zal den Sofi verplichten den vrede.

melyk in last had, om een voordeelig

julthaan door een plegtige Ambassade te Voor-

(erdrag van handel en koopmanschap
tusschen zynenVorst,en die vanPersien, op

erzoeken, zich met des zelfs conquesten waarden
tusschen

e vrede te houden, en toe te staan, dat en
te richten, vermits men in Moscovien de Keiser van Rusland het tractaat, dat Caaar en
nu al cen nieuwe vaart van Ladoga inder hy nu laatst met hem gesloten heeft, zal den
Onega, en zoo terder in de Wolga, aan onderhouden, mits uytsonderende de arti- rooten
Heer

gevangen, en die zoo verre al gebrag kelen, die tegen den roem en ’t belang der
had , dat men in twee jaaren (hoewel Ottomannen mogten aanloopen
tegen alle verwagting der bouw kundi
I. Men zal den Keiser van groot Rus-

gen) daar mede hoopte klaar te zyn. By land toestaan te behouden, ’t geen gelewelke vaart dan zyn Keizerlyke Majestei zen is tusschen de bergen Caucasus, en
van groot Rusland groote voordeelen se kusten der Caspische Zee, met Derbent,
genieten zou ; bchalven dat die Roning Baku, de Provintien Gilan, Masanderan,
V. DEEL.
Astara29

122
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Astarabat en Ferabat tot aan de rievier de Russen hier en daar geslagen, en,
Ofsa of Oxus , daar ’t Ryk der Usbeeken is volgens een tyding van den 25. Augustus
III. Hy zal zich vergenoegen met de ver Weenen, van zynen halven broeder

Meridionale kusten van Gilan aan de rie-

Eshereff of Eschrif-door vergif omgebragt

Den 1. Scptember 1725. kreeg men

vier de Ossa.

IV. Men zal aan de stad Derbent een ver Weenen dit nader berigt , dat de

Porte den 5. Juli van Ahhmed Padsjah, of
V. de Grens-scheidingen der twee den Gouverneur van Bagdad, deze tyding,

redelyk district geven.

Keiserryken zullen bepaald werden

van de onverwagtc omkeering der zaaken

tusschen Sjamachi en Baku-

an Persien kreeg

VI. Men zal aan de porte , boven De voornoem deMiri Mahhmud, inSpahan

hunnc conquesten, toestaan de Provintien

commanderende, heefteen halven broeder

van Erivan, Tauris, en Casbin, tot aan gehad, Cherecfana genaamd, welkers vade oude Ottomanische Grenfen van Wan ser bevorens door Miri weis omgebragt is.
Deze Rebel (Miriweis) kreeg voor

(of Van) en Argura

VIl. In opzicht der andre Landen zal eenige maanden een sickte, waar door hy
men haar vergenoegen, als men het so-

zyne kennis verloor, van welle roeval

lemneel tractaat maakt: Inzonderheid wan- zyn eerste Minister van Staat zich bediende om hem teverraden, en den voornoemneer zy den Keiser ean groot Rusland genoegen geeft in de Artikelen, die de Com- den Cherecfana op den throon te helpen.

Dit gelukt zynde, en hy altyd in den

mercie betreffen; waar ontrent naderhand

goed gevonden is , dat de Czaar vryen

zin gehad hebbende, zyn vaders dood te

handel van Zyde, en andre koopman- vrecken, liet hy Miriweis twee dagen
schappen in Persien hebben, en dat hy, 'er na door vergifdooden, waar door hy
om Communicatie met de Provintie Gi- t volslagen en zeker opper gezag binnen
lan te hebben, puuren in de breedte langs Spahan verkreeg. Ontrent dien zelven tyd

had de jonge Sofi Tahmas (die ook wel
T’ahmas
Siba genaamd werd) een leger van
van Sjirvan behouden, dog dat Sjamach
de kust der Caspische Zee in de Provintie

de hoofd-stad dezer laatste Provintie aan 15000 man by een gerulct, waar mede
hy na Spahan trok, om Persien van MiTawad Chan eigen blyven zal
Ook stond de groote Heer toe dat

riweis te verlossen , welke 70oo man ’er

Sjah Thamas, nieuwe Koning van Persien tegen zond, dog deze wierden door Sjah
op den throon zyner voorouders zal her- ahmas volk by ’t stedeken Comcaisan
steld werden , en dat hy dat Ryk onaf- (tusschen Spahan en Casbin) verslagen,
hankelyk van de porte bezitten zal, mit. ontrent welken tyd ool Miriweis vergedat hy aan den grooten Heer voor altyd ven wierd. Na zyn dood zond Cherecfana
zal afstaan het Persiaans Georgien, waar nog 7ooo man tor hun onderstand tegen
van Tiflis de Hoofd-stad, als ook opper den Sofi, die al mede verslagen wierden,
Medien, waar onder de stad Tauris be- waar op Cherecfana, zyn cigen troepen
grepen is, als ook de Provintien Yeraac

verzameld hebbende, zelf uyt Spahan

Uyt al het welke men dan stukswyse tegen Sjah Tahmas optrok, om op een
ziet, tot wat voor clende de vorigen Ko-

jlaats, 2 uuren van Spahan, zyn uyterste

ning Hosscin vervallen, in hoeveel stuk-

geluk te beproeven, verwagtende dien
ken en brokken dit schoon Ryk van Vorst daar, om het daar alles tegen hem te
Persien van een gescheurd, en hoekleen wagen, waar op die jonge Vorst zynen
het Ryk, dat onder dezen Koning nop marsch, om zich tegen hem in postuur te
stellen, wat gestaakt had
staat, gebleven is.

Den 12. Augustus kreeg men bericht
over Constantinopel, dat Miri Mahhmud,
zoon van Miriweis (en doorgaans Miriweis genaamd) aan den Gouverneur van

Wat uytslag dit hebben zal, moet ons
de tyd leeren.

Kort ’er aan hoorde men ook, dat Tauis door de Turken in Augusty of Sep-

den Czaar van Moscovien tot Darbent had tember 1725. ftormender hand, na een
laten weten, dat, zoo de Caaar na zyn sappere tegenstand ettelyke dagen aan
voorstel niet wilde luisteren, hy dan zyn cen, en na ’t verlies van wel 80-coman,
best doen zou, om, als beschermer aan de zyde der stedelingen, veroverd was,
Wat nu de Turken, die zeer digt by
van Persien, het verlorene te herwinnen,
waar mede hy nog dagelyks voortging.

Spahan gekomen zyn, zedert ontrent het

In die zelve maand nog kreeg men een innemen dezer stad verrigt hebben, moet

ruw bericht, eerst dat de Troepen van

men by nader berigten afwagten.

Na zou het wel voegen, om hier op
Miriweis die van de Turken by Tauris
iets
van de Godsdiensten, die in Persien
deerlyk geslagen hadden, zoo dat zy genoodzaakt waren te rug te trekken, en stand grypen, te spreken; maardewyl wy
Janitzaaren tot hun ontset van Constanti- onder de stosse van Java, terplaatse, daar

nopel te ontbieden.

vyvan den Mohhammedaansen Godsdienst

Daar na wierd hy zelf nu en dan van handelen, reeds gezegt hebben, een byZon¬
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zynder bock daar over te zullen uitgeven allerfynste na Aalis uytlegging van den
cn de Armenise rceds door de Heer de

Bruin, Brere wood, Purchas,en andre, breec

genoe beschreven, die niet anders, dan de
Nestoriaanse, of de Jacobitise, zoomen
die nu meest noemd is, zoozullen wy ons

nu daar toe geenzins inlaten, behalven dat
dit ook zeer weinig tot ons oogwit diend
Met cen woord konnen wy 'er egtei

Coraan , de Gaurische, Armenische

oodse, Heidensche, Benjaansche, en Hin-

doestansche, of Turkse mitsgaders de
Christelyke, zoo hervormde als de Room-

sche, Moscovische, en meer andre Godsdiensten, geoeffend werden.

Waar mede wy dan de zaaken van
persien ook zullen sluiten om nu toi

byvoegen, dat hier veelerley Gods-diens- die van Malakka over te gaan
en, te weten de Mohhammedaanse of de

Ca2
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Van

NLYHRH,
En onze

LAND-VOOGDY
aldaar.

SESDEBOEK.
EERSTE HOOFD-STUK.
Ty An de Land-Voogdy van Malakka. De stad beschreven en afgebeeld. Hoe verre
V den Ban van Malakka zig uytstrekt. De Vesting. Is ten handel gelegen. Dos
schraal van levens-middelen. En gevaarlyk wegens ’t wild gedierte. Door wie zy bestiere
werd. De ingezetenen. En voor al de Maleyers. Nevens hunne iaal nader beschreven
Hun dracht. Hunnen aard. Het gewaad van hunne vrouwen. En hunne uytstekenheid
hoven andre. Waaren, die hier vallen en getrokken werden. Byzondre Compioiren, on-

der Malakka staande. Peirah Keidah. OedjangSalang. Andragiti. ’t Eiland
Dinding. Land-Voogden van Malakka. Tweede Persoons. Capiteyns. Sjahbandaars.
Fiscaals. Soldy-Boekhouders. Geheymschryvers. Winkeliers. Opperhoofden van Peirah.
Opper-boofden van Ligoor. Cassiers. Dispensiers. Opper-hoofden van OedjangSalang.
Opper-hoofden van Keidah. Byzondre Persoonen, die in de papieren ontmoete. Commissarissen bier.
Van de
Land-

Voogdy
van Malakka.

cElyk de stad Malakka, met haar
Yomleggend gewest, mede een van

by Prolomeus, en de ouden, met de
naam van Terra of Regio Aurifera, dat

onze voornaamste Landen is, die

is het goud-ryk land, of van Aurca

wy in Indien bezitten, en die wy door

Chersonesus, dat is, het goud half-elland,

het swaard ons eigen gemaakt hebben,

genaamd werd, om dat het zich ontrent

alzco zal het nu niet ongevoeglyk zyn den 11. graad, daar ’t aan’t land van Tadaar van hier mede zoo wydluftig, als nassery, en aan Siam, met een smallen
dit voornaam deel vereischt, alzoo daa hals paald, zoodanig vertoond, zynde
by de roem van onze Natie niet weinig
weer uytblinken zal, te spreken

het Zuidelykst land van Indien

Zy legt voor aan op een stuk lands ,

Om dit met ordre te doen, zullen wy

tusschen ’t welkc, en de N. Oost kuft

eerst de stad, en de Comptoiren, daar

van Sumatra, een fraeje straat is, die met

onder behoorende, beschryven, en daar den naam van de straat van Malakka, of
anders, na een zeer oude stad, met die
na tot de byzondere zaaken van Ma
lakka over gaan
De stad
beschre-

De stad Malakka, die wy by No
37. B. af-beelden, legt op 2 graaden

ven , en en 20 minuten Noorder breedte, en
7e.

beeld.

op de lengte van 122 graaden, en 2c

van de straat van Singapoera (geimeenelyk
Sincapoera genaamd) bekend i

Men moet deze straat al eenige mylen
ingeloopen zyn, eer men deze aanziene

lyke stad, aan een Inham der Zee leg-

minuten, en wel in ’t byzonder op de gende, ontdelt.
Zy legt ten deelen op een berg, die
vaste Maleitze Kust, die beoosten het
Oostelyk Deel van het groot Eiland in ’t midden der zelve is, en ten deelen
Sumatra en ontrent 8 myl van des sells op een grond, die na de land kant zeer
engte of over-wal gelegen is, en die laug, Moerassig, en ongezond is

L3

’STAp MALACK
a
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Van MALAKKA
Zy beslaat in haaren omtrek , na
gissing, 1800 fchreden, of ontreni
een myl, en lieeft na de Zee-kant een
hegte muur ontrent 600 schreden lang
selyk zy aan de kant van de rievier tei
N. W. niede van een brave stcene muu
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tugeezen, volgens hunne gewoonte, vry
hegt gebouwd zyn.
Zy legt als in een halve Maan gebouwd
en cen kleen beckje loopt ’er midden

door, waar over de voornoemde brug
is

voorzien is. Ook is ’er in ’t N. O. ec

Daar is een deftige Vesting, die zeer be Ves

steene bolwerk, Sant Domingos ge- sterk , van zeer goede wallen bolwer- ing.
naamd, en ontrent het vaater heeft men cen, en geschut voorzien, en in staat
daar wel eer ook de muur Taypa tor by is, om met hare bezetting al een harde
een sterk , dog nu zeer vervallen rondcel, stoot te konnen uytstaan in de zeive
St. Jago genaamd , gehad, bchalven zyn zeer veel vaste steene gebouwen ,
dat 'er aan de Zuid-Oost zyde mede en ordentelyke straaten , alles nog van
Vestingen, en onder weeg nog 2 bol de oude Portugeesche tyden heugende; en
werken gewecst zyn , die de stad een de Toren , die ’er op een hoogre in
groote sterkte plagten toe te brengen,

staat, schynt van buiten nog al iets te

log die metter tyd merkelyk vervallen
zyn. Wy melden der zelver naamen niet

wezen, hoewel hy dus in zich zelven zeer

om dat zy ons hier na zuslen voorkomen
daar ’t niet qualyk voegen zal

Deze Vesting, die boven op den berg
midden in de stad legt, is wel zoo groot,

pouwvallig is.

Boven in de stad plagt het Jesuieten als Dclfshaven, zynde als een vick op
klooster, of dat van St. Paulo, en da

zich zelven, heeft ook twce poorten,

der Minnebroeders, anders dut van Ma-

en schoon zy met haar een deel op der
dre de Deos, op de naburige bergen te berg legt, zoo spoeld egter de Zee te-

Hoe
verre

den Bar
van Ma

staan, buiten welke bergen het land vlal¬

ven hare muuren beneden aan , zynde

en laag, gelyk het ook aan de Zee-kant is,

de stad verder open ; hy diend jegenwoordig tot cen woonplaats voor den Heer
Land-Voogd , als ook voor onze ver-

zoodanig, dat het met laag water wel twec

maphaan schooten droog loopt , zynde

alka, zig zoo weck en slykerig, dat men ’er dan
1yt.

strekt

dre bedienden, en de bezetting, die daar

met een dagelyks gety, naeulyks aanko al redelyk sterk is. Voor zoo jaren was
men kan. Zy heeft onder zig een land-

streck wel van 30 mylen ain de lengte, en
an 8 a 10 in breedte.

Ontrent de zelve leggen twee Eilan-

lekens, Ilha das Naos, dat van de stac

zy maar een visschers dorp, en is nu
en schoone stad

In de vorige tyden plagten ’er wel
1 2 12000 Ingezetenen zich op te
houden; dog nu zyn ’er niet boven de

beschoten kan werden, en Ilha das Pe

a 300, ten deelen Hollandze, ten dee

dras, van waarmen steen tot her bouwen

en Portugeeze, en ten deelen Maleytsnuisgezinnen ; dog de laatste onthouden

der huizen haald; dog dit kan niet we
door geschut bereilet werden. Tusschen

zich maar in Atappe hurjens en woodeze Eilanden plagten de Kraaken en nen ook meest aan de uyterste hoeken
Gallioenen der Portugeezen opa a ;va der stad
dein waters te leggen
Aan de Noord-west kant der stad hecf

men een muur, een poort, cen kleenc

Buiten de zelve zyn ’er ook eenige
fracje huizeu, en ertelyke nette planagien van Clappus en andre boomen;

Vesting, en een rievier nevens de zelve dog daar in onthouden zig ook meest
in Zee, die met laag water versch, doc Maleyers
met hoog water zout is.

Zy is wel 40 fchreden wyd, en ha

ren stroom is doorgaans al vry sterk
Zy werd gemeenelyk Crysorant ge

Het is een stad , die om de straat is wel

die 'er aan legt, ongemeen wel tot den ten han
del gele-

handel gelegen is, en waar op van ouds gen.
een groote vaart plagt te zyn, gelyk

’er nog van Bengale, Choromandel, Su
ecn.
ratte, Persien, Ceylon, Java, Sumatra,
Het land over de rievier , dat wel viam , Tonkin , Tsjina, en van veel
zoo hoog, als dat van de stad, is, werc andre gewesten, op is, die daar ook 10
door cen houte brug aan de zelve ge- en honderd aan tol voor alle inko¬
naamd ; ook is er aan de Oost kani

negt; maar aan de Zuid-Oost-kant is komende, en 3 ten honderd voor de
net zeer Moerassig, en legt, wannce

het regend, den meesten tyd dras, be-

uytgaande goederen geven moeten, en

lagt de bloote tol, mer cenige gereg-

halven dat het aan strand wat hoo- tigheden Ao. 1669. hier op te brengen;
3er 15

Men heeft in de stad veel fracje, doc

74959. 18 0. En waren ’er in dat eene
aar, behalven de Deense, Portugeese

ongeplaveyde, wydeen rechte straaten, en Moorse schepen, 116 Javanze vaar
en veel schoone steene huizen, van de tuigen geweest. Zy diend ongemeen

welke zeer veele nog van de tyd der Por- onze schepen, die van Japan door de

Ca 3

straai
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Of zy na dat gewest, dan of 't gewest der be
straat van Singapoera na Bengale, Choro
mandel, Suratte en Persien gaan, of die na hun zoo genaamd werd, zullen w' schrevei
van daar na Batavia binnen door wil- naderhand onderzoeken, als wy hunnei werder
len.
cersten oorsprong, zoo veel mogelyk is
De stad in zich zelven heeft niet vcc

Do

levcns-middelen, dan visch, en eenigs

schraa

zullen opdelven, en uyt hun oudste geschiedenissen voor den dag brengen

Zy zyn wat deeluw van verw envr
vrugten, en al het vordre moet daar van
buiten gebragt werden. Het is 'er, ir blanker, dan wel andre Indiaanen, ool
opzicht van de Kust, Bengale, Ceylon veel vriendelyker, beleefder, en netter
&amp;c. , schraal, gelyk zig ook het lanc in hunne wyze van leven; en in’t gemeen
rondom zoodanig vercoon
zoo lieftallig, dat 'er geen andre volke
Men is hier, buiten in ’t Bosch, voo ren by te vergelyken zy1

vanl
vens

midde.

len

En gevaarlyk

wild gedierte niet zeker, en ’t is ge
beurd, dat de Heer van Naarssen (eer

wegens

't wild

gedierte

Hunne taal, Bahasa Malajoe, dat is
de Maleytse taal, ’t zy na ’t volk, ’t z

vriend, die ’t my zelf verhaald heeft) ee na ’t land genaamd werd niet alleer
Tyger onwetende tegen zyn hinderster

op die RKust, maar als een taal om mal

reed, en dat hy dit wild ook meermaalen

landeren alomme te verstaan, en om b

konnende zyn peerd dan niet houden, ont

allen te regt te geraken, geheel Indier
door, en in alle de landen van ’t Oosten

moette , gelyk ’er ook een groote me
nigte van Olifanten, en ander wild, i5

Ook zag die zelve Hecr op zekeren tys
elders een Tyger na een Hert, dat hen

even eens als ’t Fransch of Latyn in Eu
ropa, of als de Lingua Franca in Italien

of in de Levant, gebruikt, zoodanig da

in ’t water ontvlucht was , springen ; men , die taal kennende, nergenszal verdog 't Hert ontswom het, en de Tygei legen staan, om dat zy zelftot in Persier
wierd ondertusschen door een Cayman toe, en verder aan die kant, en tot in de
na de grond gerukt

Hier onthoud zig van wegen de E

Maatschappy een Land-Voogd, dic he

Philippines, van een groot gebruik ei
verstaanbaar i

Men houd hem voor een zeer slech

opper-gezag over alle de bedienden, er opgevoed mensch in ’t Oossen, die deze
over haare zaaken heeft
taal niet verstaat, behalven dat de MaDeze heeft als de naaste in rang aan leyers zelf wel gewoon zyn in de zelve
nem een opper-Koopman tot een Twec

den persoon, eenen Fiscaal, soldy-Boek

ils te studeeren, en nog vaster gronden
tot kennis van dezelve, en ook wel t0

houder, en verder alle zoodanige bedien het aanleeren van t Arabisch, waar b
den, als wy bevorens reeds onder Am ook zommige onder hen wel ’t Persiaans

boina beschreven hebben, die ook in op voegen, te leggen; maar die nog verder
zicht van hunne soldven , en buiten- begeeren te gaan , tragten kennis van :'
voordeelen , even eens behandeld, behal- Sanskrits, de moeder-taal van de meeste
ven dat hier ook nog eenige opper-hoof Dosterse taalen, te bekomen
den van de plaatsen of Comptoiren, on
Nergens nu werd deze taal zoo neten
der deze Land-Voogdy behoorende, ge- zoo zuiver, alshier, gesproken, hoewel
vonden werden, en dat hierook een by ’er nog een groot onderscheid is tusschen
zondre Sjahbandaar, of Tollenaar, is
sie, welke de Hovelingen, en die, welUyt deze leden heeft men hier (evei ke de gemeene lieden gebruiken, behalals van Amboina reeds gezegt is) ook een ven dat die eerste ook met ongemeenvee
Raad van politie, die de gansche Lanc

Voogdy bestierd, als mede een andren

die de zaaken van het gericht waarneemd,

Arabische woorden doorspeckt is, het
geen zy gewoonlyk doen , om hunne
groote geleerdheid in die taal boven d

en een, die wegens de kleene en de Huwe

gemeene lieden te toonen , welke taal
pok zoo hoogdravend, en zoo veel var
De Maleyers werden ook in ’t gemeer de gemeene zuyvre taal (want die is on
Orang di Bawah Angin, oflieden bene zuiver,) om dat ieder Natie, die dez

lyks-zaaken zit
De In
Tetcte
nen.

dens winds, of anders Oosterlingen, ge gemeene Maleytse taal spreekt, iet van
naamd, gelyk die van ’t westen, en voor

naarcigen taal daar ondermengt, verschil-

al de Arabiers, met den naam van Orant

lende is, dat zy by geen van de gemeene

lieden zal verstaan werden, gelyk zy ook
by geen andre, dan by de Vorsten, Ho
niet om dat ’er niet meer volkeren van velingen, en Priesters, van gebruik, er
Atas Angin,dat is, lieden, bovens winds ge

En voor legen, en als Westerlingen bekend staan,
al de

Malyers dien naam; maar om dat zy beiden onder
dierhalven maar als een taal der geleerder
die twee zoorten van volkereren wel de aan te merken i

beroemdste, en de schranderste, en de be¬
Nevens
hunne

taal na

Zy is in zich zelven ongemeen liefelyk, zoetvlocjende, bekoorlyk, en zee
De Maleyers zyn de vernustigste,door kragtig, om ’er zich in uyt te druk

schaaftste zyn.

traptste, en beleefdste volkeren van he ken

gansch Oosten

Ver-
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Chitsen van de Kust

Verscheide werken , in die taal be-

Amsioen

schreven, en bevorens by ons al opge

Rood Laken.

noemd, en een menigte van fracje lic

Koper

deren, waar in zy veel oudc zaakei

Ropyen.

bewaren , geven daar klare bewyzen

Rcaalen van agten

va 1

Hunne dracht bestaat van de manner

Drach

cmeenelyk in een brock, een wyd
laeuw rood, of groen opper-kleed

der Ma

leye is

De onkosten der bezetting, en van an-

als een losse kcel, en een Tulbanc dre zaaken, loopen hier hoog, en zomtyds by de 2 tonnen gouds, en zyn oorwrongs-wyze om het hoofd

zaak , dat de zuivre winsten in een jaar

Ook zyn zy doorgaans van een zee

silewils op verre na zoo veel niet konner

vrolyken aard; maar houden altyd een

slag om den arm, en ’t zyn gasten, opbrengen, dat anders al vry wat uytvoor geen een gat te vangen, dewyl 2)
van een verhevene geest, en groots van
inbeelding zyn.

Ao. 1664, en in de vorige jaaren
liepen de onkosten hier nog veel hooger,

Ik ken ’er in Indien geen doortrap

Hun
aard.

naken z0u.

ter , dan hen, en de Macassaaren, was

halven zy niet al te veel te vertrouwen zyn.

en toen heeft men goed gevonden di
bestekken der bezetting veel te vermin-

deren, en in te trekken, ’t geen toen wel

tonnen gouds stond te kosten; maa
Het gewaad der vrouwen is by na
naderhand jaarlyks wel 4oooogl: minder
als
dat
van
de
andre
Indise,
of
als
dat
van hun
aan onkosten te geven. Daar op wierd
ne vrou- van de Javaanse vrouwen, bestaande in
Gewaad

wen

een lang kleedje, dat hen tot de voe-

1669. ook door haar Ed : belast de Ve-

ten komt, en dat zy ook meest we sting te verklcinen, waar over zekere

boven den boezem onder de armen vaft Vaandrig zedert den 17. January: gesteld
maken, gaande verder met het boven
lyf bloot.
Haar hoofd-hair werd in eenen bo

wierd als bouw-kundige

Onder de Land-Voogdy van Malakk

By zon

taan nog verscheide andre Comptoiren

dere

Comt

toiren
by een gebonden, hoewel zommige da van welke zommige op dit zelve land, nder
nog wel op een andre wyze, en by ni andre op Sumatras Oost-kust, geleges Malakk.
zyn, en welker opper-hoofden door de- staande
als de Misticen, opdoen.

Deze vrouwen zyn ook doorgaant zen Land-Voogd, en zynen Raad, dervan cenveel verhevener geest, als andte waards gezonden werden

En har
uytste-

kenhieic

ndiaanze vrouwen , gelyk zy ook in

Deze zyn Peirah,

Keidah, Oedjang

lieftalligheid en geestigheid verre bover Salang, en Andragiri

boven

andre

andre uytmunten
Wat nu de verdre Ingezetenen alhiei

Het eerste Comptoir, Peirab genaamd, Peirah.

en op deze Maleytse Kust gelegen, be

belangt, die zyn of Portugeezen , di hoorde onder de Koningin van Atsjien,
en wierd enkelyk om den tin handel aan
ider cen genoeg bekend zyn, of andre
Indiaanen , die wy al beschreven heb-

gehouden, en daar een onder-Koopmar

ben, als Chineezen, Guzeratters, Ben- van wegen de E. Maatschappy gelegt,
galers , kust-Mooren, Atsjienders, en om ’t zelve tegen gereede penningen
meer andre

De waaren, diehier vallen, zyn deze;
Waare
die hier
vallen, er
getrok-

een wei
den

of kleeden, tegen 5o Ryxdaalders de Ba

haar in te handelen ; dog de Natie in
zich zelven is zeer vuyl en moorddadig,

Calimbac, Agelhout, en Camfer, in gelyk die zich niet ontzien heeft 1651.
’t Ryk van Pahang.
Tin.

Goud, en goude Maasen.
Peper
Pedra de Porco.

Olifanten

al ons volk te vermoorden

Sat in de volgende tyden haar Edel
heden al verscheide maalen genoodzaakt
heeft, last aan de Land-Voogden en

Raaden alhier te geven, om dat Comp
toir en de Logie, stil te lichten, te-

De waare, die hier getrokken werden, zyr

einde dan verder gelegenheid te ma¬
ken, om dit verfoejelyk stuk te wree-

Allerley zoorten van kleeden en voor al

gesteld is : een zaak, waar over wy

en, gelyk naderhand ook in 't werk
Petas Maleyo, of Maleytse kleeden.
Suratse dito
Bengaalse dito

breeder zullen spreken

Het Tweede buiten-Comptoir is Que
da, of Keidah, mede op deze Kust, en

Keidab.

Guinces Lywaad

ontrent tegen over Atsjien gelegen ; daa

Salampoeris.

ook een onder-Koopman legt, en een

Basta Brotsja.

Logie van ons is, om Tin, Goud, en
Olitanten voor de E. Maatschappy van

Bethilis.

den
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den Koning aldaar in te handelen ; dog valt, te verzamelen, en tegen kleeden,
dit Koninkje plaagde ons nu en dar of gereede penningen, in te koopen
mede zoodanig, dat wy ook verschei-

de maalen genoodzaakt geweest zyn,

Hier van daan heeft men van ouds
her ook, om den Tin-handel, bezendin-

gen na Ligoor, en Tanassery, dat on-

dat Comptoir te lichten

Oedjarg

Het derde Comptoir is Oedjang SaSalang. lang, al waar wy mede een onder-Koop
man , en eene Logie hebben, en daar
miede Tin en Olifanten viclen; dog die

der Siam staat, en oolk wel na. Bang-

koclo, cer de Engelzen zig daar neer
zetten gedaan, om goude Maasen, en
bedra de Porco’s, in te handelen ; dog

handel was van geen groor belang, dit laatste is metter tyd te niet geraalt;

trckkende eenige kleeden, en Amfioen maar in Ligoor hebben wy nog een
Dit is een Eiland hier ontrent , waar
Andragiri.

onder-Koopman als Hoofd

Het Eiland Dinding behoorde mede ’t Eilan-

over een Koning heerscht.

onder Malakka, en wierden daar ool bindins

Op Andragiri, een Koninkryk teger
over Malakka , op de Oost-kust van cenige posthouders hier van daan geSumatra, en bewesten Malakka gele

gen , hebben wy mede een Comptoir

legt.
Wat voor Land-Voogden, en ver-

en Logie, waar in een onder-Koopman dere bedienden, altoos zoo verre ik die
of Boekhouder en eenige bedienden van heb konnen opbaggeren, hier geweest

wegen de E. Maatschappy leggen, om zyn, zal men uyt de volgende Lysten
de Peper, en ’t Goud , ’t geen daar sonnen zien.

Der

LANDVOOGDEN van MALAKKA.
Land- Johan van Twist, Land-Voogd, en Buyten-gemeen Raad
Voog-

den vanvan
Ma-

lakka.

India.

Jeremias van Vliet dito

Van 1641. tot 1642.

1642. 1645.

werd 1645. Buiten-gemeen Raad van India-

Arnold de Vlaming van Ontshoorn, dito.
Johan Thyssoon Payart, dito

1645. 1646

1646. 1662.

werd 1657. Buiten-gemeen Raad van India.

Johan van Riebeek, Bevel-hebber, en voorzitter.
Balthasar Bort, dito en dito.

1662. 1665

1665. 1668

werd den 6. Augusty 1668. tot Land-Voogd gevorderd.
Dus Land-Voogd.

1668. 1679.

werd 1670. Buiten-gemeen Raad van India, en 1678 ge
meen Raad.

Jacob Jorissoon Pits, Land-Voogd.
Cornelis van Quaalberg, dito.

werd 1682. Buiten-gemeen Raad van India
Nicolaas Schaghen, dito, en Buiten-gemeen Raad van India
Dirk Komans, gezag-hebber van den 5 Jan tot den 26. Noy
Thomas Slicher, Land-Voogd, en Buiten-gemeen Raad
van India

Dirk Komans, gezag-hebber.

1679. 1680

1680. 1684.

1684. 1686
1686. 1686.

1686. 1691.
1691. 1692.

van den 18. October 1691. tot den 1. October 1692.
Gelmer Vosburg, Land-Voogd.

1692. 1697

Govert van Hoorn, dito.

1677. 1700.

Bernard Phoonsen, dito.
werd 1703. Buiten-gemeen Raad van India
Johan Grootenhuys, gezag-hebber
van den 18. January 1704. tot den 22. Mey.
Karel Bolner, Land-Voogd

1700. 1704.

1704. 1704

1704. 1707.

Pieter Rooselaar, dito.

1707. 1709.

Willem Six, dito.

1709. 1711.

werd 1707. ook Buiten-gemeen Raad van India

Wil
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1711.

Willem Moerman.

1717.

1717. en was 't

Herman van Suchtelen.

nog 1725.

OPPER-KOOPLIEDEN en TWEEDE PERSOONS van MALAKKA.
Johan Verpoorten.
Van 1641. tot 1642.
N. Snock. Welke getuigd hier 1643. gezien te heb1642. 1645.
ben een vrouw van 150 jaaren.

1646.

Gerard Bersche

1656.

Johan Goesens.

Gerard Herberts. 5

1656. 1661.

Deze tyd te zamen.

Balthasar Bort.

1656. 1657

Michiel Curre, in Borts plaats nevens Herberts.

1657. 1658

Gillis Syben

1661. 1664.
1664. 1669.

Joannes Massis.

1668. 1668.

Francois Sandvoord.

Henrik Schenkenberg.

1668. 1670.

Dirk Komans

1684. 1691.

Zynde nu en dan tusschen beiden gezag-hebber geweest
Adriaan Lucassoon.

Francois van der Beke.

1691. 1692
1692. 1693.
1694. 1696.

Pieter de Vos

1696. 1700.

Abraham Douglas
Philip David van Ucchelen.

1700. 1702.

Gerard Huychelbosch.

1702. 1703.
1703. 1704.

Joannes Grootenhuys

1706. 1709.

Antoni Valkenier.

Herman van Sugtelen.

1709. I7II.

Antoni Heys fius.

1711. 1716.

1717.en was ’t nog 1725.

Gerard Voogd.

CAPITEINS van MALAE

KA.

Capi
teins.

Van 1641. tot 1642.

Laurens Forcenburg

Hans Cruger, Capitein Lieut

1643. 1663.

N. Temmer.

1680.

Jacob Palm. Capitcin Lieut.

1708. 1709

Christaan Trekmeyer dito dito.

1709. 171I.

Nicolaas Oostenrode dito dito.
Sjahbandaars

1711.

SJAHBANDAARS van MALAKKA.
Van 16.41.

an Janssoon van Menie

tot 1644

Emanuel du Molin.

1656. 1660.

Michiel Curre.

1660

Francois van der Beke
ohan van der Leli.

1683. 1692.
1708.

Dirk Vonk

1709. 1712.

N. Tempelaar.

1712. 1712.
1712. 1716.

Samuel Cras.

1717. was ’t nog 1725.

sohan Bernard.

FISCAALS van MALAKKA.

Fiscaals.

Gerard Herberts.

Van 1641. tot
1649. 1649

Balthasar Bort.

1650. 1655.

Johan van Zyll

1655. 1656.

Emanuel Du Moulin.

Gillis Syben

1656. 1656.

Balthasar Bort

1656.

Emanuel du Moulin.

6

Korte tyd alle.

Gillis Syben.

1655
1656. 1657.

V. DEEL.

Rr

Gil-
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1657. 1661.

Gillis Syben
Abraham den Back.

1661. 1669.

acob Maartenssoon Schagen

1669

1683. 1684.
1684. 1685

Jacob van Naarssen.

Pieter van Helsdingen.

FISCAALS INDEPENDENT.
Arnold Hackius

1690

Arnold van Alzem

1695. 1703.

Abraham van Kervel.

1708. 1711.

Ging in zyn fatzoen 1712; dog buiten gezag na ’t Vaderlanc
N. van Loon, ordinair Fiscaal.

17II. I7II.

Rutger Dekker dito.
N. Crommelyn dito.
N. Sibersma dito
Soldy

1712. 1712.
1712
1717.

SOLDY-BOEKHOUDERS van MALAKKA.

Bock-

houders.

Jacob de Cooter.

Van 1641. 1ot 1643.

Jan Claassoon Cloek

1657.

Thomas de Vos

1657. 1658.

Adriaan Lucassoon.

1658. 1661.

Jacob Jorissoon Pits.

1661. 1663.

Jacob Splinter.
N. Rex

Geheim

1663

1717. was ’t nog 1725

GEHEIM-SCHRYVERS van MALAKKA.

schry
vers.

Balthasar Bort
Gillis Syben

Abrahain den Back.
Matthys Sonnemans.
Jan Pas

1649. 1656

1656. 1664.
1669
1690

Samuel Cras

N. Lispensier; voor een tyd tusschen beiden.
N. Cotjère.
Winke-

1646. 1649

1709. 1717.
1712.

1717.

WINKELIERS van MALAKKA.

liers.

Jacob May

Karel Verwyk
Dirk van Lier

Johan van Groenewegen,
Johan Massis.

Nicolaas Muller.
N. Bokent

Opper¬

1641. tot 1642
1642.

1656. 1658.
1658. 1659
1659. 1659.
1662
1691.

OPPERHOOFDEN van PEIRAH.

hoofden
van

Peirab.

Dit Comptoir 1655. weer opgericht.
Isaak Ryken.

Pieter Buytzen.
Cornelis van Gunst

't Comptoir gelicht den 25. Juni. Dog 1659. weder opgericht
Johan Massis.

1655. tot 1656.
1656. 1656

1656. 1656.

1659. 1660

Abraham Schats.

1660. 1660.

Johan Massi

1660. 1661.

Adriaan Lucassoon.

1661.

OPPER.
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OPPERHOOFDEN van LIGOOR.

Opper¬
hoofden

Balthasar Bort

van Li-

goor.

1656. 1656
1656. 1657.

Joannes Zacharias.

1657. 1660.

Michiel Curre.

1661.

Johan Massis

1667. 1669.

Nicolaas Muller
CASSIERS van MALAKKA.

Cassiers.

1656. tot 1656.

Michiel Curre

1656. 1656.

Kornelis van Gunst.
Michiel Curre

1656. 1656.

Abraham Schats

1656. 1658.

Cornelis van Gunst.

1658.

DISPENSIERS van MALAKKA.
165
1657. 1663.

Lubbert Coorn
jan Claassoon Clock

1663. 1663

Bernhard Vink

1663

Jacob Jorissoon Pits

OPPERHOOFDEN van OEDJANG SALANG

Opper¬
hoofde
van Oec

jang Sa

Cornelis van Gunst.

lan

lacob lorissoon Pits

1656. 1658.
1658. 1660.

Het Comptoir 1660. gelicht.

OPPERHOOFDEN van KEIDAH, of QUEDAH.
Ooperhoofder

van Keidab

1654. 1656

Pieter Buytzen

Arend Claassoon Draey.
In December is dit Comptoir stil gelicht.

1656. 1656.

1657.

lacob lorissoon Pits

weer herwaards gezonden om de Tollen; dog de Rheede
bleef gedurig nog bezet tot 1660. &amp;c

Byzon-

Buiten deze komen my in deze en gene Malakse Papieren noc deze navolgen-

dre per¬ de bedienden voor
zoonen
die ont
moetc

in de pa¬

pieren.

lacob Kerkhoven, onder-Koopman.

Henrik van Ekeren opper-koopman, en wel eer in Ligoor gelegen hebbende.

1656

lacob van Twist, Lieut

1657

Sebastiaan Cledits, Vaandrig

tot 1662. dat vertrok

lan van Es dito.

1662.

Bernhard Vink dito

lan Meke, opper-Wondheeler

1662.

Willem Cornelissoon, dito in ’t Casteel.

Com
missa¬

rissen.

1660. tot 1662

1662.

Henrik Pelgrom vaandrig.

1710.

Pieter Du Quesne

1711.

COMMISSARISSEN Die hier iets verricht hebben.
Justus Schouten.

1641.

Pieter Boreel, Commissaris van Malakka, &amp;c.

1642

Johan van Teylingen hier

1646.

Balthasar Cojett (Als Commissarissen over

1709.

Izaac Massis
N. Elards.

Malakka aangesteld

Dog zy weygerden dit
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TWEEDE HOOFD-STUK.
E byzondre zaaken van Malakka. Uyt de oudste Maleytsche schryvers opgedolven.

De voortreffelykheid dezer boeken. Van waar de Maleyers hunnen naam ontleenen.
Waar zy zich voorC. 1160. nedergezet hebben. Hun eerste Vorst Siri Toeri Bowana,
nader beschreven. Onder welken zy na de Maleytse Kust overstaken. De rechte naam
van dii land. Van veel ouden voor Salomons Ofir gehouden. Zy houwen de stad Singapoera. Werden van den Koning van Madjapahit ontrust. De dood des eersten Ko-

nings 1208, en vervangen door Padoeka Pilearam Wira. Die 1223. door Siri Rama
Wikaram gevolgd wierd. Die 1636. door Siri Maharadja vervangen is. 1249. Siri
Iskender Sjah, gde. Koning, die 1252. gedwongen werd Singapoera te verlaten. Hy
bouwd Malakka. De Madjapahitse Koningen, ook opper-Vorsten van Andragiri. Zyn

dood 1274. als cerste Koning van Malakka. Sulthan Magat, zesde Maleytse, en twecde Malakse Koning, 1274. Zyn dood 1276. Sulthan Mohhammed Sjah de zevende

Maleytse , derde Malakse, en eerste Mohhammedaansche Koning. Veroverde Verscheide landen. 1333. Vervangen door Sulthan Aboesjahid, de 8. Maleytse, 4 Malakze, Koning. 1334. Sulthan Modafar Sjah , 9 Maleytse en 4. Malakze Koning

Oorlogt 1540. met den Koning van Siam , dog werd geslagen , en stierf. Beleger-

Malak ka weer, dog vergeefs. Malakka nu zeer geroemd. 1374. Sulthan Mantsoer
Sjah, de 10. Maleytse, en 5. Malakze Koning. Mantsoer Sjah’s verhond met den
Keizer van Tsjina, en zyn huwelyk met des zelfs dochier. Zyne verdre gevallen en

daden. Zyn dood 1447. Zyn vervanger Sulthan Alawaddien Sjah. Onder Siamt
magt geraakt. Sulthan Mahhmud Sjah. Onder velken de Porrugeezen hier eerst
quamen.

BYSONDERE SAAKEN van MALAKKA.

D¬
by zondere zaa

ken van

MMalakka recht te leeren kennen. slachts-Lyst der Koningen (te weten, der

en naricht van die zaaken te kry-

Ma-

lakka.

gen, die het zelve wel ’t meest be¬

roemd gemaakt hebben, moeten wy van

Malakse) by de geleerden in die taal bekend.

Dit zyn drie juweelen, die in zeer wei-

voor des zelfs oorsprong en grondvesting nig boekeryen gevonden werden, en die

beginnen, en uyt de duisternis der aloudste by ons, schoon met veel verdigtzelen en
tyden weder opdelven , ’t geen door d’ onnuttc zaaken vervuld , egter voor de

menigte der verloopene jaaren , en door allerbeste

Uyt de
oudsie

Maleyt
schry.

vers of
geol¬

ven.

beschrevene Maleytse boeken

de vergetelheid, of waarschynelykst doo gehouden werden, en die niet alleen het
de weinige gelegenheid , voor de latei dienstigste zyn, om de Maleytse taal
grondig te leeren; maar waar in ook zeer
nakomelingen als begraven lag
Indien eenige zeer zeldzame en meteen vcel nutte zaaken de Javaanze, Maleytse
Arabische letter geschrevene boeken, cit en andie Koningen betreffende, en die

nu voor geen goud te bekomen zyn, my wy uyt geenandre schryvers zouden kon
niet waren ter hand geraakt, ik zou niet nen weten, opgesloten leggen
De Mohhammedaansche Vorsten in
in staat zyn, om de wereld die zaaken
van Malakka mede te deelen, die wy Indiën, en hunne Prieslers zyn by na de

nu hier ter neder stellen, en die wy ver eenige bezitters ’er af, en men heeft de
moeite van de wereld, om ’er

zekerd zyn dat hen zeer weinig menschen grootste

konnen aan de hand geven, alzoo van de maar een af te zicn.
Ik bezit ze alle diy gelyk bevorens el
duizend, de Maleytse taal kundig, naeuwlyks een bequaam is, om de zelve, met ders , over de Maleytic taal sprekende,
een Arabische letter geschreven, te le- gezegt heb; maar schoon ons in de twec
zen, en nog minder , om dat hoog- eerste, en nog eenige andre boeken hier
dravend Maleyts, waar onder zeer vee en daar wel zaaken, die ons groot licht

De
2909t¬

Arabische en Persiaansche woorden en ontrent dit stuk geven, voorkomen, is
nogtans het laatste, in dezen opzigte,
spreuken gemengd zyn, te verstaan

Deze boeken nu zyn genaamd Tadjoe het beste, om dat het dus de zaaken van
esssatina, of Makota Segalla Radja, da de grond af, en zelf lang voor dat het
treffelyk
is, de kroone derKoningen, Misa Gom gebouwd was, al zeer net (voor zulke
heid
dezer
tar, en Kitab Hanroewa of Hangtoeha Inlanders) voorsteld.
boeken dat is, het bock Hantoewa, anders ge
Ik moet egter bekennen, dat, eer ik

meenelyk met den naam van Soelalet essa dit laatste bock bezat, ik groot licht uyt
lathina, dat is, de stamme, of de ge- een Voorreden , door myn gewezen
Ampt-
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Na dat zy zich hier, zonder dat zy waarzy

Amptgenoot, den Heer Petrus van der

Vorm, voor het herdrulet Dictionarium nog van een Koning , die over hen zig voor

b¬
van D. Gueynier uytgegeven, bekomen, heerschte, wisten, eenige jaaren, die by Ae
1160
de
schryvers
niet
aangeteckend
vinde,
neden
en my ten deelen daar van hier bedienc
10b

Van
221

de M.
eye

unne
22
ce*

nen.

onthouden, en het hier egter niet al te gezet

vel na hunnen zin, nog te gerust had- hebben.

Wie de schryver van het boelt Hang-

den, vonden zy, na dat merkelyk toeenomen hadden, terwyl zy nog Heitennen, dat het een van de netste Ma
cytse boeken is, die ik gelezen heb, en denen waren, goed , om eenen Koning te
waar uyt wy het wezentlykste den Lezer verkiezen , welke hun eerste Vorst
zoo kort, als ’t mogelyk is, zullen meSiri Toeri Bowana genaamd was. Deze

tocha is, weer ik niet, maar moet be-

dedeelen.

Hun

eerste

heeft 48 jaaren over hen geregeert, en vorst
gaf voor een Nazaat van Alexander de nader

Indien wy de cerste beginzelen der Ma-

Groot te zyn, aan den welken Demang beschre-

leyers naeukeurig gaan naspeuren, zoo

Leibur Dawang, die toen als een Vorst ven-

staat ons eerst uyt te pluyzen, of zy hur

an minder naam het gebied over dit
olk voerde, de heerschappy, uyt aan-

naam van het Maleyts land, of van de
Maleytse kust, en van de stad Malal-ka

ontleenen , dan of die kust haren naam

merking van zyn groot geslagt en om

na en van de Maleyers draagd.

dat hy van zoo een beroemd Vorct af-

Dat het volk niet na de stadt, die eerst

stamde, ontrent A. C. 1160 fof we

lang na dat deze Natie al in de wereld be

eenige jaaren te voren) overgegeven

kend en beroemd was, gebouwd wierd,

had

Onder dezen Vorst is dit volk van En on

nog ook na de Maleytse kust zyn naam

der wel-

voerd, zal ons het vervolg klaar genoeg

jet Eiland Sumatra na de over-wal ,

aanwy zen, alzoo ons blyken zal, dat 2y

iu de Maleytse lust, en wel na den

zich, byna wel 9o jaaren te voren, elder-

Noord-Oost hoek van dien, met de Maleytse
jaam van Hoedjongh Tanab , dat is 1' ust

hadden neder gezet
Dit volk heeft eerst op het groot Fi

en 2y
12 dc

oversta¬

lands eynde , en by de land-beschry

ken

ers ook wel Zier-baad , dat in ’t Periaans benedens winds beteeken- , be¬

land Sumatra (dat in oude tyden Andelis,

cn ool Maningcabo eer men ontdekte,
dat dit een byzonder Koninkryk op dit

tend , overgesteken, alwaar zy ook

Eiland was , genaamd wierd), en aldaar langen tyd daar na nog een nieuwe naam
in het Koninkryk van Palimbang, op de ran ’t volk benedens winds , of wel

jan de Oosterlingen (te weten, by uytder breedte, tegen over het Eiland Banca, stck boven alle andre volken van het

binnen-west kust, ontrent 8 graaden Zui-

aan de rievier Malajoe gewoond , die Oosten) gekregen, en van dezen aldus
rondom den berg Mahameiroe loopt, en

genaamden uythoek, daar zy zich nu

van daar na om laag in de rievier Tatang,

op nieuw neergezet hadden , ontleend
hebben; gelyk deze zelve naam nader-

en zoo verder in Zee stort.

Die maarden naam van die eerste rievier

hand ook tot deze en gene van hunne

hoord , zou terstond zeer licht over-

jabuuren, of de verdre Oosterlingen ,

slaan , om te gelooven , dat die gene

vergegaan is

die zich daar eerst nederzetteden, na de

zelve Orang Malajoe, dat is, het volk

Dit land nu wierd van dien tyd X

De¬

neest met den naam van Tanah Mala- rechte

van Malajoe, of ’t volk, dat aan rievier

oe, of 't Maleytse land, en de Ma- naan

Malajoe woond, genaamd zyn; hoewel

eytse kust, bekend waar door men, land.

van di

andren oordeclen, dat die rievier fdie ool in een ruimen zin, al dat land verstaat

wel Mallajoe, Malladjoe, en Maladjoe

geen zig van dien hock, of van der

genaamd werd) haren naam van dit noest, 2. graad af, tot aan den 11. graad N

Sreedte , en tot aan Tanassery, uytstrekt, hocwel men , in een naeuwer
bezig is, en om dat de Maleyers ook de zin, daar by alleen ’t land, dat nu tot de
ze noestheid en geswindheid doorgaans vand-Voogdy, en’t land van Malakka
behoord , en dat daar ontrent gelegen
door ’t woord Maladjoe uytdrukken.
s, verstaat, gelyk die ook by uytstek
Doch ik ben van oordeel , dat de Maleyers van dezen stroom allereerst hunnen oor de rechte en oorspronkelyke Ma-

neerstig, geswind, en voortvarend volk

ontleend , alzoo het altyd ergens mede

aan verscheide kusten en landen, daar z1

eyers gehouden, en daarom ook maar
Orang Malajoe, dat is, Maleyers een-

zich neersloegen hebben medegedeeld,

voudelyk , genaamd werden , daar alle

naam kregen, en dat zy dien naderhanc

hoewel dit gansch land , daar toen nog

se andre, zo daar ontrent, als verder af-

niet dan visschers waren, onder den Ko-

gelegene Maleyers als die van Patani,

ning van Siam gestaan heeft , dien he ahang, Peirah, Keidah, Djohor, Binnaderhand door eenige dezer Inlanders is tan, Lingga, Gampar, Haroe, en meer

afhandig gemaakt.

andre volken , op dit land zelfs, of wel
Rr3
O9
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op de Eilanden Bintang, Lingga (be

dat hy de nieuw-gebouwde stad wat ver-

zuiden Malakka) of op Sumatra gele

ser uytgebreid, en meerversterl't heeft

gen, ook wel Maleyers, maar altyd om tegen de aanslagen van den magtigen
met byvoeging van den naam van’t land, Vorst van Madjapalit, die hen niet ondaar zy t'huys behoorden, als Malajoc gemoeid liet, te beter gedelet te zyn

Djochor, Malajoe Patani, en zoo voorts
genoemd wierden.
Van vee
Ouden ,

Hy stierfA. C. 1223, en wierd toen

Die

door den derden Koning, Siri Rama Wile

1223

Dit is dat vermaard en wyd-beroemd ram vervangen.
door Siri
Dit was een jong en moedig Vorst Rama
Wika¬
velen hedens-daags, voor ’t aloudc Ofir. die hen met veel zagtheid 13 jaaren lang ram geen voor dat land hielden, daar Koning bestierde , en die zig alomme gevreestvolgd
Salomo het goud en andre Indiaanze pegon te maken; maar hy stierf A.C. werd.
and, dat veelen van de Ouden, en nog

voor Sa

lomon’:s

Ofir gehouden.

zeldzaamheden , in de H. Schrift ge-

Die

1236. zeer haastig, tot droefheid van

1636

meld, van daan gevoerd heeft, ent alle de zynen, waar van hy zeer teeder door Siri
Moha¬
geen de Ouden daarom Regio Aurifera, bemind wierd.
dat is, de goud-kust, het goud-gewest,
genoemd hebben.

zadja,

Zyn vervanger was Siri Maha Radja, de vierde Koning, die mede een

Van.

gen is

Het is zeker, dat men van Ezion Ge- zeer goede intrede maakte, en de stac
ber het roode Meir door, en zoo lange merkelyk uytgebreid heeft
de wal van Arabien en Persien, en aldus
Hy regeerde 12; jaar met zeer veel
ook langs de kusten van Malabar, Cho- voorzichtigheid, by zyn gansch volk
romandel, en Eengale, van de cene wa

pemind ; en alomme by zyn vyanden

tot de andre afzakken, en zoo eindelyk gevreest; en quaim 1249. te fterven.
langs de Ryken van Arracan , Pegu
In dat zelve jaar wierd in zyn plaats
Siam, en Tanassery, tot aan de Maleyts Siri Iskender Sjah tot de kroon als

kust zonder compas komen kon ; dog laatste Koning van Singapoera verhe-

dat niet deze kust, maar ’t Eiland Cey-

Ven.

Deze hield het in de drie eerste jaa- Die
hebben wy uytvoerig in ons eerste deel, ren tegen den magtigen Koning van 1252.
en elders , aangewezen
Madjapahit nog gaande; dog wierd in gedwonNa dat zy nu eenigen tyd hier verble- het cinde 1252 , zoodanig door hem ge- gen
werd
ven waren , hebben zy daar hun eerste perst, dat hy Singapoera verlaten, en zich
Singalon, waarschynelyk st dit Ofir geweest zy

Zy bou
wen de

stad Sin-

guge

stad gebouwd, en Singapoera genoemd, hooger op na ’t Noorden, en van daar

poera te

waar na ook een kleene straat bezuiden na ’t Westen van dit land, na dat g RKo- verlatn
de zelve nog den naam draagd.
ningen 91 jaaren in deze stad geregeerd
In dezen tyd was de Koning van hadden , begeven moest, alwaar hy
Madjapahit, een Ryk op Java, een var 1253. cen nieuwe stad aanleide, en de

de magtigste Vorsten daar om streeks zelve van tyd tot tyd zoo heerlyk opdie zig niet alleen op ’t Eiland Java bouwde , dat zy naderhand onder de
door zyne wapenen, alomme ontzaglyk dry groote vermaarde steden aan die

gemaakt, maar ook verscheide plaatzen kant van het Oosten, de derde in rang,
op Java Minor, en Sumatra , ingeno of naast Pasi , op Sumatra, dat weder

men, en zyn Ryk nog verde- uitgebreid naast Madjapahit gesteld wierd
had.
Werden
van den

Koning
V27

M2 a¬
pa1

onsrust.

Hy gaf aan deze nieuwe stad de naam

Gelyk Madjapahit toen een van de

van Malakka, na zekeren boom , Ra-

eerste en meest beroemde steden zoo van

joe Malakka , of de Malakse, anders de

Java, als van de andre omleggende Ei Mirabolaan ofte vyf-hoek-boom gelanden, was, alzoo dreef de roem-zucht naamd ; ter gelegenheid , dat hy daar
des zelfs Vorst, om ook dit nieuwvolk ontrent jaagde, en onder zulken boom ,

de Maleyers, hier van daan te dryven, en terwyl de honden het wild van boven
daar door een nieuwe peerl aan zyn kroon dreven, wat stond te rusten, gelyk hy
te hechten.
dic stad daar toen begonnen heeft, alle
Hy taste hen met groote magt or

vclke zaaken wy breeder in ’t boek

verscheide tyden aan, en dwong hen Hantoewa uytgedrul't vinden.
Gelyk men van ouds ook Koningen
om zich van tyd tot tyd daar sterker te
De doo d

maken.

De

van Andragiri had, alzoo hebben de Madja¬
Nadat nu Siri Toeri Bowana 48 jaa- oude Koningen van Madjapahit, na datahitse

des eers-

ren als een dapper Vorst over hen gere- zy zich meester van Singapoera gemaak Koningen ook
gee d had, stierf hy, en wierd van den hadden, zich daar mede niet vergenoegd, opper1208, en
ten Ko¬

nings

tweeden Vorst, Padocka Pikaram Wir- maar zyn na de overwal van ’t Eiland Vorsten
1208. vervangen ; maar deze heeft Sumatra overgestoken, alwaar zy ’t Ko- van An
door Pa- niet lang over hen geregeerd, alzoo hy ninkryk van Andragiri veroverd, en zedert Afagin

is ver-

vangen

doeka

Pikaram

in 15 jaaren, dat hy hun Koning was daar dezen of genen lavaanzen Vorst, aan

Wira.niets

van gewigt uytvoerde, dan alleer hen vermaagschapt liebbe, waar onder hier
na
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na ook cen Koning van Malakka voor- zyn Vader hem dat ontruymd had
komen zal, als Koning uyt hun naavoorgesteld

Ondertusschen nam deze stad, en di
beroemd volk, onder dezen Vorst niet

weinig in aanzien en vermogen toe, ei

In zyn plaats volgde dit zelve jaa
Sulthan Modafar Sjah als 9. Maleyt e

4. Malakse, en 3. Mobihammedaanze
Koning

Deze Vorst liecft dit volk met zeer

ley deze Koning van dien tyd af zeer goe-

veel wysheid en voorzigtigheid be-

de gronden tot een vaste regeering.

stierd.

na dit volk 25 jaaren beheerscht, en na

Zyne wysheid heeft hy getoond, met
hen een boek vol heerlyke Inzettingen,

3 jaaren in Singapoera, en 22 in Ma

de statuten van Malakka genaamd, na

Hy leefde tot A. C. 1274, en stierf

lalcka, gevreest van zyne nabuuren, en te laten. Zyn dapperheid heeft hy ,
bemind van zyne onderzaaten, als eerste

Koning van Malakka, den Ryks-sta

gedurende de 40 jaaren, zyner regering, ailezins doen doorstraalen

Ontrent 1340. regeerde in ’t Ko- 0NN0g
Sulthan Magat, quam op dit zelve ninkryk van Siam (toen Sjaharnouwmet der

geswaeyd te hebben.
Sulthai
Magat

Maleyt
n2 N.
al

Konin.

1274.

aar als twecde Maleytse en Malakse Ko
ning in zyn plaats.

of Sornau, genaamd) een zeer magtig
Vorst, die den naam van Boebatnja voerd

Koninvan S2n

Deze Koning, die alles rondom zich
Deze Vorst regeerde niet lang ; en
stierf na 2 jaaren regeerens, bessuitende inssokte, en ondertusschen van de mag

1340.

by zyn dood i15 jaaren en 6 maander

ige koopstad Malakka hoorde spreken

van de Maleytse Koningen, zoo lang zi

dede , jaloers over haren opgang , de

zelve opeisschen, en, als Koning Mo¬
Hy wierd in het jaar 1276. door dafar zich aan hem niet wilde onderSulthân Mohhammed Sjah, de 7. Ma werpen, de zelve door zynen Veld-Heer
nog Heidenen gewecst zyn.

Sulthar
Moh¬

leytsc, en 3. Malakse Koning, vervan-

mmed

¬

gen , die de eerste Mobhammedaanz

wi Tsjakar aantasten

Daar viel een hevig gevegt tusscher

Die

Ma-

Vorst in Malakka, en ook die gene ge-

leze twee Vorsten, of wel tusschen bei- gellagen

eytse,

veest is, die in de 57 jaaren, welke hy di

ser Veld-heeren, voor maar Siri Nara en stiert

¬

salscen
oh
ham

daansche
Sonii

ver

versche

de lan
den.

wierd,

Ryk bestierd heeft , zig door 't sterk Seridja, Malaks veld-Heer, droeg zig
voortzetten van dezen nieuwen Gods- nier 200 dapper, dat hy den Siammer

dienst, en door ’t uytbreiden van zyn dwong met groot verlies, en schande
Ryk, zeer beroemd gemaakt heeft

fte trekken

Hy schynd den Maleitse naam op de nabu

De Koning van Siam quam kort daar

igeEilanden van Lingga en BintamofBin

aan ook te sterven, en wierd door eenen

ang, bezuiden den hoek van de Maleytse
cust al gebragt tehebben,endaar omstreek:

ssjoepandan vervangen.
Deze liet het daar niet by berusten

al verder onder die van Djoehor, Patani. maar tastte den Koning van Malakka iwe-

RKeidah, (andersQueda genaamd Pcirah,en
lders, zelf rot aan de overkust van Sumatra

op Gampar en Haroe bekend , en daar zoc

gevreest geweest te zyn, dat alle deze landen toen al aan hem scheenen onder
worpen

Hier mede nog niet te vrede zynde.
heeft hy in de laatste jaaren van zyne re-

gecring de Princes van Arracan, Er
dogter van dien Koning, getroud, en zich

der aan, en belegerde de stad ander
maal; maar hy was even ongelukkig,
als zyn voorzaat, en wiera nogmaal.

door den vorigen Malakzen Veld-heer
opgeslagen, en zoo gevoelig van de stao
sedreven, dat hy ’t al mede kort daar
aan bestorven is.

In dezen tyd nu was het, dat de stad Malakkdalakka, naast de vermaarde steden in nu zeen

het Oosten aan die kant, Madjapahit, ge-

aldus by erffenis ook dat Koninkryk on-

n Pasi , de derde in rang gesteld toemd

derworpen, makende dien Vorst, die

wierd

hy daar uyt de Maleyers aanstelde, toi
Mangkoboemi of Cancelier, van ’t
Koninkryk van Malalcka.

Nadat hy nu tot hooge jaaren geko-

men was, quam hyA. C. 1333. te ster-

Naderhand heeft deze Vorst noc
eenige jaaren met veel roem dit Ryk
bestierd, en is 1374. komen te sterven.

Hy liet tot zynen vervanger zyner

ven, en liet zynen zoon, Sulthan Abot

zoon na, die eerst in ’t gemeen Sulthan

Sjahid, als 8. Maleytsen , 4 Malaksen
en 2 Mohhammedaanzen Koning, eer
bevredigd Ryk na; maar deze Vorst

ling, Sulthan Mantsoer Sjah genaamd

Abdul, dog naderhand, by zyn optrewerc

heeft het zelve niet lang bezeten, alzoo
Deze is geweest de 10. Maleytse ,
hy, na i jaar en 5 maanden geregeerd de 5. in Malakka, en de 4. Moh.
te hebben, 1334. door den Koning van jammedaanze Koning, die daar regeerArracan is doodgesteken , latende het de , in welkers tyd veel aanmerkens-

Ryk verder in dien cygen staat, gelyk weerdige zaaken hier voorgevallen zyn,
be¬
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behalven dat geen van alle deze Vorster van Koning Mantsoer Sjah tastte hem
zoo dapper aan, dat hy wyken moest
73 jaaren, als deze, geregeerd heeft

Ten tyde van dezen Koning was het en zich na Pasi begeven, dat hy toen
Koninkryk van Andragiri, dat op de belegerde, bedervende daar het gansch
Oost-zyde van Sumatra lag, onder de land.
opper-Vorsten van Madjapahit; dog na

Naderhand geraakte Sainalabdyn, Ko-

ning van Pasi, in geschil met zyn twee
dezen Vorst, Radin Gala Tsjindra Kiraan jongste broeders, die hem uyt zyn ryk
dat Mantsoer Sjah met de dochter van

een Princes van grooten roem, getrouwd verdreven, en dwongen toevlugt b

was, schonk de Koning van Madjapahii dezen koning van Malakka te zocken,
het Ryk van Andragiri aan zyn schoon die hem ook in zyne bescherming nam
Hy ging, ter gunst van dezen verzoon Mansoer Sjah, en aldus is Andragiri onder de Koningen van Malakka ge- dreven Vorst, Pasi belegeren, nam dat
raakt, en zedert tot onze tyden ondei Ryk en die stad voor hem weder in; dog

deze land-Voogdy gebleven
Ontrent dezen zelven tyd, te weter

naderhand wilde hy zich aan Mant.
soer Sjah niet onderwerpen

Dus liepen zyne dagen in gedurige
1580, was de Koning van Madjapahi
zoo groot, dat hy veel eer de naam var Oorlogen en krygs-belemmeringen ten
Keizer, dan van Koning, verdiende : eynde , en hy quam 1447. te sterven
want hy had niet alleen verscheide Ko- latende zynen zoon Sulthan Alawoddin
ningen onder zich; maar deelde aan her

ook stoelen uyt, om, als zy in zynei

Raad verscheenen, ider na zyn rang ge
plaatst te werden

Den eersten stoel naast hem gaf hy aan

den Koning van Daha; den Tweeden aar

in zyn plaats

Deze is de 1I. Koning der Maleyers
reweest, en de 6. Malakse, en de 5

Koning, zedert dat zy den MohhammedaanschenGods-dienst aangenomen hadde
Deze Vorst heeft hen 30 jaaren be

Onder
Siam:

den Koning van Tandjong Poera (op Java) stierd, zonder dat my blykt, wat hy ge-magt gedie ook met een van zyne dogters, Nasa denk-weerdigs uytgevoerd heeft. Ook raakt.

Casoema, of Njay Casoema, getrouwd schynd my toe, dat Malakka in zyn tyc
en na hem Koning van Madjapahi onder den Koning van Siam geraakt is,
Was

en derden stoel schonk hy aan den Ko¬

ning van Malakka, zynen schoon-zoon

hoewel ’t 'er niet lang onder blees
Hy stierf 1477, en wierd toen vervan

gen door Sulthan Mahhmud Sjah

Dit is de 12. Maleytse, 71 en ook
MantOok maakte Koning Mantsoer Sjah
soersjahs een verbond met den Keizer van China de laatste Malakse en de6. Mohhamme

verbond en trouwde met zyn dochter, en na dier

daanze Koning geweest

met den tyd geraakte hy met dien van Pahang

Hy heeft over dit volk 36 jaaren, 25
in Malakka, en naderhand nog7 in
na, en
Outrent dezen tyd was Malakka de Djohor geregeerd ; en onder hem is 't
zyn hueerste, Pasi de tweede, en Haroe de derSiams jok 1509. weer afgeworpen, geKeizer

van Tsij- in Oorlog, en veroverde dat ryk

welyk

met des de stad van ’t Oosten in deze streek; die lyk wy in ’t vervolg breeder zien
Onder dezen Koning zyn de Portu- Onde
zelfs roem verkregen had, en boven alle an
welken
dochter. dre in magt en aanzien uyt stak
geezen eerst op Malakka gekomen, dat de po

Met den Koning van Pasi , Sainalab

din genaamd, geraakte hy daar na ool
in Oorlog, en versloeg den zelven
Niet lang daar na, ontrent 1420. zond

Zyne

zy ook van hem hebben gewonnen ; tugeewelke zaaken wy , om te netter be- zen hie

grip daar af te krygen, van den beginne auannen
af ophaalen, en in haar vervolg, to

Krain Samarloeka, xoning van Makassar onze tyden toe, onder deze, en vol
gevallen een vloot van zoo vaartuigen vol voll gende Koningen van Malakka, in ordre
na Malakka, om ’t zelve aan te tasten; zullen tragten voor te stellen.

Verdre

dog de Lacsamana, ofte Zee-Voogd

DERDE HOOFD-STUK
DDOrtugeesche zaaken, op Malakka. Verschil tusschen onze jaar-reekening en die der
Malevers. 1509. komt Siqueira bier. Onder Koning Mahihmud, die aan Siqueira
toestaat daar te handelen; dog door de Mooren mc: omgezet, alle de Portugeezen wil

vermoorden. Gedrag der Portugeezen ondertusschen. Trouwe waarschouwing der Tsji
neesen. Nieuwe aanslag des Konings, om hem aan boord van kant te helpen. Onvoorzigtigheid van Siqueira. Die , van pas gewaarschouwd zynde , hen op de vlugt dreef
Zyne verdre voorvallen daar. Alfonsus Albukerk tragt Aden aan te doen. Vasconsel
na Nalakka. Zyn verbond met den Koning van Pasi. Dood van Nachoda Begua

Zyn vertrek 1511. na Malakka. De Koning bied hem geveynsdelyk de vrede aan
Groo
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Groot getal van metale stukken bier. Albukerk tast de stad aan. De Koning neemd de
vlugt. D'Abreus verovers de stad De Portugeezen plunderen Malakka, en Albukerk
steld ordre in de slad. De Laxarmana in genade aangenomen. Waar na toe Mabhmud

gevlugt was. Bouwd 1511. de stad Djohor. Stierf 1i513. vervangen door Sulthan Ahhmed Sjali, 13. Malcytse en 1. Djohorsc Koning. Raja Utimutis, en zyn aanhang over
hun verraad gestraft, dat de Weduwe zockt te wrecken. Rodrigo Brit Patalyn I.
Land-Voogd van Malakka. Zynalabdyns dubbelde afval van Albukerk. Albukerks
vertrek, en levens gevaar. Komt 1512. te Coetsjjen. Pati Catir’s nieuwe aanslag, verydeld.
Nieuw vérraad tegen Malakka. De Portugeezen maken 1514. vréde met den Koning

van Djohor. Georg Albukerk 2. Land-Voogd van Malakka. Ninachetuwes dood.
Georg Brit, 3. Malakse Land-Voogd 1515. Die 1517. door Alfonsus Costa als 4.
Land-Voogl vervangen is. Nieuwe aanslagen des Konings van Diochor verydeld. Gar-

sia de Sala 5. Land-Voogd van Malakka. 1519.

Komst der

PORTUGEESEN op MALAKKA.

Portugeesch
221ken

En hunne verdre SAAKEN, daar voorgevallen.

op Ma

lalka.

Adat deze Vorst Malakka 32 jaa- met verzock van daar in vriendschap te

N

Verschi

10ren bestierd had (hoewel de Ma- mogen handelen, dat hem toegestaan

tusscher

leytse geschiedenis hem maar 25 wierd

onnejaar

reeké¬

De Mooren en Arabiers, hier onder-

jaaren regeerens, toeschryft, welke reke-

ning en

ning niet wel uytkomt met de rechte tusschen by de komst van de Portugeetyd van de verschyning der Portugee- zen, en het toestaan van den handel aan

die de
Ma-

zen) heeft men de eerste Portugeezei

eyers.

hier gezien.

hen hunne reekening niet vindende, en

die t’eencmaal achtende verdorven te

Indien men de geheele 29 jaaren by zyn, vermits hier door al hunne tochde jaaren van ’t begin zyner regeering ten met de Caravaanen van Cairo en
voegd, zullen zy te zamen maar A. C. Alexandria, in Egypten, na Europ:
1506. uytbrengen, en men zal uyt het stonden te niet te loopen, vonden goed
volgend verhaal klaar zien, dat de Por- den Koning te vertoonen, dat de Portugeezen twec drie jaaren later hier tugeezen hier niet quamen om te han-

cerst gekomen, en vyf jaaren later of delen ; maar om den Vorst uyt zyn

A. 150

A°. C. Ifil. eerst overwinnaars van Ryk te jagen.
Zy scholden de Portugeezen by hem
Malakka geworden zyn, zoo dat deze
Vorst langer op Malalka, en korter oj voor al, dat leclyk was, toonden hem
Djohor, als ons de Maleyers verhalen dat zy even zoo op Coetsjien , Cageregeerd moet hebben.
nanoor, te Ormus, en elders gehanA°. 1508. zond Koning Emanuel 10 deld , en hoe zy zich daar meesters

schepen, van welke de Zee-Voogd Ja- van ’t land gemaakt, en ’er ten eersten

m

Siqueir-

cob fof Didakus Lopes, volgens Maf Vestingen gebouwd hadden

Even zoo hadden zy bevorens de Por- Dos
om daar mede na Malakka te gaan, en tugeezen, als Vasco Gama eerst voor omgezet
a
met dien Vorst in vriendschap te tre Calicoet op Malabar aangeland was,de
Porden
voor den Samoryn, of Keizer van dat ugeeen
Zoo ras hy te Coetsjien gekomen was land, mede afgemaald, en hem (gelyk wil ver-

fejus) Siqueira last had ’er 4 te nemen.

vertrok hy 1509. met s schepen (zoo Oso- wy onder 't beschryven van die zaken mooren
rius zegt) eerst na sumatra, gierde o breeder zien zullen) daar door in zulken

Atsjch aan, en quam van daar eindelyk haat by dien Vorst gebragt, dat hy geen
op Malakka.
Onder
Konin

Mabih-

mud.

die niet lang te voren trouwloos van len
Zoo ras nu Mahhmud dit van de
den Koning van Siam, onder welker
Mooren
gehoord had, nam hy voor het
macht zy geraakt waren, afgevaller

Die aan Was
Siqueiri

swarigheid maakte zyn woord te schen-

Hy vond daar Koning Malihmud , den , en hem zeer leelyk te hande

verbond, met Siqucira reeds opgericht

Siqueira, hier ten anker gekomen, te breken, hem met zyne voornaamste

toestaat zond eenen. Hieronymus Teixera met scheeps-Hoofden te gast te nooden, en
daar te een geschenk, en een Arabischen Brie
hande-

van Koning Emanuel, aan dien Vorst,
len.
V. DEEL

ze alle op die maaltyd te vermoorden.

Zoo listig als de Mooren den Koning
Ss

en
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en den Sjalibandaar daar toe over gehaald opgaan, hunnen Alag wel waar te nehadden, zoo gerust meinden zy dit nu
verder uyt te voeren; maar dat ging zoo

grif niet, als zy zich verbeeld hadden.

mCn.

Petrus Maffejus verhaald ons, dat Utinutis dit door eenen Patiacus (hy wi

eggen, Pati Ages) zyn neef, die met de
komen maar, ’t verraad ondertusschen Portugeezen kennis gemaakt, en groot
vernomen hebbende, veinsde voor dien toegang by Siqueira zelf gekregen had,
tyd ziek te zyn, zonder iet verders te la dagt te volbrengen ; gelyk die ook aanSiqueira , had wel aangenomendaarte

ten blyken

Gedrag

Se Koning had aan Siqueira ook al

der Por- een huis aan land vergund, waar in zic
tugeeten Rodrigo Arauge reeds als hun opper
onderhoofd van den handel nedergezet had

tusschen.

den.

renomen had, hem te vermoorden.

aar op na boord gegaan zynde
meinden zy dit ook uyt te voeren; dog

quamen ai te sterk gelyk aan boord, dat
ten eersten quade gedagten gaf. Garcia
de Sousa, dit ziende, hield hem terug,

DeChineezen,dichier woonde, en zeker

en zond Ferdinand Magellaan na Siqueira,

Vaat.

ersiaanze vrouw (door middel van eer

»m hem te waarschouwen, dat dit op

schou-

kleermaker) hadden hem al van ’t verraad

geen goede moer lag
Utimutis, en de zynen , waar van ’e

Trouwe

wing de

Tsjince
zen.

tydelyk kennis gegeven; dog hy gaf daar

On
oozig.

eerst geen geloofaan, nog ook zyne mak- il 8 Siqueira, die met schaken bezig was,e
kers, die aan land waren, en volgens hun- omcingelden, wagtte maarmet de uiterste van Sinen onkuischen aard, niet nalieten hiei

en daar door de stad te loopen moeskop
Een

mert na het teelten van land, en na den queira.

rook, die daar opgaan moest
Siqueira, schoon van Magellaan reeds

Ondertusschen deden Nachoda Be

gewaarschouwd, bekreunde zich daar niet

gua en zeker Javaan Raja is Uti-

eens aan; en zond alleen een stierman in

mutis (naamen, daar ik niet weet uyt

de Mars , om te zien , of de boots al

te raaken) de twee vermogendste lieder geladen weerquamen, gaande egter even

hier naast den Koning, niet weinig hur driftig met zyn speelen voort
best, om dit vuur wakker aan te blaazen

Die, van

Ondertusschen ging dit tecken nogpagge

en den Vorst van Malakka in den haat te

niet op en zoo als de stierman in de waar-

ven de Portugeezen meer en meer tever

mars een Maleyer zyn Eris zag uyt-schouwd

sterken. Zy deden aan den Koning, en zyn

trekcken, en cen ander hem toewenken zynde,

oom, groote geschenken, gelyk zy die dat het nog geen tyd was
beide daar door ook wonnen; maar di

Zee-Voogd des Konings van Malakkten eerlyk man, keurde deze schend-daad

volslagen af, zeggende, dat de Konint

hen of
Waar

de vlug

schouwde hy Siqueira , zoo als zy op dreef.
t gegeven teeken begonnen zouden heb-

ben, luids kecls in wat gevaar hy was,
die, daar op nog tydig om wapens ge-

verpligt was zyn verbond ten minsten roepen, en zyn swaard gekregen hebzoo lang na te komen , tot dat hen bende , de vyanden met ter haast ovei

deze nieuwe gasten eenige redenen gege boord dreef, dic, zeer verward en verven hadden, om dit met eenigen grond baast over hunnen missuketen aanslag
en schyn van billykheid, te doen; maa n hunne vaartuigen sprongen, en zich
al zyn zeggen, hoe wel gegrond, mog van daar begaven
niet helpen.
Pas na hun vlugt ging het tecker
Nieuw
22nsl2:

des Ko

nings

ian land op, waar op zy , die nog in voorva
eerste aanleg missukt was, en hy te gelyl de stad waren blyven moeskoppen, jam-len daar.
erstaan had, dat Siqucira dit meest nage merlyk vermoord wierden.
laten had, om dat hem de beloofde spe
Twintig van hen weken by Rodrigo

ceryen niet gezonden waren, liet hy hen

Arauge in huis ; dog Francisco Ser-

veten, dat hy hem ten eersten de boots raan, nog tydig een vaartuig gekregen

en vaartuigen met de goederen toezen
den zoude , ’t geen Siqueira zeer wel be

hebbende, ontquam het.

viel; dog ondertusschen zond hy van zyr

de zynen beried, zond de Koning, en de

Terwyl Siqueira zich over dit stuk met

kant op 4 plaatzen ook vaartuigen met Bendahara, of schatmeester, een Gezan
ja boord, om zig hier af by hem te ontvolk, om op zyn hoede te zyn.
Om her
221

boord
van kar

te hel

pen.

7yn
erdre

Na dat Mahhmud gezien had, dat zyn

De Koning zond mede eenige vaar

schuldigen, aanbiedende, alle de schul-

tuigen met volk en geweer, die zich digen, die hy maar in hegtenis krygen
inder de lyf-tocht en voorraad verborgen. kon, te zullen straffen, en alle de PorSok belastte hy eenige van zyn volk wa

tugeezen , die nog by Arauge waren,

penen onder hunne kleederen te verbergen getrouwelyk aan hem te zullen overle
cn ondertusschen als kooplieden met al-

erlci cetwaren op de schepen te verschynen ; om daar na dan, op zeeker tecker

veren

Het eerste, dat Siqueira hier op dede
was die Portugeezen te eysschen; maa

van rook, dat zy in de stad zouden zien als de Koning gedurig uytvlugten zogt,
en

Van MAL
en hy ondertusschen veel vaartuigen van
de wal op hen aankomen zag, keurde

AKKA.
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Op den zelven tyd van zyn komst al-

daar was de Koning van Pahang (dat de

hy, zoo, om dit reontgaan, als om door Portugeezen Pan noemen) ook op Ma¬
’t verloopen van 't Moesson van zyne te salka, aan de wclke Mabhmuds dochrug-reize na Indien binnen de Ganges nier ter kort bevorens verloofd was. Ook
verstcken te raken, best het anker tc maakte men daar een heerlyken Zege-

lichten; dog, hoorende, dat d’Almeida wagen met 30 wielen, om de Vorsten,
(diens zyde hy volgde) vertrokken was, daar toen zynde, op den bruilofts-dag rond
te voeren , dat juist op dien tyd was,
Ondertusschen had de groote Aifonsus vanneer Albukerk daar ’t anker wierp
Alfonsus
Albu¬
Dit gezicht ontsielde den Koning, enDe Ko¬
Albukerk, die 1509. onder-Koning ge
ningbied
kerb
worden was, voorgenomen, volgens laf al de bruilofts-gasten, van welke ac
hem ge12g1
meeste
Inlanders
de
vlugt
wilden
nemen.
van zyn Koning, Aden te vermeesteren,
veinsdeAden
keerde hy mede na Portugal.

2n 16

ten welken einde hy met 23 schepen, 8oo dog hoorende dat ly niemand moejenyk

doen.

Portugeezen , en 6oo Malabaaren eerst

vilde, liet de Koning hem vragen, mef

na Ormus, en dan zoo verder meinde te

wat voor waaren hy hem dienen kon; aan.

de

vrede

reizen; dog door de winden, die hem waar op hy ant woorde, die niet van nootegen liepen, belet zynde, moest hy den te hebben, en dat hy alleen maarom
dat opschorten, en ander bessuit nemen, de Portugeezen, die daarnog waren, en
gelyk hy in dien tusschen tyd Goa won. om de groote goederen quam, die hem
Vasconsel, na Malakka en te Ormus vrede bedriegelyk onthouden wie-den.
maak te

Ondertusschen wilde Jacob Mendes

De Koning, die wel by de oooo me-Groot
ale stukken in de stad had, en maaruit- geta
inetale

Vasconsel , vlak tegen Albukerks raad, stel zogt, om ondertusschen zyn vloot,
stukken
na Malakka gaan, waar in hy van ver die ergens na toe was, weer by honk te hier.

krygen, gaf hem al goede woorden, om
dit van hem ook in ’t werk gesteld wierd : tyd te winnen; ook zogt hy hen met stale
maar Albukerk deed hem met geweld we- vergiftigde pennen, in de aarde gesteken,
derom brengen, gevangen zetten, en te benadeelen , dat ook al uytquam; dog
vele van zyn raads-lieden hunne ampten Albukerk, niet genegen zich met woorscheide schippers ondersteund, en waarom

ontnemen.

den te laten paejen (alzoo hy zey, dat zy

Hy maakte onderwyl met den Koning ’t ontvlugt waren) en geen bericht ter
verbond van Pacem (of Pasi) een verbond , en vercld van zyne malckers aan land zelf
Zyn

met den

Roninc
van Pasi.
Dood
van

Nacho
da Be¬
gua.

eischte Nachoda Begua, volgens zyne erygende, dede aanstonds de stad, eenige
belofte, van hen, daar egter, op voor

nuizen, en schepen in den brand slinge-

geven , dat hy gevlugt was, niets op
volgde, dan dat zyn schip achterhaald,

ren, en dwong zoo den Koning, om,
op t kermen der Ingezetenen, terstond

en, hy door de Portugeezen gekregen Araugen en d’andere, aan hem over tegevan hen, na zich dapperverweerd te heb-

ven, verzekerende, dat hy niet, dan de

ben, gedood wierd. Ontrent welken tyc vredc zogt; dog als Arauge hem waar-

de Koning van Malakka , die tot noe schouwde den Koning niet te vertouwen,
toe een Vasal van den Koning van zoo eischte hy van hem een plaats, om
Siam geweest was, van hem afviel.
een Vesting te bouwen, die hem tot zyn
Een wonderlyke zaak was 't, dat mer keur; dog ondereen gedurig uitstel, beschoon hy doorregen was, geen bloed zag5 looft wierd.

dog men ontdekte, dat hy een bloed-stel-

Hy, dan ziende, dat maarom de thuin

pende steen in een arm-ring by zig had. geleid wierd, liet daar op’s Konings Hot
de welke zoo ras niet van zyn lyf geno- van verre in den brand steken.

men was, of 't bloed gudsde daar uyt.

De Koning wilde, op de voorwaarden

Ook quamen kort daar aan z Gezanten nem van Albukerk voorgesteld, die de

by hem , die op Sumatra aangierende, ver- oortugeezen, de geroofde goederen, en
vergoeding der onkosten van 2 gezondene
labdien, wettig, dog verdreven Koning van vlooten eischte , vrede maken ; dog

zoekende zyne hulp voor Sultan Zeina

Pasi, dien hy zyn hulp toezeide; nemende Konings zoon (door Maffejus Aloddien

ook ontrent de straat van Singapoera eenige genaamd) en den Koning van Pahang,
vaartuigen zyner vyanden
757

vertrek

i5Il, na
2.

la

wilden dit nietaannemen; waar op hy zyn

Daar op zeilde hy den 1. Augusty 1511. volk last gaf, de stad aan te tasten, en

na Malalka, wierd zeer vriendelyk door die te plunderen , gebiedende om alleen
de Chineezen van de toebereidzelen, dit de huizen van eenen Ninachetue en Utimen daar tegen hem maakte, onder toe- mutis (die al bevorens met hem vredegezegging van hunne hulpe, gewaarschouwt; maakt, en zich aan Albukerk onderworter wyl de Koning hem, zoo als hydaarten den had) en van de Javaanen, die onder
anker gekomen was, de vrede aanbieder nem stonden, en nog eenige andre bondiet

genooten, te verschoonen.
Ss 2

De
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De Koning, zelf gewond werdende na de N. Oost-lant van dien gevlugt
steeg van zynen Olifant, en nam de vlugt alwaar liy een nieuwe stad (zynde de derde
gelyk ook de Koning van Pahang, zon
der weder te keeren

door de Maleytse Koningen op dat land
gebouwd) aangelegd, gegrond-vest, en

Hy

Eenigen tyd 'er na tastte hy onder 't be- metter tyd voltoid heeft, gevende aan de bouwleid van Antonio d’Abreo de stad wee

aan, daar zeer scherp gevogten wierd

zelve den naam van Djohor, misschien 1511

wel na ’t Arabisch woord Djohor

s20

Djoe

dog d’Abreo dreef de Maleyers op de dat een peerl, of ook wel de uiterlykc hor.

vlugt, en won zekere brug, waarop Al

bukerk in 't Vorstelyk Paleis vicl, be
vindende, dat de Koning met alle de zy

schoone gedaante van een mensch beteekend

Hier heeft hy weder een nieuw ryl

opgericht, gelyk ook de Koningen aldaar
Aloddien zogt de gevlugten wel weder zedert niet meer Maleytse, of wol Ma

nen gevlugt was

by een te zamelen; dog wierd ten twec
demaal geslagen, waar door hy genood
zaakt wierd na ’t Eiland Bintam (dat te-

lakse Vorsten; maar Koningen van Djotor, genoemd zyn.

Hy regeerde daar nog jaaren, en is stie'f

1513. komen te sterven, zynde vervan- 1513.
gen over Singapoera legt) te vlugten
makende zich zelven daar, in weerwi gen door zyn zoon, die niet Alodin,
van den Vorst, die ’t toebehoorde
sterk

De Po

Ondertusschen geraakten de Portugee

gelyk de Portugeezen, maar Sulchan
Ahhmed Sjah, zoo ons de Maleyers in
deze geslacht-lyst der Malakse en Djoh-

tugeczen zen, de stad nuvolslagen meester gewor horeese Koningen opgeven) genaamc
plun
sen zynde, niet weinig aan’t plunderen, vas, en die de 13. Koning der Maleyers,
deren
Ma
lakk-

Albu

kerk

steld or
dre in

alzoo Albukerk Malakka aan de Soldaa

ten ten buyt gegeven had

Hy veroverde daar in oooo stukken ge-

de 1. van Djohor,en de 7. Mohhamme
daanze Vorst, geweest is

Terwyl deze Vorst daar met het bou-

schut, en vond ’er zoo veel buit , dat wen van zyn nieuwe stad bezig was, ston
Konings vyfde deel alleen zoooooducaa

de stad. ten beliep

Ondertusschen stelde hy Raja Utimutis
over de Mooren, en Ninachetue als

er in Malakka voor den grooten overwin

naar Albukerk een andre pot te vyer.

Raja Utimutis, die al voor zyn komst Utimutis,

Koning Mabhmud, over eenige hem aan

en zyn

Hoofd over de verdere Ingezetenen, ver- gedane ongelyken , had zoeken te verdry-

aanhang

sterkte hier en daar de stad, noodigde ven, en met eenige Javaanen van Japara gestraft
van alle kanten de kooplieden derwaards eenen aanslag en toebereidzelen gemaak
en bouwde ten eersten van de graven de had, om , door hulp van zekeren Pati aloude Koningen een kerk, de boodschat daar (door Osorius en Maffejus Patconius

des Engels toege wyd

venaamd) deze stad te vermeesteren, oor-

Hy gaf van deze verovering aan der
Koning van Siam kennis, die, zeerver

deelde het nu den rechten tyd, en tebe-

heugd was , dat zyn trouwlooze weder-

spanneling en afvallige zoo gevoelig over
t verraad, aan hem gepleegd, gestraft
was , wenschende Albukerk daar gelul
mede, gelyk hy ook aanbood voortaan

ter daar toe in staat te zyn, alzoo hy zag
dat de Portugeezen zeer weinige in getal
waren

Hy schreef er dierhalven aan ’s Koning

Dat de
Wedu

jevlugie zoon over na ’t Eiland Bintam ; wezoel

dog zyn brief wierd onderschept, hy, eer te wree

in vriendschap met hem te leven, waar man van 8o jaaren, met zyn zoon Pati ten ,
Catir
op een verbond over en weder gesloten 1gos, en swager (die in de vesting zog
wierd.

D
Laxa

mana ii
genade
aange-

nomen

De Laxamana (of Zee-Voogd van
Malalcka) quam hem om vrede verzoe

ten te komen) gevangen genomen, opentyk onthalst, hunne huizen verwoest, en

hun gedagtenis uitgeroeid. Zyn weduwe

ken, toonende, dat alles tegen zynen wil had voor hun leven 100000 ducaaten te

geschied was. Hy stond hem die dierhalver vergeefs geboden.
Zy, dit niet konnende verzetten, betoe; maar zyn vyanden verhinderden hem

die te genieten, dwarsboomende hem in loofd haare dogter aan een Moor Paticaalles, daar zy maar konden.
Daar lag nu de heerlykheid en de or
Waar
Mahh
mud na
toe ge

vlugt

Va5.

ir (by Oforius Pasecatier, dog Quitirius
by Maffejus genaamd) die door Albukerl

ot Hoofd der Mooren aangesteld was,
en huwelyk, mits dat hy de dood var
mud, gevlugt zynde, was niet (gelyk de naren man, zoon, en swager, wreeken zou.
Portugeezen zeggen) van droefheid ge- Hy had by Raja Utimutis leven om die
storyen, maar, na dat hy 34 jaaren to dogter te vergeefs verzogt ; dog kreeg
Malakka geregeerd, en deze stad 25. ze nu van de weduwe op deze voor-

gang der Maleyers, in dit trots Malakka
gemaakt, in deasch; en Koning Mahh

jaaren door hem en de andere Maleytse waarde

Zy bestelde hem daar op stil gelyk
Koningen bestierd was, 1511. van daar
na den Zuider uithoek des lands, en wel ook zyn huwelyk in der stilte voor af be
restige
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testigd wierd, 6ooo Soldaaten; waar voeren , besproken hebbende, dat de
mede hy ’t werk ondernam; maar wiere zynen, zoo als hy Person vermoord zou
hebben, maar moesten aanvallen

van Albukerk spoedig op de vlugt gedre

sy maakte , ’s middags in de Vestinc

ven, en al zyn kragt verbroken

Na dat hy nu alles 1511. in ruf
ebragt, en Rodrigo Brit Patalyn als 1

Rodrige

juetste Person met een houw als hy wat
lag en ruste, dog zoo niet, of liy ontNinachetue als Sjahbandaar en Hoofd dekte door sterk roepen, en loopen nadt

Brit Pa-

Land-Voogd van Malakka, mitsgader

talyn

Land
J0094

alles in rep en roeren, en eindelyk in de
seloopen Koning van Pasi, Zeinalabdin, wapenen geraakt zynde, hy ten eerster
weder de gunst van hem nog eens in ge- gedood, en de gansche aanslag verydeld
hy aan den bevorens by Mahhmud over-

jalcka.

e77

labdyn

arval
bukerk.

oort, ’t verraad aan ’t volk, waar door

over de Mooren aangesteld had, bewec-

van Ma

A1 A

by hem ctende, een begin ’er af, en

nade aan te nemen; dog de schelm lier

wierd.

weer tot den vyand over.

De Koning van Djohor, ondertus-

De Por

schen bevindende, dat alle zyne aanslagen tugeeze
te verrichten ziende, beval aan Patalyn gedurig missukten, vond goed, om 1514 vrede
net den
de zorge liet hem 300 Portugee- met de Portugeezen een vaste vrede aan
Coning
zen , en vertrok na Andradius met 10 te gaan , die ook cenige jaaren onge- an
Djoschepen in de straat van Singapoera ge schonden gehouden wierd
Albukerk, nu hier nietmeer voor zich

laten te hebben, met 4 schepen weer nMalaar, om tegen de aanslagen van Abadil-

In dit zelve jaar zond de onder-Ko-

hor

ning, Alfonsus Albukerk, zyn Neef,Geor; 76619
lbu¬

chan op Goa te waken , dog hy wierc Albukerk, na Malakka, om den dappe¬

erk 2

door een storm by ’t Eiland Sumatra on- ren Rodrigo Patalyn daar als 2. Land
Voogd te vervangen

and

trent Pasi in levens-gevaar gebragt, alzoo

zyn schip stiet, van een berste, en ool

quam te zinken.

Voogd

Dok was Ninachetue door last van den

van Maalka

onder-Koning afgezet , en de Koning

Hy wierd met de zynen, schoon’t nag

van Campara in zyn plaats als Sjahbanwas, gered; maar verloor dien weerdiger dâr aangesteld, zonder dat men wist,
arm-ring van Nachoda Begna, waar in wat de eerste bedreven had, die zich
die kostelyke steen stond, zoo nut, om ’t zelven van spyt, na ’t doen van een defige aanspraak tot het volk, verbrande.
loed te stelpen.
Hy leed daar na ook, door de menigte

Kom
1512. te
Coets

jien.

Ondertusschen wierd Abdallah, Ko-

der geborgene, grooten hongers-nood, ning van Campara , door die van Binen geraakte, na veel ongemak geleden te tam aangerast ; dog hy wierd van de
hebben, in February 1512. nog behouden portugeezen ondersteund, die al hunne
tot Coetsiien

Ondertusschen had Pati Catir de Por-

Pati Ca-

verdre aanslagen te niet maakten.

Na verloop echter van eenige jaaren

-ugeezen weder aangetast; dog was van wist de Koning van Djohor , door

tir

nieiiwe
aansia

erydelt.

etrejus Andrado zoodanig geteisterd

valsche tegen den Koning van Campara

dat hy vergat voor eerst weder te ko

zyn eigen schoon-zoon, opgeraapte be¬

men

Eindelyk daagden, na 8 jaaren belofte
aan Raju Utimutis gedaan, den Japareesc
Pati Onius met 3000 schepen, behalver
veel volk van de zynen, die zich in de stac

chuldigingen by de Portugeezen zoo veel
iyt te werken , dat hy, na dat zy a

verscheide maalen te vergeefs hem hadder
zoeken te doen vermoorden, tegen alle
pewyzen van zyne onschuld, en met be-

verborgen hielden , voor Malakka op uiging van ’t noit in zyne gedagten gedog hy wierd elendig in de vlugt gesla had te hebben, om Malakka aan hem
ver te leveren, van hen onthalst wierd.
geu, verloor wel 8ooo man (dog de Por
A° 1515. wierd door Alfonsus Albutugeezen pas 30, hoewel zy veel gequetsten
Georg
terk
pas voor de komst van den onder- brit 3.
gekregen hadden) en ontquam het tei
naeuwer nood met een vaartuig; na da

gezonken waren, door welkc overwinning

Ilbukerk daar als 3. Land-Voogd te ver- Voog-

der Portugeezen Land-Voogd; en ook

vangen

neeft

er22d
egen

2¬
L2

Malaks.

3rit na Malalka gezonden, om Georg

Andrado, veel eere by Albukerk verkregei
Nienu

Koning, Lopez Zoarez Alvarenga, Geors

alle de andren in de grond geboord, o

Nadien tyd geraakte Malakka nog

and

1515.

Onder Brit is hier niets van belant

Die
517.

voorgevallen, en hy quam 1517. hier te

door

sterven

Costa,

Na zyn dood was 'er groot verschil als 4.
Toehan Madjelis, van de Portugeeze wie hem vervangen zou, tusschen twee Land

eens in gevaar, van veroverd te werden.

chryvers Tuamo Maxelis, en Maxilizins, Portugeesche Heeren,die Ferdinand Petre

Voogd
vervan

genaamd, een Bengaalze Moor , was 'er

jus Andrado van zyne Chineesche reysgen

aanlegger van, en meinde dit door zyn

te Malakka aangierende , te vergeefs

vriendschap met Peter Person , verzor

ger van ’s Konings zaaken hier uyt te

zocht te verzoenen

Ondertusschen wierd, volgens Koninc
Ema¬
Ss 3

is.
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Emanuels last, Alfonsus Lopez Costa tot delyk den vyand wyken, na welken tyd
4. Land-Voogd van Malak ka aangesteld, de Koning van Djohor weer eenige tyd
terwyl ’t gezag hier door Nugnez Vascc uitrustte
Percira waargenomen was

De Koning van Djohor, niet kon

Nieuw

nende zien, dat de Portugeezen Malakk.

aanssa-

Ao. 1519. zond de onder-Koning Di-Garsia

dacus Lopez Siqueira eenen Correa her-de Sala

waards, om de nieu we aanslagen van Ko-fVoogd
Land

ning Ahhmet Sjah te verydelen, en stelde van Ma
gen van zoo gerust bezaten, vond ontrent dezen tyd
1519. Garsia de Sala als 5. Land-Voogd lakka
len Ko
ning van

Djonor
very-

goed, hen weer te beoorlogen ; dog zien
de, dat zyn aanslagen van zelfs in duigei
vielen, zoo veinst hy weer vrede te wil

deld.

len maken, overvalt de Portugeezen, ern
streed zeer fel tegen eenen Alexis deMe¬

van Malakka aan, om den zieken Land- 15 19.

Voogd, Alfonsus Lopez Costa, te vervangen.

Korte tyd van te voren , en pas na
Coriea’s vertrek , had de Roning van

nesez; dog zonder iets te winnen
Hy hervatte dierhalven dit werk na des Djohor weer getragt de stad te belege-

zelfs vertrek , belegerde de stad , en ren ; dog wierd al weder met veel schande
sterkte , 17 dagen, en bestormde de er atgedreven, en liet het toen daar by
zelve, waar door de Portugeezen wel ir zitten.
groot gevaar geraakten , dog deden ein-

VIERDE HOOFDSTUK.
°. 1521. Georg Albukerk 6. Malakse Land-Voogd, Zaaken onder hem voorge-

Tvallen. 1526. Fieter Mascarenhas 7. Malakse Land-Voogd. Die ’t Eiland Bintam

viroverd. 1527. Georg Capraal 8. Lant-Vooga van Malakka. 1528. Pieter de Far,
9. en 1529. Garsias de Sa 10. Land-Voogd van Malakka. Stephianus Gama 1537 ,
en Ruy Vaz Parcira 1545. Land-Voogd van Malakka, &amp;c. En 1604. Furtado de

Mendoza. Ahhmed Sjah 1540. vervangen door Alawaddien Sjah, de 2., 14. Maleytse , en 2. Djohorse Koning. 1547. Malakka belegerd, en 1551. aangelast. 1559
Abdul Djaliel Sjah, 15. Maleytse en 3. Djohorse Koning. 1591. Vervangen door
Alawaddien de 3. Zynde de 16. Maleytse, en 4. Djohorse Koning. De Hollanders op Djohor verschenen. Roch de Mello Fereira 1598. Land Voogd hier. De

Zee-Voogd Heemskerk hier, die 1603. onder Zee Voogd, Jacob Pieterssoon, om hulp
door den Koning van Djohor verzogt. Die de Portugeezen op de vlugt dryft. Geschenides Konings en zyne dankbaarheid. Andrea Furtado de Mendosa werd 1603. LandVoogd van Malakka. Bied den Koning de vrede aan. Die dat edelmoedig afstaat
Komst van Warwyk voor Djohor. Voornemen van Furtado 1605, om Boetoesabar
te belegeren. Eenige barken door de onzen genomen. Goederen, daar in gevonden. ’t schit
Vlissingen komt voor Djohor , en de Zee-Voogden Scbastiaanssoon en Warwyk, dij
aan den Koning de brieven van Prins Maurits overleveren, en hem beschenken. Matelief
1606. na Malakka. Taste de stad aan. Besluyt, den Koning van Djohor eerst af le

wagten. Tyding hoe ’t binnen Malakka siond. En van den Koning van Djohor. Dienbroeder bier komt. Sy spreken te zamen over de stad te bestryden, die Matelief voor

zich eischt. Verbond 1606. iusschen hen gemaakt. Matelief leverd den brief en geschenken van Prins Maurits en de Bewindhebbers voor de Koning van Djohor over. Treed

voor Malakka te land. Houd de stad ingesloien. Moest al t spit afbyten. Verdre voor-

vallen. De komst van nog twee schepen hier by de onze. Naamen van Mateliefs
verdre schepen. De Portugeesche vloot verschynd. Met welke Matelief ten eersten aan
den dans raakt. Beider verlies hier by. De vlooten raaken weer aan een; dog rechten

niet veel uyt. Naamender verdre Portugeesche Hoofden, en de groote hunner schepen. Naamen en groote van onze overgeblevene schepen. Met welke Matelief na Djohor loopt.
Slofheid des Konings van Djohor in alles.
A. 1521.
Georf
Albu-

kerk 6.

nno 1521. wierd Georg Sala van eer

Aanderen Land-Voogd vervangen.

A°. 1522. quamen die van Bintam weer
voor Malakka met 8o vaartuigen, dog

Hy ontsing daar in zyn tyd Georg Georg Albukerk, al berigt hebbende, dat

Malakse
LandAlbukerk en Antoni Brit , welke eerssc

de Lacsamana van Djohor met een groo-

Voogd. voornemens was Bintam te belegeren ; dog te vloot aanquam, zond hem een brave
vloot Portugeezen te gemoet, die zeer
Saaken , het had een ssegten voortgang
onder
Garsia de Sala gaf de Land-Voogdy nog hevig tegen een sloegen

Daar bleven 65 Pontugeezen dood, en
voorge- in dit zelve jaar aan hem over, en duzy
wierden ook genoodzaakt na Malakka
ralleu. wierd Georg Albukerk hier 6. Land-

nem

Voogd.

te
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Ao. 1526. wierd Pieter MascarenhasA. 1526.

7. Land-Voogd van Mal-kka
Pieter
Ondereusschen waren ’er op Pahang
Pas na dat liy voorgesteld was, bele- Mascadiens Koning met dc dochter des Konings gerde de koning van Djohor de stad a enhas 7
Malakse
van Djohor getrouwd was) verscheide veder ; dog Mascarenhas, een dapper LandPortugeezen, die dit niet wisten, aan
held, die ’t zarren niet konnende veelen Vooggeloopen, en daar vermoord, behalver beoorlogde ’t eiland Bintam kort 'er na,
den Bintammers verzogt zyn schoondat ook de Koning van Djohor ver
stil doordruipen ging

scheiden der zelven nog levendig in han

zoon , den Koning van Pahang, om

den gekregen veelen van hen tot :

hulp, dog zy wierden beide, de Lacsa-

Moorsch geloof gedwongen had en

mana van Bintam, en de vaartuigen des

die dat niet doen wilden, bond hy voo

Konings van Pahang, op de vlugt ge-

een stuk geschut, en schoot de zelva

slagen, en ’t geheel eiland door de Por-

in Flarden

ugeezen veroverd.

Die van Bintam quamen ook ontren

Waar op dezen Koning van Bintam,

dezen tyd voor de stad , verrasten Si

een schepiel des konings van Djohor

mon de Breo met 13 Portugeezen, en

alzoo de rechte Koning verjaagd was

verbranden hen alle met hun vaar-

kort daar aan van droefheid stierf, na

tuig

wiens dood de verjaagde koning op-

Oost wist de Lacsamana , Garcia- daagde , zig onder de Portugeezen beHenrik onlangs van de Moluccos ge
gaf, en zyn Ryk weder kreeg
komen, en voor ’t Eiland Bintam krui-

Na deze verovering van Bintam had-

zende, zeer gemakkelyk door hulp van den de Portugeezen rust, en wierden niet
zyne vaartuigen in de val te lokken, : meer, als bevorens, door den Koning van
vaartuigen meester te werden , en 2

johor geplaagd

alle, die ’er op waren , na een klock-

Ao. 1527. wierd Georg Capraal : A. 1527
Geors
and-Voogd van Malakka; dog in zyn Capraa

moedige tegenstand , te vermoorden
noodzakende Garsias, om na Malakka
te wyken

Dit voorval verhoogmoedigde den

Koning van Djohor zoodanig, dat h

tyd is niets van belang voorgevallen, 8. Lanc
alzoo de Koning van Djohor de Por- Voogd
ugeezen nu rust liet.
A. 1528

Ao. 1528. zond de onder-Koning

daar op weer voornam Malakka te wa

Lopez de Sampajo, Pieter de Fâr als 9. Pieter de

ter en te land aan te tasten, en de

Land-Voogd na Malakka, in welkers tyd1529

Portugeezen ’er uyt te dryven

hier al mede , alzoo de vleugelen des Jarsias
Djohoreessen Konings geknakt waren de Sa,

Hy verzamelde dierhalven een Lege
van 20000 man, zond ’er 16000 van t

land onder een verloochend PortugeeHoofd Awlaar genaamd , en belast

den Lacsamana, om met de aooo andre
de haven van Malakka te ssuiten.

Far , en

oLand

niet veel voorgevallen is

Voogd.

Ao 1529. quam Garsia de Sa hier al
10. Land-Voogd van Malakka
In dezen tyd kreeg hy veel moeite met

die van Atsjeh (of Alsjiens) op Sumatra,

Zy maakten ten eersten toebereidze-

waar van wy onder de verhandeling der

len , om de stad te naderen kregen, ne

zaaken van dat Eiland breeder zullen

cen korten tyd een groote bres van Ge
verrotte Pallissaaden by het dorp Quillyn

sprecken; alleen hier byvoegende, dat
arsias, ontdelt hebbende , dat een

dog konden daar mede, alzoo Georg Al

Sanaje met den vyand heulde, den zelven

bukerk dit ten eersten herstellen dede

van een Toren na beneden werpen dede

niet veel uytwerken. Zy hielden de stad
dus een maand lang besloten ; dog moester

Stepha-

Wie dezen Garsias de Sa hier vervan

nus Ga-

gen heeft, blykt my niet; maar wel , ma 15 37

eindelyk, hoorende dat 'er ontzet van Goa dat Stephanus Gama, 1537. en 1545. en Ruy
quam , zonder iets verricht te hebben,

Ruy Vaz Pareira , 1547. Simon MeloVaz

opkramen. Dit viel ontrent 1525

en 1551. Pedro de Sylva, en 1552. zyn14

VOor

broeder, Don Alvaro Ataydo. Land-Land

Pas na hun vertrek verscheen Mar

Pa

reir-

Voogd alhier was, zonder dat my be-Vooge

tyn Alfonsus de Sousa met een vloot

wust is, wie van dezen tyd af tot 1604 &amp;c: en

tot ontzet van de stad, hoorende, da

wanneer Don Andrea Furtado de Men- de Men-

Furtade

men kort te voren so ducaaten voor een

doza, die dappere Portugees (van wel-dora

hoen , in dit beleg gegeven had

ken wy in ’t vervolg breeder zullen spree

Daar op maakte de Land-Voogd de
ten) hier als Land-Voogd het opperzen de Sousa, in plaats van zynen neve gezag voerde, hier gevolgd zy.
Garsias Henrik, Zee-Voogd van de PorWat nu de Portugeesche zaaken alhier
tugceze vloot hier, die ten eersten met

verder betreft, wy konnen ’er niet meen

schepen voor de rievier van Bintam ging af zeggen , aangezien de Portugeeze

leggen, belettende dat 'er iets in of uyt
komen konde.

schryvers ’er niet meer af aangeteckene
hebben.

De
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schepen , vier Galeyen, en 20 Fleener
De
vermoeide Koning Ahhmed Sjah
3smed
aartuigen onder Estevan Teixera de
tot Djohor, regeerde daar nog tot 1540,
jah

560

en is, na 27 jaren bestierens, door Sulthan

Alawoddin Sjah, de2. als 14 Maleytse
2.
Djohorse , en 8 Mobhammedaanze
doorAla-

en ver-

vangen

wadii

Sjah,

ac 2.
A. 1547

Malalkb

. 1555

Abduld
aliel
Sjah.

sade (een manvan grooten naam) aange

komen waren, die daar na de schepen,
sie van Japan en Macassar binnen 2 a 3

Koning vervangen.

maanden komen moesten, lagen te wag-

A°. 1547. den 9. October, ’s nagt ten, om de zelve behouden , en buiren
vierd Malak ka onder dezen Koning door vrecze voor de Hollandze schepen, na

die van Atsjeh, belegerd; welke laatste
vel een millioen, en nog meer, schade de

den, en door hongers-nood opbraken.

dalakka te geleiden

Den 7. bleck, uyt het schryvens van
den opper-koopman Jacob Buysen, dat

Wat zaaken zig ondertusschen verder de Portugeezen van Malakka Djohor

jelegerd hadden , en de Koning schreef

gedurende het leven van dezen Koning,
aan onzen onder Zee-Voogd, hem zeei
n zyn navolger, toegedragen hebben
vinden wy nietaangeteckend, dan dat hy ernstig biddende, dat hy door onze hulp

an dit beleg zoude mogen verlost wer19 jaren , en dus van 1540. tot 1559.
den , ook voegde Buisen daar by, dat
geregeerd heeft, en toen door Sulthan

Abduldjaliel Sjah, als 15. Maleytse, 3 Radja Bongso des Konings broeder, in
korte by den onder Zec-Voogd aar

Djohorse , en 9. Mohhammedaanze Ko¬
ning vervangen is

Deze Vorst, die 32 jaaren dit volk re
geerde, is 1541. overleden, en toen door

poord komen zou, om daar zoo lang by

hem te blyven, tot dat zy zamen dePor-

Sulthan Alawaddin Sjah de 111. vervan
en

Deze is de 16. Maleytse, 4 Djoho-

reesse, en de 10. Mobhammedaanze Ko-

tugeezen zouden overwonnen hebben ,

ook was deze Radja Bongso mede by
den Zee-Voogd Heemskerk , wanneer
hy de voornoemde kraak genomen had,
aan boord geweest.

Hier op sloeg onzen onder Zee-Voogd

ning geweesl. En heeft 19. jaaren gere

geerd. Ontrent het 12. of 13. jaar van
zyne Regeering schynen my de eer ste Hol¬

tegen de voornoemde Portugeeze vloot,

een ganschen dag aan een, en jaagde die

landers hier ontrent, of wel in Djohor,

gekomen te zyn

dwars door onze vloot henen op de
vlugt

Daar op quam Radja Bongso, met Ja-

Zoo het mytoeschynd liet hy zich toen

ob Buysen, die dezen slag aangezien had

Jang Dipertoehannoemen, hield zyn ho;

den , by den onder Zee-Voogd aan boord,

te Batoesaber, Smylen de rievier op, en

had een broeder, Radja Bongso genaarnd

jedankende hem hertelyk voorden groo-

die met de Hollanders in vriendschap ge-

ten dienst, die hy hen bewezen had, en
hem een schoone Cris vereerende, waar

eefd heeft.

na hy weer vertrok

A° 1598. komt my als Portugceze
Land-Voogd van Malakka Roch de Mellc
Pereira voor.

De eerste van onze Natie , die mi

Wy hadden by dat gevegt maar vyf a
zes dooden, en eenige gequetsten, op

beide de schepen. Op dezen zelven nacht
uam de Koning van Djohor, zeer ver-

voorkomt eenigen handel met den Koning

leugd over deze overwinning en hulpe,

van Djohor gehad te hebben, is waarschynlyk de Zee-Voogd Jacob Heems-

nem door de onzen bewezen, met zyn

kerk geweest, die, uyt China komende,

loot van ao Parahoe’s, ena a s schoone

Galeyen, by deze twee schepen, alwaar
en die groote kraak der Portugeezen genomen hebbende, op Djohor aangegierd onze onder Zee-Voogd hem in zyn Gais, en aldaar eenen Jacob Buysen ont rent
1603. gelaten heeft , verzekerd dat hy

ey bezogt, aan welken die Vorst weder
een schoone Cris tot dankbaarheid ver-

daar wel zoude zyn, alzoo die Koning
nevens ons, een doodelyk vyand van de

eerde.

De onder Zee-Voogd sprak den Ko-

Portugeezen was, en zyn best dede, om aing ook over peper aan, die hy hem
zeide binnen weinig maanden te zullern
hen alle afbreuk te doen.
Wanneer 1603. in Octoberde scheper

konnen bestellen, zoo zyn rievier maar

Ziriczee en de Hollandze thuyn, onder open en vry blecf.

van Enkhuizen (behoorende tot de vloot.

Sen 10. October ging Radja Bongse
met veel Maleytse Heeren op ’t schip

onder Wybrand van Warwyk 1602. uyt-

Ciriczee , en daar op bevogten de

den onder-Zeevoogd Jacob Pieterssoon

geloopen) ontrent de straat van Singapoera
quamen, ontmoette hen daar een Parahoe
of Canoa van den Koning van Djohor,
die hen schryvens van Jacob Buyzer

bragt, en berigt gaf, dat in de voorle
den maand daar t wee Portugeeze Oorlogs-

nzen de Portugcezen weder, en drever
nen andermaal op de vlugt; dog de Ko
ning met zyne praeuwen liet netons maar

afhakken, ziende, dat goede werk gemakkelyk aan.

Hy quam daar na den onder ZeeVoogd,
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Voogd brengendc zyne twee broeder- in Februari dezes jaars by dien Lee¬
mede (van welke de cen Koning van
Sjaak was) aanboord bezoeken, en mede

Voogd voor Patani quam) den 14. January 1605. ontrent Pedra Blanca nog

bedanken, en wierd van den onderzee-

en kraak , komende van Coetsiien-

Voogd met een Japansen Sabel met cen

l’sjina; en Don Andrea Furtado toe-

zilver gevest, en schede, en Radja Bongso komende, genomen.
In de eerste kraak vonden de onzen Goede-

met een fracy roer beschonken; waaro

y van dien Vorst zyn afscheid nam

in ge-

Ao. 1603. komt Andrea Furtado d’

Andre-

Mendoza , den 1. September in de plaat

Furtade

de Men-

an Fernando Albukerke, als Land-Voogd

0L.

van Malakka, en Algemein bestierder

C1

der Zuidelyke gewesten van Indien, er

Land-

Voogd.

ren, d22

deze navolgende goederen :

Hoofd der koninklyke vloot voor, die aan

vonden.

200o Pikal witte poeder zuiker; en eenig
korven stok-zuiker

4500 dito Tintenaga of Speauter.
223 Fandeelen Chineese Camfer.
90 dito Agelhout

dezen Koning in ’t begin van 1604. daa
van door een Gezant kennis gaf, zeggen

18 Loode kassen met Muscus-bal-

de, dat hy hem met die van Malakka by

Ii Kassen Vermilioen

zyn komst wel in Oorlog vond, dog hy
verzogt met hem in vrede te leven

De Koning antwoorde, dat hem zullks

Bied des

Coning

aangenaam zou zyn, dog dat hy voor af
veten moest, op wat voorwaardenn dii

de vrede
22n.

geschieden zoude
Don Andrea Furtado eischte daar op

dat de Koning de Hollanders, daar hy

zich reeds te veel aan over gegeven had.
verlaten, de zelve aan hem overleveren,

len

22 dito Chinese Waejers.
209 Fardeelen Ruwe Zyde
75 dito geele slegte dito

5000 ps. bont porcelyn.

10 Vaten, zoo grof, als fyn dito
Eenige vergulde bedsteden, en andre
kleenigheden

Een party Radix China
en party Benzoin

150 Korven gemaakte Zyde, fluwee

en hen van hunne goederen beroovei

en, Damasten , Tafftas, en gete-

moest, ’t welk zoo hy niet genegen was,
lon ’er tusschen hem en die van Djohor

rende Zyde, daar onder ook eenige

Komf
2

Warwy
21

Djohor.

kassen goud-draad

reen vrede gesloten werden; waar op den

Koning den 8. February kortelyk antvoorde , dat hy niet wilde op die voor
waarden vrcde maken, en veel liever zyn

gansch land laten verwoesten , dan de
Hollanders, die onder zyne bescherming
waren, aan hem over te geven of tever-

raden. Daar op quam de Zee-Voogt
Warwyk den 3. Mey 1604. ook voo

lu de andre kraak vonden zy
1741 Pikol Agel-hout
3; dito Benzoin

2 Tonnekens Chineese Camfer.
Eenige slechte kleedjens

Ook heeft dat schipnog een scheepien

de rievier van Djohor, alwaar hy van van de Portugeezen ontrent Solor veroden Koning beschonken zynde met 2; verd , waar in 92 Bhaar Sandel-hout,

Bhaar peper hem weereen geschenl van
kruyt en eenige kogels dede; dog vertrok

n 2; Pikol Caret was

Den 15. September zeilde ’t schip't Schi
lissingen, met de veroverde kraak St. VlissinHier op nam Furtado 1605. in February Antoni, van Patani na Djoehor om te gen voo

len 20. diro van daar
Voorne-

Djohor.

men van voor, Batoesabar te belegeren ; dog dorst zien, of het daar zyne lading bekomen
urtado
1005

her niet ondernemen , om dat de Zee

Voogd Wybrand van Warwyk niet verre
an daar lac
Den 14. van die maand vernam onze

5on. Hy wierd den 27. Ocrober door En de
Zee¬

Wybrand van Warwyk gevolgd , dis
voogden
len 12. November by die kraak, voor Corneliin de rievier, van Djohor, en ontrent Sebas

Zee-Voogd daar, dat de Portugeeze vloot 1; myl van ’t schip Vlissingen, met de tiaanssoon, en

ondertusschen merkelyk versterkt, en to schepen Amsterdam, en Dordrecht, ten war7 schepen , 30 Bantings, 20 Galeyen anker quam , terwyl de Zee-Voogd wyk in

en 10 Javaanze Tsjampans aangegrocic Cornelis Sebastiaanssoon hier mede op Novem
ber.
was ook dreigde Andrea Furtado den de Rheede lag

Eenig
r
doOr

l'on1c.
geno-

men.

Koning, dat hy hem haast zou komen

De Koning deed beide deze Zee-

bezoeken, en dat, zoo hy Batoesabar nu

Voogden om hulp tegen de Portugee-

niet quam te veroveren, hy hem dan ge- zen verzoeken, welke de eerste hem toe- Die aar
willig schatting betaalen zou.
zeide; dog Warwyk verzogt daar van den Bo
ning de
Dog ondertusschen hadden de onzen een voor als nog ontslagen te zyn.
briever
Men
bood
dezen
Vorst
de
brieven
aar
schoone en rykc kraak van de Portugeeoverle-

zen , St. Antoni genaamd, onder den soor zyn Hoogheidprins Maurits aan hem veren,er
Zee-Voogd Cornelis Sebastiaanssoon on- geschreven, die van den zelven inet veel hem be
schen-

trent Patani, en’t schip Vlissingen (dat eerbicd ontfangen wierden, ook schonkken.
V. DEEL

de
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de Zee-Voogd Cornelis Sebastiaanssoor het laagste water, gemeind hebbende ,
metaale stulken, en Warwyk halve lat zy 'er wel op een musket-schoor

vaten bos-kruyt, ao schoten scherp tot na by zouden hebben konnen naderen;
die stukken, 12 Japanse Sabels, 4 Por- dog konden nu nog geen doel met haltugeeze roers met bandeliers, en eenige ve kartouwen schieten , weshalven zy

gemaakte Zyde, en een verguld schoot
vry Harnas aan dezen Vorst

Ook vonden beide onze Zee-Voog

se stukken zoo wat ter vlugt zetteden , waar door zy wel veel tyds te
kort schoten; dog raakten ondertusschen

den, op ’s Konings verzock, goed, henm lustig in de huizen, en ook in ’s vyands
nog een nader geschenk van 2 halve kar-

rondeelen

touwen, en eenig scherpuyt ’t schipDor

Die van de stad schoten wel weder;

lregt, en van een yzere Goteling, en 10 dog daar raakte maar eens een gewaterhalve vaten kruyt, en eenig scherp uyt de kogel van 27; pond in de witte
Warwyks vloot te doen, om daar door Leeuw. Ook wierd ’er een schoot door

te beter in staat te zyn, om de Portu- St. Paulus kerk, die de Jesuieten toe
juam, gedaan.

geezen van Malakka te wederstaan

De Zee-Voogd Warwyk was met he

ndertusschen dede Matelief de Noord-

schipVlissingen den 10. December van Djo- zyde der stad door 4 floepen bezichtihor vertrokken, bevelende den Koning de gen, en peilen , om te zien, of men
bieden, die zy daar met een Cargasoen daar zou konnen landen , en de voor
laten zouden, ten hoogsten aan ; dog de tad innemen; dog zy bevonden over al
Zec-Voogd Sebastiaanssoon bleef ’er nog de grond te zacht , behalven dat zich
eel gewapend volk op strand vertoonnet het schip Amsterdam en de kraal St
Antoni , die kort daar aan mede van hiei de , en dat zy bevonden hadden , dat
daan vertrolken is
Matelie

In ’t begin van January 1606. liep on

1606. na 2e Zee-Voogd Cornelis Matelief de Jon
Malakka ge, die den Zee-Voogd Steven van der

er ook tegen de huizen in de Noorder
voorstad staketsels waren, die ’t lander
daar al mede ondoenlyk maakten

Den 1. Mey dede hy, volgens besluit

Hagen voor ’t Eiland Mauritius ontmoet

saags te voren genomen, twee halve kar

en van hem verstaan had , in wat staa
Malakka was, met zyn vloot na deze

ouwen, of 24 ponders in een Batery ot

stad; die Don Andrea Furtado nu zederi

naamd,zetten, om van daar de stad te beter

3 jaare merkelyk had versterkt,en voorzier
net een bezetting van wel Sooo man, met

e beschieten, vermits dat veel nader er

t Eilandje by de stad, Ilha das Naos ge-

an lag, dan de schepen.
Dit eilandie besloeg pas 150 a 200 trewelk volk hy Djohor nu belegerd had.
Dierhalven vertrok deze Zee-Voogd den in zyn geheel, en men ley daar 30
den 27. dito na Malakka, daar hy den man op, alzoo zy daags ’er aan aan de
30. April, op een halve myl na, voor Noord-kant der stad meinden te landen
ten anker quam

vermits het, volgens de ingekomene be-

Terstond dede hy al de sloepen en boo¬ richten aan de Zuid-zyde, ommogelyk
ten mannen, zond dieopaschepen, die

voor de stad aan de grond lagen, af, en
dede de zelve in brand steken

WaS

s Namiddags begon men met de 2
tukken te schieten , waar door ten eerste

Een van de zelve was van 2oo, een belet wierd, dat 'er uyt de twee Bateryen
van 100, en twee ieder van 8o lasten

Die van de stad deden wel 5 schooten

ian 't Zuid-einde der stad meer geschoten wicrd

Ook schoten die van de stad nu en dan
na ons volk ; dog ’t was te vergeefs
Dien zelven avond gaf Matelief dezen wel na de schepen; maarnietna de Batery ;

Koning van Djohor door een Gezant dog
kennis van zyn komst
Onze sloepen hadden daags te vorer

dit alles en kon nietveel uitwerken;

weshalven Matelief in overleg nam, of

t beter was, de stad nog ongemoeid te

ook 3 Parahoes van Keidah met eenige laten, en eerst de vloor der Portugeezen af
kleedjens genomen; dog de Zee-Vooge e wagten, om daar tegen teslaan, alzoc
dede die aen dien Vorst wedergeven, hem dan de stad niet ontgaan kon, dan

betuigende met hem in vriendschap te

of 't beter was, voor af de stad eerst aan

willen leven

te tasten; maar na een goeden overslag

Daar op beley de Zee-Voogd Krygs-

wierd besloten, hier over ’t oordeel van

Raad, en den breeden Raad van alle de

sen Koning van Djohor te hooren, om

chippers en kooplieden, en besloot, da

te vernemen, wat hulpe hy ons zou kon-

men daags ’er aan tot op g vadem wa-

nen byzetten , alzoo die zomtyds zoo

ters voor Malakka loopen, en de stac

met alle geweld uyt de schepen beschie
1en zou.

troot zou konnen zyn, dat zy de vloot

niet eens te vreezen zouden hebben.
De meesten waren in ’t eerst van oor-

Zy quamen wel tot op 3: vadem met deel, dat men van de hulp-troep des
Koning.

Van MALAKKA
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Konings van Djohor weinig zeker- zag, blyvende al te Sjaak, welk Ryk een
heid te wagten gelyk men ook voor Leen van Djohor was

De derde broeder,die gelyk den Koning

de komst, der vloot zoo veel niet te

den Ro-

van Sjaak mede van een andre moeder was,
vierd Radja Laoet genaamd, maar op geer

vreezen had, alzoo men niet vast wist
ning van
Djohor
eerst a

te wag
ten.
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wanneer die komen zou, weshalven 2
best oordeelden de stad eerst aan te tasten

De meeste stemmen egter liepen nader
hand weer daar henen, om eerst den Ko¬

van deze broeders was staat te maken, alzoo

zy alle sterk dronken, dan alleen op Radja
Sabrang

Deze nu quam den Zee-Voogd verwelning van Djohor te verwagten
Ondertusschen vonden die van de stad comen, en schonk aan hem een goudc Kris
goed, de Zuider-voorstad af te branden

met eenige slegte gesteenten

Zy spraken verder met malkanderen , en zy fore

Ook zond Matelief toen van ieder schi

10 man na Poclo Sapta, een groot Ei- Matelief zeide , dat hy Malakka wel inne-ken za
land, a mylen van Malakka gelegen, om men, maar dan ook voor zich houden zou; men
over de

voor elk schip 10 schans-korven te ma¬ dat Radja Bongso niet toestaan wilde, gaa te
ken, en om zich daar van in’t landen te vragende, waarom by de stad zou bestryden; bestryils hy ze voorzich niet hebben mogt, en den.
bedienen

)

ing

Den 4. kreeg men bericht,dat eenige lie dat hy ’t dan geen hulp, maar alleen een
verandering van een erger tot een beter naa-

hoe 1t

de in de stad door ons geschut gequetst wa

binne n

ren, dog dat zy wel haast de vloot van Go-

Malakk. tot ontzet met den onder-Koning en
stond

Aards-Bisschop verwagtten om de Mo

puur noemen , en dat het dan ook den naarm

niet dragen kon, dat wy hem, maar hy
ons, te hulp quam

luccos te herwinnen, en om den Koning

Matelief vraagde weer, wat dan zyne Die Ma.

van Djohor met eenen te bestryden; da

belooning voor ’t winnen der stad zyn voorzict

'er zeer weinig levens midden waren, do

zou, waar op Radja Sabrang beloofde hem eischte.

telicf

laats tot het bouwen van een huys, en tot
berging van hunne waaren, die zy 'er tol-

dat men veel geschut, en krygs-voorraad
en wel 3000 flaven, en Maleyers, dog

vry inbrengen konden, te zullen geven

naar 8o blanke lieden in de stad had
En var

Den 5. Mey quamen ’er 2 Praeuwen

waar op Matelief antwoorde, dat die

den Ko van den Koning van Djohor met der aanbieding in zich zelven niets, en dat
ning van
Sjahbander van Singapoera , Siri Raj- tem dat van alle Indische Vorsten, buiohor
Nagara genaamd, by den Zee-Voogd ten dat wy hen cenigen dienst deden;

aangeboden was, toonende hem verde.
om te zien of hier Hollandze schepen wa
ren, verzekerende aan de onzen, dat de dat hy, met Malakka voor zich te eis
Koning, z00 ras hem de komst des Zee
chen , niets van het zyne ; maar een
Voogds bekend zou zyn, herwaards ko-

stad eischte, die door de Portugeezen

men zou, om ’t welk te meer te verhaa-

gebouwd, en waar af ’t bloote land al-

sten, zy nog dien zelven avond te rux

leen het zyne was

keerden.

Eindelyk stapte hy van de stad af, en

Den 13. dito quam erberigt van dien zey Malakka aan ons over te willen la-

ten, mits dat hem Matelief deze cene
veel volk, als hy maar by een brengen bede, van die van Atsjien te beoorlogen,
wilde toestaan; dat hy zeide niet te konkon, hier zyn zou
Na dat hy den 14. dito nog een brief nen doen, alzoo wy met hen in vrede
Koning, dat hy binnen a dagen met zo

waren; dog hy wilde wel beloven hem
tegen hen, 200 zy hem beoorlogden ,
waren , doch niet zyn perzoon; maar zyn te helpen, of zyn best te doen, dat zy

geschreven had , verschenen den 17

eenige vaartuigen, op welke zoo mannen

broeder, Radja Sabrang , die alles be
stierde.

Zy waren met hun drie broeders, var

evredigd wierden

Eindelyk wierd tusschen hen den 17. Verbond
Mey 1606. dit navolgend verbond ge 1606.
tusschen

welke, de oudste , en nu regerende maakt, en gesloten.

Koning Jang di Pertochan genoem
wierd

hen ge-

: Belooft de Zee-Voogd Mateliefmaakt
Malakka van de Portugeezen te verove-

Dit was een luy en vadzig Vorst, die en, waar toe men aan wederzyden zyr
best doen zal, ’t welk verricht zynde,

niet dede als lang slapen, zich wasschen

en dan zich dronken te drinken, en by zyn

zoo zal de stad in de magt der Alge-

wyven te blyven , latende alles op zyn

neine Staaten ; dog voort het geheele

broeder Radja Sabrang, of Radja Bongso land onder den Koning van Diohor
en de Edelen, staan

lyven, mits dat wy van dat land des

De Koning van Sjaak, zyn andre broe Konings nog zoo veel land, als wy tot

der, was aan een dogter van den Koning, of versterking der stad verder noodig hebaan een zuster van de Koningin van Patan den, af zullen nemen

getrouwd; maar was al mede een slegi

2 DeHeeren Staaten zullen in ’s Konings

potentaat, die men by na noit te Djohor land ool hout tot hunnen scheeps-bouw,
Tt 2

en

332

BESCHR YVINGE

en verdre nooddruft van de stad mogen zyden gehouden zyn die wegloopers, ielaten haalen.

3. Alle Vasallen van de Heeren Staaten

ser aan zyn eigen overheid , weder over
e leveren.

Welke Artikelen aan wederzyden,
hunne schepen en goederen zullen in di
ieder
volgens zyn ’s land wyze, pleg
stad zonder eenigen tol te geven moger
lossen

4. Geen andere Hollanders of Euro

telyk besworen en onderteekend wierden

Daar na heeft de Zee-Voogd aan den Mateliet
Koning
den brief van zyn hoogheid Prins leverd de
erst verlof van onzen Land-Voogd van
Malakka te hebben, mogen handelen Maurits, en de geschenken, ’er byge-brief en
of zullen die anders voorvyanden gehou gevoegd , die in een lang roer, een geschen
peers zullen in ’s Konings landen, zonde

ken voc

den werden

dubbel pistool met paarlemoer ingelegt, den ko

f. Zyn Majestcit zal de afgebrand wee andre pistoolen, een Ry-swaard, ning va
voorstad, Campo Clin genaamd, weder en in een Pertisaan bestonden, benevens biono
bevolken, en regeeren, zonder dat de se geschenken der Heeren Bewind-heb-bren
Heeren Staaten daar op iet zullen t beren , zynde een Harnas , twee Pertizeggen hebben. Ook zal zyn Majestcit saanen, en zes witte harnassen, aan Radjs
indien het mogelyk is, daar zyn verblys Sabrang overgeleverd.
nemen, en die versterken; waar in hen

Daar op is de Heer Matelief den 18. Treed

de Heeren Staaten behulpzaam zullen Mey tegen den avond met zyn volk 70o voord.
wezen.

man sterk, geland; alwaar zy aoo Por

akka te
1nd

6. Na de verovering der stad zal zyn ugeezen en swarten met roers en spiesser
Majesteit al ’t geschut, dat 'er in gevonder op strand vonden, die zy ten eersten in
verd, genieten, waar af hy de helft na

de voorstad dreven

Zy vonden daar een vastigheid, of een
En houd
verdediging der zelve laten zal, ter tyt dikke muur van den vyand, daar zy een4. 234
toe dat de Heeren Staaten die van ande beschanssing tegen maakten, en van waar ingesocschut zullen voorzien hebben
zy hen zoodanig beschoten , dat die van ten.
7. De koopmanschap, geld, en andere de stad de voorstad daar op in brand sta

zig nemen , en de helft in de stad to

goederen, die men in de stad vinden zal

ken

zullen half en half aan wederzyden de helf

De Heer Matelief, die de stad zelf in

door de Heeren Staaten, en de helft doo

erzoon bezigtigen ging, vond ’er eer

hecle groote rievier by, die niet wel over
zyn Majt., gedeeld werden
8. Alle koopmanschappen, de Vasallen te komen was behalven dat hy ook zoo
der Heeren Staaten niet toekomende , veel torens en vaste muuren rondom de

zullen onder ’s Konings gebied in d

tad zag, dat de Portugeezen maar stil te

voorstad moeten gelost; dog zullen ook zitten , en zomtyds eens te schieter
daar door de Vasallen der Heeren Staatei

nadden, om hem te beletten die stad te

vry mogen gekogt, en in de stad gebragt veroveren, alzoo hy veel te weinig volk
werden

9. Beloven ook malkanderen getrouu

daar toe had ; en reeds veel van de zynen

ziek waren, en op de Maleyers zeer weinig

tegen.de Portugeezen en Spanjaarden te taat te maken was
Hy liet daar ondertusschen door zyn
zullen bystaan ; dog geenzins zoo een
van beide tegen andre quam te Oorlogen volk, die van de Maleyers zoo wat ge
holpen wierden, een Batery maken ,
ten ware alleen om hem te verdedigen
10. Geen van beiden zal met den Ko- bragt 'er 2 stukken op, die 17 ponders

ning van Spaanjen ook vrede, dan met choten, en ’t geschut der stad haaft
beider toestemming, mogen maken

I1. Die van wederzyden eenig schan

onbruikbaar maakten
Ondertusschen merkte de Heer Mate.

daal aan malkandren in zaken van Gods- lief, dat, hoe menigmaal hy voll van

dienst geeft, zal aangeklaagd en gestraf Radja Sabrang eischte, ’er wel volk bewerden by die overheid daar hy onde loofd, maar niet gegeven wierd; waar
staat.
uyt hy begon te merken , dat de zaaken

12. Indien cenige perzoonen van d' tusschen den Koning van Djohor en dezer
eene of de andre zyde iet op malkanderei
van schuld, of anderzins, te zeggen had

ynen broeder niet recht gingen, en dat

ry dus voor een doof mans deur klopte,

den, zoo zal de verweerder voor zyn ilzoo ’er jaloezy tusschen hen gerezer
overheid geroepen werden

was, ook zag hy, dat het hem onmo

13. Indien cenige Hollanders overlie- gelyk was, door dit beleg, met zoo
pen by den Koning; en wegens eenig weinig volk, meester van de stad te
bedrevene misdaden zich daar wilden verden, weshalven hy goed vond op te
verbergen, of zoo ook eenige van ) breken, en zyn volk weer na boord te

Conings volk by de Nederlanders quamen brengen, alzoo hy merkte; en van den Ben
over te loopen, zoo zal men aan weer- sahara, of schat-meester, klaar hoorde,
dat

Van MALAKKA.
dat zy ’t gansche werk maarop ons wilden
laaten aankomen, zonder hun volk ’e
eens voor te wagen, voorgevende, dat
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Vyf a zes dagen te voren had hy, zyn
volk eens naziende , bevonden, dat hy
nog 1200 ceters, en daar onder 32 gejuetsten, en 162 zieken had

wy Ternate en Amboina wel, zonde.

Egter ging hy hier mede den 17. Au-

hulp der Inlanders, gewonnen hadden.

justy t’zeyl, en quam ontrent ’s middags
begraeuwde dien Bendahara niet weinig, by de Portugeeze vloot, die hy tot in der
en dreigde hem, zoo de Koning hem da donkeren avond beschoot
Hy bevond dat zy bestond in 16 groot
belaste, aanstonds wel te zullen dwingen,
Gallioenen , 4 Galeyen, 1 Carveel, en
om volk te geven
Naderhand is Matelief , wanneer de 1yt 14. andre vaartuigen, waar op 3754
Koning nu 1200 man beloofde te geven; blanken,en wel tweemaal zooveel swarten
De Heer Matelief , dit vernemende,

nog cens met 300 man van de zynen, en

waren, waarmede zy Atsjeh, Malakka,

800 Maleyers geland, heeft zeker pannen

Djohor, Pahang, Patani , Bantam, en

huis versterkt, een brug over de rievier Amboina dochien te veroveren.

Den 18 dito geraakte een van ’s vyands
chepen ’t schip Nassau, eer ’t zyn an-

geslagen, en ’t klooster ingenomen; na
derhand kreeg hy, als hy ze van nooder

had , in de plaats van 1200 pas 200 man

ker gelicht had, aan boord; waarop de

dierhalven deed hy maar zyn best, om de

schepen Orangie en Middelburg wel toe-Met

stad uyt te hongeren , doende meer ge

choten, om ’t zelve te ontzetten; dog, Marelies

welke

schut aan land brengen, om de zynen die zeer ongemanierd , geraakten die ook aan den

eenige houte beschanssingen maakten, malkanderen aan boord; waar op terstond dan
allengskens de stad te doen naderen, alwaar de onder Zee-Voogd der Portugeezen raakt.

de Portugeezen hen niet weinig uyt de bol Alvaro Carvalhovolgde, die Middelburg
werkenSt. Domingo, Madre de Deos, St. Ja- aan boord klampte, gelyk ook ’t Gallioen
go, en uyt ’t klooster S. Paulo beschoten van Don Enrique de Norinha ’t schip
rangie van de eene zyde aan boord raak
Hier op liet hy nog eerst z en daar n.
0g4 halve kartouwen aan land brengen te, terwyl van de andre zyde het Gallioen
m ’t bolwerk, de elf duizend maagden, van Don Duarte de Guerra hem vlak

Verdre
voorvn

van de Zee-Batery te beschieten

en a

daar

voor den boeg quam; doch ’t schip Mau-

Ondertusschen kreeg de Land-Voogc

itius, dit ziende , quam terstont op
Andrea F’urtado nu en dan eenig volk van Don Duarte af r
geen toen aldaar
buiten in de stad, die ’er stillekens wisten een hevig gevegt gaf, alwaar zig de Por-

in te raken, gelyk ’er ook 2 Galeyen var

ugeezen zeer dapper met het werpen

Pahang voor’t landen der onzen met 6

an vierpotten, en de onzen niet weinig

blanken inquamen

met schieten verweerden.

Aan de andre kant wierden ’er veel van

Eindelyk schoot Mauritius Don Duarte

de onzen, zoodoor ’t arbeiden, als doo ’s Gallioen in den brand, en ontsloeg zig
zich zelven met Arak drinken en ’t fruyt van den zelve; maar Middelburg en Alceten te verwaarloozen , ziek ; dog 21 varo Carvalho, nevens Don Duarte ble

Naam er
van Ma

teliefs

schepen

kregen ontzet van z schepen uyt de Maas,
te weten de vereenigde landen en Erasnnus,

ven aan malkandren vast, waar door zy,

die den 14. Juli voor Malakka quamen

kon, alle drie verbrandden, hoewel he

alzoo Middelburg zig van hen niet redden

De schepen , die hy by zich had, meeste volk van Middelburg behouden
waren elf in getal, te weten Orangie wierd.
Middelburg , Mauritius , de swarte

Ook geraakte Alvaro Carvalho in de

Leeuw , de witte Leeuw , de groot

loep van Middelburg met 40 50 man,

Son, Nassau, Amsterdam, de kleinc

die alle door die van ’t schip Orangie dood

zon , waar by dan nog de 2 voornoem

geslagen wierden , zonder Carvalho di
geen Matelief , wat hy ook dede, niet

de schepen uyt de Maas quamen. Be¬

halven deze had hy nog 7 kleene vaar
tuigen by zich

Ly deden nu en dan uyt de stad we

eenige uytvallen; dog dit kon hen zee

beletten kon) zelf te verschoonen.

Jon Enrique de Norinha bleef aan ’t
schip Orangie, en wierd van de Heer
Matelief, die zyn schipavlaggen ontnam,

weinig helpen; hoewel de onzen mede belast te stryken, en zich gevangen te

niet veel vorderden, en dagelyks vee
Degroo

zieken kregen

Dit duurde zoo tot in de maand Au-

geven

Ja hy meende hem al in zyn geweld te

100

zyne brand-wagt bericht van ’t naderer

nebben, alzoo hy zyn vlag al gestreker
had ; dog door list ontquam hy hem, er
ook ’t schip Mauritius, dat hem anders

er-

der Portugeesche groote vloot kreeg

10g zou veroverd hebben.

te Port

gecae

chyn
ier

gustus, wanneer de Heer Matelief doo

Zoo ras Matelief dit vernomen had

neeft hy ’'t geschut, dat te CampoClit

lag, en ook al de Bagagie weer doen
t’scheep brengen.

Hy was wakker doornageld, en had
zeer veel volk verlorer

et schip Nassau wierd door de twee
Tt 3

Portu-
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Portugeezen, die ’t aan boord had, in den
brand gesteken; dog ’t volk wierd, o

YVINGE
Don Pedro Marenaui

400. Last. Hoof

astiaan Soares

1550

6 man na , die in de slag dood bleven, Son Francisco de Norinba. 350.
geborgen, en de Portugeczen raakten ’ei Don Francisco de Soromajor 150.

door de Galeyen af, en zouden anders

Antonio de Sousa Falcon

ook verbrand hebben

Nog 3 Galeyen, en 12 Fusten.

den , en
de groote hun-

1

250.

schepen.

De onzen verloren in dezen slag, ontrent

Beider
verlies

niet boven de 24 man, hoewel ’er veelc

hier by.

En van

Wat nu onze schepen en hunne groo

Cabo Rachado geschied, schepen; dog

te betrof, het ware dezen, die ’er nos

onze

overge-

overgebleven waren.

gequetsten waren

De Portugeezen hadden mede 2 schepen verloren; dog, na gissing, wel 5 :

rangie, den Zee-Voogd

600 man, onder welke deze Edellieden.

en Hoofden van de vloort; de onderzee

even

schepen.

groot

De groote Zon.

350. Last.
250.

Voogd alvaro Carvalho , en Fernand
de Silva, zynen bloedverwant; Duarte

rasmus
Je vereenigde landen.

250.

de Guerra, Capitein van een Gallioen ;

Aauritius.

350

Diego Ortez da Tavora, Don Manue
Mascarenhas, Manuel d’Albukerke, Se
pastiaan de Mirandi, Antonio de Silvei

ra, Don Enrique de Castro, Manuel de
Mello, en nog 2 Spaanse Dons op ’t schir

Imsterdam.

De swarte Leeuw.

De witte dito

De kleene Zon.

300

400

300
300.
100.

Met

Met de zelve liep de Heer Matelief den

van den onder-Koning, zy hadden vee

welke

voordeel door de Galeyen, die, by stilte, 24. dito, volgens ’t besluyt daags te vo Matelie
hunne schepen redden konden
en genomen, na Djohor, gerakende den na Dio
De vloc
ten gera

Den 19. dito besloot Matelief deze

vloot weer aan te tasten , ging den 20

ken weer

lan een

O1

5. de Portugeeze vloot, die na Malakka

oopt

stevende, uyt het gezicht

Hy geraakte den 13. September in de
t’zeyl, en geraakte den 22. dito wede
in gevecht; dog zy liepen zoo al ruym rievier van Djohor, alwaar de Koning
voor henen. Mauritius, de witte Leeuw. hem te gemoet voer, en verwelkomde swarte Leeuw, Erasmus, en de groot

Zon vielen ’t zelve schip weer aan, dat

de
De Heer Matelief voer den 18. dito

den Zee-Voogd in de vorige slag aan na Batoesawer, om daar verscheide noodboord geweest was; dog de onzen konden akelyke dingen te bezorgen; als , om
toen niet veel uytrechten
len Koning aan te zetten, om zyne stac
dat gemakkelyk geschieden kon, als de
Den 24. dito quam hem de Portugeeze
vloot zeer schielyk op ’t lyf, dat de onzen Maleyers maar werken wilden) te vereen groote ontsteltenis gaf, waar door

eenige hunne touwen moesten kerven,

sterken; ten andren om levens-middelen
joor zyn vloot te bezorgen

te meer, alzoo ’t nacht was, waar dooi

Ten derden , op dat de Koning eenige

ook onze vloot zeer van een verspreide,

rahoes na Atsjien en Malakka zenden

hoewel zy kort daar na weer by een zou, om tevernemen, of daar Hollandse
raakten, loopende alle voor de wind var

schepen gekomen waren, en eindelyk om Siofhei-

den vyand henen, die ten laatsten na Ma

te zien, of men hier of daar niet eenig

lakka liep
De verdre scheeps-Hoofden der Portu-

geezen, en de groote van hunne scheper

vind ik aldus aangeteekend

des Ko¬
ningsvan

kruyt krygen kon; maar de Maleyers Diohor.
vilden wel, dat wy zelfs hunne stad sterk

emaakt hadden. Kruyt was voor geen
geld ; en dan nog zeer ondeugend, te
bekomen ; en van ’t verdere quam even

Naamen Don Paulo de Portugal, groot 500. Last

der Por- Don Martin d’Alphonso,onder
tugeete¬

Zee-Vooga

550

zoo veel ; zoo dat het maar talmery met

dezen Koning, en met de Maleyers
vas.

VYF-
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VYFDE HOOFDSTUK.
Atoesawer beschreven. De Koning slaat den onzen in Djohor een plaats toe. Zyn
Deysch 'er tegen. Antwoord van Matelicf. Don Andrea Furtado 1606. in October
vervangen. Door Ant. de Menesez. Matelief vertrekt van Djohor, komt voor Malakka, en ziet 'er 7 schepen. Die hy bevegt. ’s Vyands verlies, Negen Gallioenen, en
een Galey door de Portugeezen verloren. Mateliefs aanbieding aan den onder-Koning

Die dat weygert; dog Matelief dwingt 'er hem toe. De Heer Matelief komt 1606.

voor Keidah. 1607. Francx bier. En de Fiscaal Apius. Djohor door de Poriugeezen
verbrand. 1608, lag hier van den Broek, die 1609. vervangen is door Obelaar, &amp;c :
Alawaddien de 3. overleden. 1610. vervangen door Abdullah Sjah 17. Maleytse, en
5. Djohorse Koning. Zyn roem 1616. vervangen door Mohhammed de 2. 1621 ,18.

Maleytse, en 6. Djohoreese Koning. 1624. Abduldjaliel Sjah de 2. , 19. Maleytse,
en 7. Djohoreese Koning. Maningcabo onder Djohor. Vesting den onzen hier altyd

geweigerd. 1623. last der Zeventienen, om Malakka te belegeren. 1627, Karel Lieven zoon na Malakka.

Baroe
sawer

TAt de stad Batoesawer betrof, die geliefde, te verkiezen, mits dat zy dan

Wlag

beschre
ven.

5a6 mylen de rievier van ook verplicht bleven de verdre leden van

Djohor op,dic zeer schoon, breed

diep, en voor de stad zoet is. Het lan
aldaar is meest laag ; en de huizen staan

’t verbond na te komen

Daar wierd by den Koning ook een plaats

in de stad, als zy gewonnen zou zyn, ver-

langs de rievier op staaken uitgebreid zogt, dat hem opeen billyke wyze toegeDaar zyn twee Vestingen, de eene, Ba zegt wierd; dog dat was de huyd deelen.
toesawer de andre Kosta di Sabrang ge
naamd. Batoesawer is ontrent 1300 fchre

eer men den Beer had

Ook verzogt de Vorst, dat men hem ee-

den in ’t rond, zynde meest een vierkan nige honderden Ryxdaalders tot duizene Zyn
eischer
te plaats , met Pallissaaden van 4o voe toe, leenen, en dat hy die in waaren na ontegen.

ten hoog , die zeer dicht aaneen stonden, ze zin voldoen, en niets weder vorderen

versterkt, en verder van eenige slechte sou, voor dat de eerste leening voldaan was.

flankeeringen voorzien. Zy legt op een Ten andre eischte hy, dat de Heeren Staaeffen veld , dicht by de riever, en de ten hem tegen alle zyne vyanden, ’t zy
naaste bergen leggen ’er een vierde van vegtender of verdedigender wyze, helpen
een uur af; en daar was zeer licht kans, zouden
om de rievier daar rondom te brengen

Ten derden, dat zy hem ook met sche-

Zy is van binnen zeer dicht bewoond ,

pen, volk, geschut, &amp;c: op zyn verzoek

vol Atappe huizen; dog dat van den Ko-

helpen, en dat Matelief met de schepen daar

ning, en die van eenige Hovelingen, zyn tot de komst van andre uyt Holland blyven
van hout. Kota Sabrang is ontrent 4a500

Z0u

treden in ’t rond, zynde meest vierkamt

De Heer Matelief gaf dezen Koninghie

In Batoesawer, en Kota Sabrang, zyn,

op totantwoord, dat het de Hollanders or

na gissing, wel tusschen de ; a4oooweer

geen 1000 Ryxdaalders aanquam, en dat Accoord

bare mannen ; dog ’t meeste volk woond dit in ’t accoord niet behoefde in te vloe- van Mabuiten de sterkte. Het geheel land komt jen , dat hy meer agting voor ’t verbond testen.
den Koning toe; dog dit is weinig geacht met deHeeren Staaten toonen moest,alzoo
zoo dat ieder, die ’t van den Koning maar hy, maareen dienaar van hun hoog Mog :,
eischt, 't zelve bekomen kan. Egt en zyn Majt. wel 1000 Ryksd; uit zyn beurs
schynd het zeer vrugtbaar en boomryk te schenken, en die aan geweer na zyn zin in

Holland besteden wilde, en zoo hy de HolDe Zee-Voogd Matelief gaf hen we landers maar in zyn land wilde laten handegoeden raad , en verscheide bestekken len, zoo zouden zyne voordeelen, zoo groor
over, om de stad te versterken; dog 'i zyn, dat het op geen 1ooo ryxdaalders aanvolk was niet aan den arbeid te krygen. komen zou.
zyn.

Wanneer men nu zag, dat men, na alle

Dierhalven stond de Vorst van dat

eer ste verzoek af
De Ko¬ vergeefse aangewende moeite, Malakk.

p het tweede stuk zeide hy , dat de
ningstaat niet veroveren kon, en dat daar by 't 1
de opalid van ’t verbond verviel, en de Hollan- HeerenStaaten niet gewoon waren iemand
in Djo
ders ondertusschen een plaats tot hun ver een onregtvaardigen oorlog aan te doen,
hior een
blyf noodig hadden, zoo stond de Koning en dat zy dierhalven hem wel wilden verplaats
oc. hen toe, een plaats in zyn land, daar ’t hen dedigen tegen zyne vyanden, maar tegen
geen

336

BESCHR

geen andre, dan de Portugeezen, bestry
sender wyze, vechten.

Wat het derde betrof, onze schepen
&amp;c: zouden altyd tot zyn dienst zyn

YVINGE
len , en dat de andre schepen waken zouden , om de andre vyanden te beletten ei
ontrent te komen.

Daar op besloten zy den 21. dito ’s

De Koning bood de onzen daar op eer nachts op den onder Zee-Voogd der Portuplaats van 30 vadem aan, waar over Ma- eczen aan te vallen ; dog moesten, on
telief zeer verwonderd was, hem too- de stilte tot den dag toe wagten

nende, dat wy, zoo wy in zyn land han-

Smorgens den 22. dito taste hy her

delen zouden,veel meer plaatsnoodig had

op de Rede aan , koos de Sant Nicolaa

den, schoon ’t ons eigentlyk niet zoovee
om ’t land, als wel om den handel, te
doen was

Er
welke

voorzyn man, dien hy wegnam, zonderny be
lat hun onder-Koning, dit beletten vecht
kon; dogdoorslofheid der onzen, en te

Op zyn verzock, om daar, tot de gen den goede Raad van de Heer Mate
komst van andre schepen teblyven, wierc

ief, raakte dit schip vry, daar hy al be-

den Vorst getoond zulks nier in zyn vermo-

ast had, om ’t in brand te steken

Ondertusschen klampte de groote Zon
gen te zyn, alzoo 'er inDecember æ schepen
na Holland moesten gaan; maar hy wil de St. Simaon aan boord , die , nog de
de daar wel tot December blyven, om swarte Leeuw en Mauritius by zich gehem zoo lang ’t mogelyk was, te dek- rregen hebbende, dit schip met voll
ken

De Erasmus ley de St. Crocsaanboord;

verdrag , den 23. Scptember in Batoesa-

log raakte 'er weer af. Daar op klampte
Mauritius hem aan , en veroverde dii

wer onderteckend.
DOn An
drcaFui
1260

LC.5.
vervan

2ent.

met al dede verbranden.

Daar op wierd het Tweede en nade

Sntrent dezen tyd schynd Don Andre.

schip, niet tegenstaande dat Gallioen 11

Furtado de Mendoza als Land-Voogd van metale en 4 yzere ftulcken op had
Malal-ka door cenen Don Antonio de
Menescz, zoon van Don Duarte de Me

Veel Edelen der Portugeezen waren in

leze slag gebleven, te weten Don Fer

acsez, certyds onder-Koning van Indien, nando de Mascarenhas, Capitein op 't

vervangen te zyn, dog volgens de inge-

Gallioen de St. Nicolas, en zyn broeder

comene berigten , wilde die de Land- Don Pedro; Don Francisco de Norinha,
Voogdy niet overnemen , indien de Capitein van’t Gallioen Todos os fantos;
onder-Koning voor af geen vrede met die Bartholomie de Fonseca, Jorge Galvan
an Djohor maakte.
Doo

Daar op vond de Zee-Voogd , hoo

Donan- rende, dat 'er weer Portugeezen na Ma

onio de lakka op reis waren, om eenige voorraa
Mene
schepen derwaards te geleiden, goed

sez.

Ontrent Malakka gekomen, telde hy
Matelief 7 schepen te weten , dat van den ondervOOr

Malak.
ka, en
ziet 'e

7 sche-

Eent.

Don Gironimo de Mascarenhas

Zy hadden 521 blanken verloren; en ’svyands
len 23 dito kregende onzen nog een Gal-verlies

toen, Sant Simon genaamd, zonder slag

den 17. October te vertrekken, en hen fstoot, waar in zy I4metaale en zyzere
weder aan te tasten

kom

en Don Pedro de Mascarenhas, zoon van

stukken, ontrent 30oo pond kruyt, en
cel wyn, vleesch en visch vonden

Dus hadden de onzen a Gallioenen vero-

Koning; La Conceptien genaamd, en verd, zonder by na iets, dat naam weerdig
waar op Don Manuel de Niascarenhas Ca- vas , te verliezen, maar zy hebben debitein, en dat het best-gewapend van alle ze overwinning, door ’t volk van’t Galwas; het Gallioen St. Nicolas, op hebbende joen Santa Croes te willen plunderen
19 metale en ; yzerc stukken; waar or bloedig gemaakt, alzoo die van de witte
Don Fernondo di Mascarenhas Hoofd en de swarte Leeuw, de onderzee-Voogd,
was, zyn broeder, Don Pedro by zicl en de vercenige landen, hunne boots met
hebbende. St. Simaon , waar op Don

sman (waar onder Klaas Janssoon Melk-

Francisco de Sotomajor (die geschoten iap , schipper van de witte Leeuw
en door Andre Pchoa vervangen wierd aques de Colenaar, opper-Koopman
Capitein was; het vierde was Todos os ans van Hagen, onder-Koopman op de

Santos, waar op Don Francisco de No- swarte Leeuw , waren) derwaards met dat
rinha ’t opper-gezag voerde. De St. Croes.

oogwit gehouden hebben; dog alle de
waar op de onder Zee-Voogd, Scbastiaan zelve zyn elendig opgesprongen, en dus
Soarez was, ’t een, dat met doorgescho- ammerlyk omgekomen

tene stengen lag, had Don Paulo de PorNog 3 schepen, die de vyand op 't
tugal tot Hoofd, zynde ’t grootste schip srooge had, zyn doorspringers, die daar
van alle, en nog een, wat kleener, wa- in gezet waren, in brand gegaan van hun

St. Anconio genaamd, hebbende An- eigen poppen
toino de Soua Falcaon tot Capitein

De geheele vlont van dezen onder-Ko-

Men had goed gevonden, dat de sche- ning Don Martin Alfonso de Castro.
pen Orangie, de groote Zon, en dever
ongste zoon van Don Antonio de Cascenigde landen eerst op een schip aanval- ais, die ’s jaars te voren eerst uytgekonen
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men was, bestond in 18 Gallioenen, :

October door de Heer Matelief, zon

Galeyen, 1 Carveel en 23 Fusten, voor

der iets te behouden, verbrand is

maakten, waar mede hy gansch Zuider
Indien van allen, die onder hem niet

ken, en is by Cabo Rachado den 16

8 Het schip van Duarte de Guerra
zien van 3700 blanke koppen , of 2954
Soldaten en 780 boots gezellen, behalven
Dit was groot 300 last, hadop 108
blanke Soldaaten, en 15 metale stukde swarte, die een veel grooter getal uyt
Augusty verbrand, zonder iets te behouden

pukken wilden , dagt te zuiveren, en
de wederspannigen te straffen. Het wa

D

Nossa senhora do Soccorro

groot 400 last, stond onder Capitein

ren deze navolgende.

1. Nossa Senhora de Conception

Jutierre de Monroy, en had op 14c

blanke Soldaaten, en 15 metaale stuk

Dit was groot soolast, had tot Hoofd

ken.

Manoel de Mascarenhas , was voorzier

10. Het Gallioen van Antonio

van 24 stukken, en 180 blanke Sol

Van 120 last, stond onder Capitein
Antonio de Sousa Falcaon, met 47

daten, behalven de blanke en swarte

bootsgezellen. Dit Gallioen is door
de Heer Matelief den 29. October

blanke Soldaaten, en 10 metaale stuk-

voor Malalcka, of door den onder-

keen , dit is den 29. October voor

Koning , diens schip het was, ver-

Malakka in brand geraakt

brand, uyt vreeze, dat wy ’t ander

ti. Nossa Senhora das Mercès.

groot 4oo last, had tot Capitein Dou
Alvaro de Menesez, met 120 blanke

gedaan zouden hebben.
2. San Salvador

was groot 450 last, staande onder

oldaaten en 14 metale stukken.

alvaro de Carvalho, had 18 stukken

12. Het Gallioen van Jacomo de Ma

geschut, 180 blanke Soldaaten, be

rais Sarmento

nalven de witte en swarte bootsge-

Dit was groot 400 last, had 80 blan-

zellen. Dit Gallioen is door den Heer

ke Soldaaten en 14 metaale stukken op.

Matelief den 18. Augusty by Cabo
Rachado verbrand

3. San Nicolas
van 400 last, onder Capitein Don
Fernando de Mascarenhas ; voorzier

van 19 metaale en 3 yzere stukken,
en van 160 blanke Soldaten

13. Hec Gallioen van Jan Pinto de Mo
raiS

groot 40o last, en op hebbende 140
klanke koppen,en 15 metaale stukken.

14. Het Gallioen van Jeronimo Botelho

groot 150 last, en voorzien van 100

Dit Gallioen overwon Matelief den

blanke koppen, en 12 metale stuk

22. October voor Malakka, en daar
leef maar 8mp; man van in ’t leven ,

ken

en ’t is den 29. dito door den onder-

Koning verbrand

4.t Gallioen van Don Enrique de

5. Het Gallioen van Manoel Baretto.
groot 250 last, en voorzien van 100

blanke koppen, en 12 metale stukken
16. San Martinho.

taale stukken, 160 Soldaaten, en den

groot 4oo last, staande onder Capitein Don Luis Lobo, voorzien van
150 blanke koppen, 22 metaale stuk-

18. Augusty door Matelief by Cab-

ken, en by Manaar op Ceilon veron-

Norinha.

groot 450 last, voorzien van 14 me-

Rachado veroverd
5.

17. Het Gallioen van Capitein Don Pau

was groot 300 last, had tot Hoofc

o de Portugal.
Van 600 last, voorzien van 12 me-

Scbastiaan Soarez, benevens 8o blan

ke Soldaaten , voorzien, van 15

taale stukken, had geen Soldaaten,

metaale stukken, en wierd den 22

maar veel kooplieden en reizigers op;

October door Matelief voor Malakk-

was na China geschikt ; dog is den
29. October door den onder-Koning

geplunderd, en verbrand
6. San Simaon

groot 450 last, stond onder den Ca

pitein Don Francisco de Sottomajor
met 160 blanke Soldaaten, en 10

voor Malakka verbrand.

18. Het Gallioen van Capitein Dor
Antonio de Menesez, nu Land-Voogd
an Malakka ; had geen Soldaaten ,

metaale en 2 yzere stukken voorzien.

naar veel kooplieden en reizigers.

Het wierd den 23. October voor
Malakka veroverd, geplunderd, en

Het was ook na China geschikt,

ve brand

7

gelukt

Santa Cruz.

Todos os Santos.

groot 300 last , had tot Capiteir

dog is by Cabo Comoryn gebleven.
Van de 4 groote koninklyke Galeven
is 'er een by Cavo Rachado zeer beschadigd. Op deze 4 Galeyen, en de

Don Francisco de Norinha, met 130 Fusten, waren 854 Soldaaten, behalver
Soldaaten , welk schip den 22 de bootsgezellen, roejers, en ’t andergeV. DEEL.

spuis
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En dus waren ’er van die 18. Gallioe- om zyne hulp tegen de Portugeezen te
lioenen nen 9 gebleven, een zeer groot verlie verzoeken, onder belofte dat hy die mede
door de
voor de Portugeezen, die daar mede zig 1c land aantasien zou. Hy wist wel, dat
ortu
geezen ingebeeld hadden geheel Indien te zullen hy den Portugeeschen onder-Koning, toen
en 16a- dwingen. Ook quam dit Beleg van Ma hy voorby zyn land quam, wellekomgeley ver- lakka door Matelief hen wel by na 600oc
hieten had,en nu maarquam om dat hy den

9Gal

loren.

Mat

Portugees geslagen had, en dat hy geveinf

man te kosten.

Matelief liet den onder-Koning ool

met hem te werk ging; dog dit nu medt

liefs aan

aanbieden alle de Portugeezen tegen alle

yntveinszende, beloofde hy hem egter dooi

bieding

de Hollanders, in Indien onder hen ge-

den opper-koopmanJasperJanssoon,die op

vangen, vry te geven, dog eischte een

t schip Amsterdam bescheiden was, en

geschenk voor de Portugeezen van aan-

ren Assistent, dien hy hem zond, zyn hulp

aan der
onder

Koning

Jaar op quam Matelief den 19. dito

zien, daar de onder-Koning zwarigheid
in maakte, willende de Hoofden medt

zelf voor Keidah, en wierd den 24. ditc

vry hebben; maar de Heer Matelief lie

door den Koning gewaarschouwd , dat 'er

hem weten, dat, zoo by den zelven nacht

z praeuwen in de rievier lagen, waar in

alle de Hollanders (die maar 4 a; waren)

3 Portugeezen, en 32 fwarten, waren.

niet vry gaf, hy ’s morgens vroeg by na

Dierhalven zond Matelief 'er een jacht

2oo Portugeezen zou doen over boorc
verpen; daar by voegende, dat hy ge-

en een Galey na toe, waar op Pieter van
der Dussen hoofd was , die vyf Portu-

loofde, dat Don AndreaFurtado hem (onder

geezen medebragt, welke 13 dagen var

Koning) tot dien onbillyken eysch aanzet

Die dat
veigert

tede , om hem by de wereld gehaat te
maken.

Daar was ook bessoten , dat 2 Capi

Malakka geweest, en den Maleyers ont
vloden waren

Dewyl nu Matelief aan alles zag, da
dit Koninkje dood bang voor de Portu-

teinen der Gallioenen, Andrea Pesoa, en

geezen was, en dat hy ’er niets aan had

Sebastiaan Soarez, en 2 neeven van Soa

vertrok hy den 27. dito van hier.

rez, Joan Bravo, Capitein op ’t Gallioen

Ook lag 1607. de opper-koopmar
A. 1607

van Don Antonio de Menesez, Land-

Cornelis Francx in September in Djohor

Voogd van Malakka, een koopman

als Hoofd ; dog hy maakte het daar slecht,

Francx
nier

Fernando del Mercado, en een Priester zoo dat den P’tscaal Apius geen redden ’er
6000 Maleytse ducaaten wegens hur aan wist.

rantzoen voor ’t gemeen scheeps-vollbetaalen zouden, en dat om de matroozer

DOgMsa.
telie

dwingt
erhem

10e.

Den 11. November 1607. quam Ma-

telief voor de rievier van Pahang, sprak

voortaan wat williger tot slaan te maken met den Koning, en hoorde aldaar, dat
Dit besluit was den Zee-Voogd Ma- de onder-koning, en de Land-Voogd

telief wel tegen de borst, om dat hy ' van Malakka, overleden waren , waar
antzoeneeren van menschen in Indien a de Zee-Voogd den 16. dito vertrokniet eerst invoeren wilde; dog de meeste

ken is

In dit jaar is de Fiscaal Martinus Apius En de
Hy den 28. October nog geen Hol uyt Djohor vercrokken, die in Decem-Fiscaa
landers ziende opdagen, wilde al de ber de tyding aan Matelief met ’t schip ApluPortugeezen over boord werpen ter se Erasmus van daar bragt, dat die Ko
stemmen haalden dit over

welken einde hy den breeden raad by eer

ning zekerlyk vrede met de Portugeezen

riep; dog terwyl zy met malkandren hiei maken zou, zoo ’ergeen onzet van sche-

over spraken, quamen ’er 2 praeuwer

met ; Hollanders, die verklaarden, dat

en quam, dat voor eerst niet stond te

olgen, alzoo ons meer aan de Moluccos,

daar geen Hollanders meer waren: maai als aan Djohor, gelegen lag. Ook hac Djohor
nog 4 a f in de vloot voor Nicobar ; hy te Bantam in December gehoord, door de
waar op dan de verloste Portugeezen der

dat de Portugeezen Djohor verbrand had-Portu-

1. November na land gingen, met een den, en dat Radja Sabrang op Linggageezer
er-

schrift aan Don Rodrigo d’Acosta, door woonde, en zig daar sterk maakte

den onder-Koning afgezonden, ten ein
de hy verzorgen mogt, dat de verdre no;

2nd

Ao. 1608. in December lag in Djoho

A. 1606

als koopman van wegen onze Maatschap- ag hit

gevangene Hollanders in Indien op vrye chappy Abraham van den Brock; en ir van

den

voeten gesteld, en na Djohor gezonden de maand bevorens hebben de onzen voorBroek ;
lie 1609
wierden , ’t welk deze d’Acosta aannam Malakka een Portugeeze kraak verbrand;
ervante verzorgen, ten welken einde hy van sog 1609. in Januaryen February, wan ren is
ons volk een Pas-cedel voor een geheel neer de Zee-Voogd Pieter Willemssoon doo
jaar kreeg.

erhoeven in Djohor by dezen Koning Sbelaar,

Te dezer tyd, of den 12. November was heeft hy goed gevonden , dezen &ac.

1606. zond de Heer Matelief ’t schip de
kleene zon na Keidah met den Geza nt

an den Broek van daar op ’t schip de
Roode Leeuw te stellen, enin zyn plaats

dien hem deze Vorst toegezonden had , nier den opper-koopman Jacques Obelaar
te
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te leggen met den onder-Koopman na Holland gezonden heeft.
Abraham Willemssoon de Ryk, en den
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Deze is de 19. Maleytse, 7. Djoho-

Diamant-kenner Hector Roos , nevens horcese, en 13. Mohhammedaanze Ko-

3 Assistenten en eenige andre lieden ning geveest, en heeft 47jaaren, van
belastende aan die van ’t schip de roode

1624. tot 1671. geregeerd.

Leeuw, en ’t Jacht de Griffioen, voor

In deze tyd schynd ’t Ryk van Ma-

deze rievier tot den 1. July te blyven,

ningeabo ook onder de Koningen van

om dezen Koning tegen ’t geweld der Djohor gestaan te hebben.
Portugeezen te dekken

Hoe menigmaal onze Maatschappy

Aldus schokten de zaken hier onder getragt heeft, hiereen Vesting te mogen
din de 3. Koning Alawaddin de 3e heen, tot dat bouwen, dat al in de tyd van den ZeeoverleVoogd Verhoeven verzogt is, hebben
hy 1610. quam te sterven.
Alawad-

den

1610

y wierd in dat zelvejaar , dooi

zynver- Sulthan Abdullah Sjah, 17. Maleytse
vanger

5. Djohoreese , en 11. Mohhamme-

zy echter dat noit willen toestaan
Schoon nu onze aanslag op Malakka

ten tyde van den Zee-Voogd Matelief Een ves
ting de

Abdul-

daanze Koning, vervangen, een Vorst, 1606. mislukt was, lieten echter de on-onze hier
lah Sjah. die 11. jaaren , van 1610. tot 1621 zen niet na hunne gedagten hier over te altyd geZyn
over dit volk geregeerd, en zeer wei laten gaan, in hope van daar af nog eens weigerd.
roem

1616.

nig voorvallen van belang gedurende

meester te werden

Ao. 1623. gaven de Heeren Zeventie- A. 1623.
zyn bestier gehad heeft
Ao. 1616. had hy den naam, dat geen nen al last, om Malakka te belegeren ; last, om
Malakka
van alle de Indische Vorsten den onzen zoo dog daar viel niet van
te bele

toegenegen was, waar door zyn land van

Ao. 1627. was de toeleg hunner Edel¬

geren.

de vyanden ook zeer veel aanstoot leed heden op Baravia, om er den Bevel-A. 1627

Hy wierd 1621. vervangen door Sul- hebber Karel Lievenssoon met een vlootKarel
Lievensthan Mahhmoed Sjah, die de 18. Ma- heen te schikken, maar van een veel be-soon na
leytse, 6. Djohoreese, en 12. Mohham- ter uytssag was het , toen zy onder dezen Mamedaanze Koning was.

Vorst van Djohor 1640, en ten tyde van lakkz.
opper Land-Voogd van Indien de

Hy regeerde maar 3 jaaren; en is toen den

door Sulthan Abduldjaliel Sjah de 2 Heer Antoni van Diemen, dit werk met
1624. vervangen, die ook de Gezanten, rechten ernst ondernamen ; gelyk in ’t
Radja Indra Lellah, en Magat Mantsoer volgend Hoofd-stuk breeder blyken zal.

SESDE HOOFD-STUK.

Alakka al zedert 1640. door ons volk bezet. Onder de Commandeurs Koper
MAntonissoon, enz: En door den laatsten in Juny aangetast; dog door den vyana
zeer dapper verdedigd. Redenen van de langdurigheid dezes belegs. Sware bressen in
verscheide Bolwerken geschoten. De pest neemd buiten en binnen de stad veel volks weg.
Waar door egter de vyand den moet niet verloor. Slegten staat der stad van binnen. Verlies van verscheide Hoofden aan onze zyde. De Commandeur Caartecoe tot Veld-Heer

gekoren. Die de stad den 14. January 1641. na verscheide stormen , by een on-

voorzigtig accoord ingenomen heeft. Zorge voor de veyligheid der Portugeezen. Hoe lang
de zelve Malakka bezeten hadden. Nader vertooning van de gesleltenis dezer stad. En
van de deftige verdediging der Portugeezen. Regiveerdige straf Gods over bun vorig le-

ven. t Getal der Ingezetenen hier voor t beleg, en na de verovering. Beider verlies
Dood des Poriugeeschen Land-Voogds, en ’t wedervaren der verdre Portugeezen. De

Heeren van Twist en Schouten bier. En de eerste hier tot eerste Land-Voogd aangesteld. Caartekoe keert na Batavia. Bewys van de geloofweerdigheid van dit verhaal
De eerste berichten van hier na Batavia na de verovering dezer stad, en van daar weer

herwaards. Het te veel genotene by de Hoofden des Legers uyt den buyt. Een Koningin
in Atsjjen. Verscheide berichten van deze en gene gewesten. Komst van de Heer
Schouten op Malakka. Dood des Konings van Atsiien, en verdre berichien van daar.

Vertrek van de Heer Schouten van Malakka. Bericht wegens Persien.

Naeuwkeurig verhaal van’t beleg,en
de verovering der wydvermaarde en sterke stad
Malakka, onder de Regeering van de Heer opper

Land-Voogd van Indien, Antoni van Diemen.
JA dat Malakka, en de vaart der van onze Oorlogs-jachten, nu al ettePortugeezen aldaar in 't Zuider- lyke jaaren aan den andren zeer be-

deel van Indien door t kruyssen kommerd, gelyk het naderhand ook
Vy2

(als

34c
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(als wy nader hooren zullen) al zedert

den vlugtenden vyand tot binnen het

den aanvang van 1640. en 1641, door

tasteel gedreven hebben
Daar op hebben zig de onzen aldaar

a.

lack.
zeden

zommige jachten onder den Commandeur Jacob koper en door de vaartui

in de gewonnen voorstad gelegerd

doorons gen der Djohorcesche Maleyers zoo be

en twee bateryen , maar een pistool-

behoorlyk van eetwaren , en den nood
gen voorraad, voorzien konden werden

geworpen, diens muuren zy met sesthier

640

vols be- zet geworden is , dat zy niet langer schoot van de wallen des kasteels opzet.

zoo heeft de Heer Antoni van Diemer
met de Hecren Raaden van Indiën een

nalve duytse kartouwen zoo fel (niei
tegenstaande des vyands groote tegen
stand) beschoten hebben, dat daar door

cindelyk verscheide groote bressen ge

besluit genomen, om die vermaarde eir
sterke stad (die , naast Goa, de voor maakt zyn waar door zy dan wel i1
treffelykste van Portugals Indien was -enig gevaar geraakten; maar de zelve

met alle geweld aan te tasten , om

wisten dit alles voor cen tyd door hun-

de zelve , zoo ’t mogelyk was , t

ne ongemeene dapperhieid weer te bo

veroveren.

ven te komen, en voor al van weger

de scheiding en ’t beleg der rieviere te

Om dit groot werk uyt te voeren
zonden haar Edelheden den Sergean

beletten , dat men nog onmogelyk to

Majoor, Adriaan Antonissoon (een oud.

een storm treden kon, zoo dat wy niet

ervaren, en stout krygs-man, en die daa
door een grooten naam bekomen had) 11

anders doen konden, dan met de ichee-

May 1640. met drie welbemande sche
pen als Commandeur van Batavia ni

(binnen een kanon-schoot) de stad zoc

Malakka , om ’t gezag over de vloo

ten, en de zelve door ons gedurig schie

van den Heer Commandeur Koper over t.
nemen , en om die stad aan de Zee-ltant

ven aan de Zee-kant in een halve maan

naeuw, als ’t mogelyk was, te bezet

en, en door ’t gestadig werpen van
ranaaten, onophoudelyk af te matten

iet welk zy niet, nalieten , dappe
zoo naeuw, als ’t mogelyk was, te be
zetten, en met last, om na bekomen en geduldig met hun grof geschut
e beant woorden, waar door aan we
ontzet van Batavia, mitsgaders de hulp
derzyden
niet alleen veel volk dooc
troepen der Koningen van Atsjien en
Djohor, met de gansche Krygs-magt te bleef, en veel kruyt en lood verspilc

landen, en na tyds gelegenheid te betrag

Dos
door den

wierd, maar waar uyt ook niet anders vvand

ten, om die stad, ’t zy by accoord, t af te nemen was, dan dat dit beleg nog dapp
zy door een beleg, ’t zy wel door eenige zeer lang dus zou konnen duuren, ten verdt
stormen, zoo als ’t best vallen wilde, te ware haar Edelheden goed vonden een digd.
bemagtigen
Onder
de Comman¬

deurs

Roper
Antonissoon ,
enz :

grooter magt, dan zy tot nog toe ge¬

Volgens dit ontwerp nu is de stad in daan hadden , voor deze stad te zen
’t begin van Juny met 12 schepen, en e
chaloepen ter Zee zoo naeuw bezet, er

den.

Wel is waar, dat 'er in de stad groof

bessoten, dat hen meest alle toevoer van

sebrek van alles was, en dat ook de Djo

levens-middelen afgesneden, en ook 't uyt

noreezen ons zeer grooten dienst deden

met alierlcy stoffen aan te brengen , en
of zeer belemmerd, gelyk ook ettelyk- ook zelf om deze en gene bateryen, en
en invaaren hen by na volkomen belet

vaartuigen met levens middelen, en eei
Fust met hulptroepen van Goa toen ool
door ons volk veroverd zyn

Ondertusschen wierd ons de hulp des

andre werken te maken, gelyk mede om Rede't uyt en invaaren van der vyanden kleen

nen van

de lang

vaartuigen te verhinderen, en hen hon- duurig-

de d andre beletzelen toe te brengen ; heid de

Konings van Atsjien wel ontzegt; dog naar dit alles zou ons ommogelyk tot het zes beegs
onze vloot wierd gedurig met schepen er veroveren dezer stad hebben konnen brenvolk ondersteund, en in’t laatst van Jul
verscheen daar ook een vloot van de

Koning van Djohor van ontrent 4o vaar
tuigen, die met 14a1500mannen, versch

gen, zoo daar toe geen andre middelen
waren in ’t werk gesteld

Tot dit langdurig beleg heeft ool niet
weinig zoo de hoogmoed van den Ma

volk voorzien was, welke met ons leger aksen Land-Voogd , Manoel de Sousa
van 14 a 1500 mannen, ten deelen
Nederlanders , ten deelen Duitzers

vereenigd zynde , zyn, de zelv
den 2. Augusty ontrent ; myls be
Ei coc
noorden
de voorstad van Malakka geland
ien
in Juny
aange-

1222

Coutinho 3als de hertnekkigheio

van de verdre Portugeezen, zich aldaar
onthoudende , toe,cbragt , aangezien

verscheide aanbiedingen san een redclyk verdrag van tyd tet-- zeer sinadelyk

en hebben den vyand , ettelyke honder- door hen algeslagen zyn
Hier by quam ook ': eygenzinnig be
koppen sterk , zeer dapper uyt zeke
werk jeslagen, en met zulken drift op tier van onzen Veld-Hleer, Adriaan Ande hielen gevolgd, dat zy zeer kort agte nissoon, en ’t ongestadig belcid van zynen

de zelve in de voorstad geraakt zyn, en veraner Jaco Koper, dat vyf maan
den

Van MA LAKKA.
den lang met zeer groote kosten en schade
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ons leger gevende, den zelven daar door,

aan weerzyden duurde, in welken tyd ’ei schoon by na tot lret uyterste gekomen,
verscheide aanmerkens-weerdige ontmoe al weder moed op nieuw gaver, om het
tingen te water en te land voorgevallei nog eenigen tyd, of 'er nog ontzet var
zyn, waar in vyy, niet tegenstaande de

Goa komen, of ons leger ook eindelyk

verwonderens- weerdige dappre tegen- eens opbreken mogt, uyt te houden, her

stand der Portugeezen, doorgaans egte
de overwinning bevogten , waar doo

geen zelf zooverre by hen doorging, dat
zy niet tegenstaande de jammerlyke elen

aan wederzyden, voor al te water, on

de, waar toe zy zich vervallen zagen ,

gelooflyk vecl volk gesmolten is, alzoo
de vyand, ten uyterste om levens-middelen benoodigd, alle zyne kragten in-

voorgenomen hadden het uyterste te
wagen

Dit hardnekkig, ja Barbarisch voor-waar

spande, om die te water in de benaeuwd

nemen des vyands verslond in de maanden door es

stad te brengen , ’t geen wy hem va

December 1640. en Jan. 1641. zeerveel ter de
menschen, behalven dat ook veele in de vyanc

onze kant zogten te beletten, en waar

se moet

op dan aan weerzyden zeer scherp ge

slad , door den honger uytgeteerd, en niet ves-

vogten wierd ; hoewel dit te land a

mede met veel iver gezogt , en door

het niet langer konnende uytharden, in loor
ons leger quamen vlugten , en ons be

ons over al met de uyterste wakkerheic

richt gaven, dat 'er niet boven zoo blanke

belet wierd.

By alle deze zaaken quam de natuur

lyke sterkte van de stad zelfs, die doo

koppen, en nog maar 4 a 500 fwartt

Mistigen in de stad, behalven dat de zelve siegte
ook zoodanig van levens-middelen ont-staat der

loot waren, dat ieder Gantang ryst voorstad va
binnen.
10 Ryxdaalders, en een drooge koejer
zoo veel duizend keanonschooten, als de of buffels-huid voor s’a 6Crufados verkogi
konst nog merkelyk vermeerderd , daa

door zy ook in staat gebleven was, om

onzen daar op , voornamelyk met 10 wierd, voor welken prys dit dan nog al
stukken uyt de twee voornoemde Bate- zeer schaars te bekomen wa

ryen gedaan hebben, te konnen verduu
ren.

Nogtans wierden, door dit onophou
Swar.

dentlyk beuken , in de sterke bolwerke

bresse

vurassa, en St. Domingo, niet allees

in ver

groote bressen; maar de punt van !

scheide
bolwe

cen, ge
schoten.

Dit noodzaakte dierhalven den vyand,
om veel vrouwen en kinderen , er

dus alle onnutre monden met de uyterste
onbarmhertigheid uyt de stad te jagen
maar , ’t geen nog verder ging , een
noeder haalde haar eigen kind uyt he

Hospitaal , des Povres, ook gehec

zraf, en at het, na dat zy het nog twee

lat geschoten , en de toren van 't

dagen bewaard had , door razende honger,

oude Kasteel, benevens de Kerk, e
veel hooge huizen, zoodanig verwoest
dat zy hunne gedaante geheel en al verloren, waar tegen ondertusschen de be
narde Portugeezen niet nalieten ons van

tot verbazing van die gene, die ’t hoor
den op

Hoe slecht het nu ook in ons leger
gesteld was, bleef nogtans ons volk
door deze eenparige berigten van den

de stads wallen, en van een Batery, ot

uytersten nood der stadt byzonder
’t gebergte van St. Paulo staande, doo gesterket, nog al moed houden, hoewe

hunne ongemeene sware stukken nu er zy nu en dan niet alleen mede veel

dan ongeloofelyke schade toe te bren- gemeen volk, maar ook verscheide
gen , zoo dat er geen een huys in ’t le

dappere mannen, en van hunne eerste

ger, of in de voorstad, ongeschonder

Hoofden des legers, verloren hadden

e
De pest
neemd
huyten
en bin-

nen de

ad vee

Hier by quam een sware pest-ziekte
ofsterfte, onder ’t volk , door’t langduris

Onder, deze laatsten telde men den Verlie
Commissaris Johan de Meere (die den 8. van ver
October) den Veld-Heer Adriaan Anto-icheide
Hoof-

beleg , en het groot daar op gevolg
gebrek zoo binnen de benacwde stad

nissoon (die in November als mede zynenge aar

als in ons leger, veroorzaakt , waar

per (dic in ’t begin van January 1641. zyde

vervanger, den Commandeur Jacob Ko-on-

door aan wederzyden veel meer volk van overleden is) en den Commandeur Pieter

ongemak, wegsmoli 3dan dat 2
van den Broek (zekerlyk die, welke 1629.
voor hunnen vyand bleven , waar door als Directeur van Suratte, en als grond

vy, niet tegenstaande de menigvuldig

vester van den handel van Persien, en in '

ontzetten van volk, en de noodige voor-

Roode Meir, alsZee-Voogd na ’t Vaderlan

raad, ons van Batavia toegezoden, nie
vertrok ; en die zedert weer zeer slegt uytstaat waren, om de ffad over al te be- gekomen, endoor zynen vriend, den Hee
zetten , of om allen toevoer van levens Generaal van Diemen als Commandeu

middelen in de zelic aan den vyand t
ocletten, waar ontrent ook eenige over

derwaards gezonden is) alle de welke al

leen door een uyttcerende ziekre, en

loopers ons zeer veel quaad deden, dit groot ongemak, dat zy hierleden, gestor-

den vyand keanis van den slegten staat van

ven 2y.

Ve 3

Aan-
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Aangezien men nu door dit gedurig, zy daar op dan verder oolt de punten

en kort op den anderen , afsterven de

inze Mille Virgines, St. Jago, Curassa

Veld-heeren gebrek aan bequame stoffe in 't Hospitaals Bolwerk, en Fortilessa
ot leger-Hoofden begon te krygen, zoo Velha ten eersten besprongen, dog aldaar
is by Mangel van eenige aanzienelyker nog zulken dapperc tegenstand ge
bedienden (alzoo de geheele geheime onden hebben , dat zy van wegen :'
yands swaar geschut, menigvuldige vyer-

raad uytgestorven; en ’er reeds weer een

mandeu

Caarte
koe to

Veld-

otten, en sterk schieten met musquet-

aangesteld was) Schipper Minne Wil

én, en ander geweer, genoodzaakt wa-

lemssoon Caartekoe tot Commandeur en ren, om, met verlies van 20 man, na

De¬
Eaec.

nieuwe uyt de leger-en vloots-Hoofder

overste over de Krygs-en Zee-mach het voornoemd Gasthuis buiten hun geder E. Maatschappy , voor Malakka schut te rug te deinzen, om den vyand var
aangesteld (hoewel ik niet begrypen daar, en met minder gevaar van ons volk,
kan , waarom men den Heer Lamotiu met ons grof geschut (daar zeer goeden
Capitein Forcenburg , en andre bequa schyn en middel toe was) te dwingen; do;

Heergetoren.

mer , dan Caartckoe, daar toe niet ge

indertusschen verscheen de Commandeur

bruikt heeft) die met den Raad van dier

Caartekoe uyt zyn zick-bedde opde itads-

yd (meest uyt ervarene en dappre Capi- wallen, en heeft door zyn verkeerd overeg het gelukkig volvoeren van dit stuk,

tcinen en Schippers bestaande) tot voor-

t welle de onzen nu in hunne hand had-

coming van ’t verder versmelten van on-

den, zeer ontydig verhinderd, vermits

leger door de hoe langs hoe meer toene
mende pest, goedvonden , om de hy , zeer onbevoegd , en tegen Krygs-En, na
ziel-togende stad Malakka (waar uyt b gebruik , aldaar met den Portugeeschen verna geen tegenstand meer gedaan wierd Land-Voogd, en eenige Geestelyken (op scheide
stormen
te bestormen, en deingezetenen aldus tot zyn verzoek) tot een accoord getreden nog by
de overgave te dwingen

is, en aan hun benevens alle de ingezete-een on-

Alles wierd dan daar toe ten eerster nen dezer stad zeer lichtveerdig levens-voorzigDie de

14. Jan.

geschikt, een plegtelyke Bede-dag voor
af gehouden, deze gewigtige aanssag

1641.

den 14. January, ’s morgens aange

stad den

zekerheid, en een vry en veylig vertrekcoord
8 ac
in

uytgenomen alleen aan s Konings Sol-gekre
daaten) beloofd heeft, waar op dan degen
vand de treffelyke punt Curassa, en heeft
angen, en te dier tyd die vermogende
iet
oud Kastcel verlaten, gelyk ons volk
en aanzienelyke stad, door Gods zon-

derlinge genade op de volgende wyze
ingenomen.

laar na ’t zelve ingenomen , en ne-

ens alle de verdre punten wel bezet
eeft

Al ’t gezond volk, zoo van de Soldaa

s Vyands Soldaaten wierden toen ten

ten, als matroozen te zamen ontrent 65c

koppen sterk, wierd ’s morgens in den ersten in ons leger, en de onze van daar
dageraat door den Sergeant Majoor in de stad gehuisvest, en de Portugeezen

Joannes Lamotius in drie troepen ver-

an eenig aanzien , benevens alle de

deeld, waar van de eerste door Capiteir

orgers

gerust

in hunne, huizen

Laurens Forgenburg, de tweede doo

gelaten; dog gelast hunne rykdommen

den opper-Koopman Hurdt, en de derd

van goud, zilver, klcynoodien, en geld,

Janssoon Houtkooper zouden geleyt

inde Kerk van St. Paulus te brengen, en Sorge
erder op alles door de onze z00 goede voor de

werden.

ordre gesteld, dat men niet het allerminste veisig

door den opper- Koopman Nicolaa

Deze zyn met eenige vyer-roers, ne

van eenige moord, geweld, nog vrou

ens eenige matroozen met ladders, er

heid der
eezen.

de vereischte vyerwerken, na't Bolwerl ondertusschen onze Soldaaten niet nalie-

St. Domingo getrokken, en na ’t geven

en in die eerste drift de gemeene huizen

van dit Krygs-woord Help ons God

n Rerken (alzoo zy voor zoo veel gele

met een ongemeene moedigheid op dat dene elenden evenwel iets moesten hebdeel der stad aangevallen, dog wierder en) zeer gretig te plunderen.
De Maleytse Djohoreesen, die gelast
voor een tyd zeer dapper, en bover
verwagting van den vyand wederstaan varen in den dageraat ontrent de punc
maar wanneer nu de onzen ’er niet min St. Jagoeen loozen Wapen-kreet te ma¬

dapper op aandrongen ; zyn zy, na ken, zyn door bloodheid eerst na zonneneenigen tyd in en op de bressc hand tegen pgang, en na dat de onzen de meeste
nand hardnekkig gestreden te hebben, unten al veroverd hadden , met een
meesters van deze punt geworden, en

root geschreeuw voor den dag gespron-

lebben den vlugtenden vyand van daar gen, van voornemen zynde, om doorde
langs de stads gardyn tot aan de punt

Madre de Dios zeer moedig gedreven
welke zy, na eenige wederstand van

weinig belang, al mede veroverd, gelyk

’ortu-

wen-schendery vernomen heeft; hoewel

veroverde bresse in de stad te komen ;
dog dit is hen door de Heer Lamoriuom ’t verder storten van Christen-bloed,

en voor al door de Mooren, en hun voorgeno¬
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genomen branden cn plunderen dezer be- ondergang van deze stad door, der
jammerens-weerdige stad voor te ko
men) zeer wysselyk, en tydig verhin
derd

Aldus zyn wy van die vermaarde

Hoe

ingemeen sterke en magtige koopstad

lang de
zelv

der Portugeezen, het by na weergade

Malakka

Oorlog, hongers-nood, en pest (die drie
geessels, zoo menigmaal van God tot

traffe van diergelyke dertcle steden ter
voorbeeld gebruikt ) te verwonderen

Men oordeeld, dat 'er gedurende het t Geta
der In

loos Malakka, na dat zy het ontrent beleg wel 7oooin de stad dood zyn geble

bezeten

tete¬

120 jaaren bezeten hadden , eindelyk ven; maar dat 'er ongelyk meer gevlugt, en
nog Overwinnaars, hoewel niet zonde om den honger en pest te ontwyken ,

hadden

nen hie

voor t

elcg, en

zeer veel verlies van volk, en veel on- hier en daar na toe verstroid zyn, aangezier
kosten voor de E. Maatschappy, ge-

de

er ruym twintig duizend zielen voor ’tverove

worden zynde deze verovering ee beleg daar in of ontrent waren , van ring
proefstuk van de dapperheid der Bata- lle de welke ’er geen drie duizend over- Seide
vieren, dat weerdig is by de nakome

lingen onder alle andre gedagt te wer

bleven

verlies.

Wy hebben daar voor meer, als vyf

den, alzoo diteen stad en sterkte was, thien honderd Nederlanders, wel meest
die , z00 wegens hunnc voortreffelyk- door, de besmettelyke ziekte , verheid, als wegens andre voordeclen, voor
geen andre in ’t Oosten (alleen Goa
uytgezonderd) behoefd te wyken, waaron
zy ook al van ouds tot de Setel de
Maleytse Koningen verkoren was

loren

Dood

De Portugeesche Land, Voogd is

twee dagen na de verovering dezer stac des

van ziekte overleden , en door behulr
der onzen in de kerk van St. Dominge

Por

tugee

nen
Land-

Cy was met 64 metaale, met 4 yzere met een statelyk gevolg van gewapend Voogds,
stukken, met 3 metaale Bassen en Soldaaten zeer deftig na hunne landt Aete¬
met 31 halve haaken, en van alles to

zoodanigen belegering vereischt, in 't

vens het

wyze begraven

vede.

Den Ovidor Generaal, of hun Fiscaa

varen

eerst byzonder wel voorzien ; dog de van India, is met de Jesuieten, en andr der anlre Por¬
menigte der ingezetenen, de langdurig- voorname geestelyken, benevens de voortugee-

heid van ’t beleg , en andre tusschei

naainste borgers met hunne vrouwen en zen.

beiden voorgekomene en buiten verwag- kinderen, na weinig dagen, met een
ting opgedaagde ongemaicken, zyn oor acht (dat wy hen leenden) van Malakka
En van
e def

zaak geweest , dat die dappere Portu
jeezen (aan welke wy nogmaals dier

na Nagapatnam vertrokken , de welke
aangezien dit schipnietbezogt, en niet

tige ver-

of moeten geven , dat zy zich zeer nagevorscht wierd) een grooten schat

dedigine

deftig en manhaftig in dit beleg to ten minsten van eenige honderd duiden einde toe gedragen hebben) ein- zend Ryxdaalders aan geld van hie

der Po
tugce

delyk van alles gebrek en geen ontzet weggesleept heeft, zonder dat gene dat

z0n.

krygende, de zelveaan ons hebben moe

ten overgeven

Ty was in die tyd van verscheide re
selyk groote en welbebouwde straater

andren , die by hem waren, met zich nainen , nog eens te rekenen

De Generaal des Oorlogs

Louis

Matthys de Sousa Chysorro , is nevens

voorzien, in ’t midden een tamelyker de verdre Officieren en Soldaaten des Koberg hebbende , waar op St. Paulu nings van Spaanjen, met cenige geestelyke

Ker, en een schoon klooster der Je-

en borgers , na Batavia gezonden, zoc
suieten, gebouwd was, behalven dat er dat hier maar eenige weinige getrouwde
in de zelve nog veel andre schoone ker- Portugeezen hoewel veel Mistigen
ken, cierlyke kloosters, en zeer schoont

en swarten met hunne huisgezinnen ge-

verhevenc huizen , die in een ongemeene bleven zyn, ten einde deze stad niet geheel

rugtbare landstreek, alomme met schoont ontvolkt, en men ook in staat gesteld
boomgaards, thuynen, kloosters, kapel
len, enz: bezet, zoo voordeelig ten handel

mogt werden; om de zelve metter tyc

veder zoo, als men naderhand gezien

Recht-

als men wenschen kon, in ’t Z. deel van reeft, te doen opluiken.
Schoon nu de stad van dit droevig beleg
Indien gelegen waren.
Alleen moeten wy hier byvoegen verlost, was , hield, de pestilentiale

veerd

dat , zoo de Portugeezen by dit bele

raTt.

Gods
overhan

vorig le

venhier

ziekte nog in eenige maanden daar na
niet op, maar de zelve slcepte nogeenige
toond is) geleden, zy dit als een recht honderd Nederlanders (waar onder veel
veerdige straffe Gods ook zeer wel ver- aanzienelyke mannen die elendig aan
diend, vermits zy hier een menigte jaaren hun einde raakten) en dus ook nog
roote elenden (gelyk reeds door ons ge-

aan een zulken onbedenkelyk godloc

leven geleid hebben, dat zy, daar of
maar eens te rug denkende, geen reder

veele van de overgeblevene vyanden
Ie-

Den 1. February 1641. (seventhien

nadden, om zig over den grouwelyken dagen na de verovering der stad verscheer
de
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De Hee-de Heer Johan van Twist, Buiten-gewoon

13. dito. Egmond met 72 dooden.

nvan Raad van Nederlands Indien, benevens

vent, den Commissaris, de Heer Justus Schouten hier voornoemde eerste Heer tot eerste Land

lemssoon Caartekoc

Voogd van Malakka aangesteld, en de
stad alomme door zyn Ed:, en den Hee
eerste

hier tot
eerstei

Land

Voog-

gesteld

18. dito. ’t Jacht kleen Zutphen
3. April ’t schip Wassenaar met der
gewezen Commandeur, Minne Wil-

S-hou- ten, in deze verwoeste stad, waar op de

En d’

3 VINGE

Oyt welkers rapporten en de gezon

Commissaris, bezigtigd is, gelyk zy tei dene papieren haar Ed: in ’t brecde vereersten ook, op de verzeckering van d staan hadden Malakka’s gelegentheden,
sroote aangelegenheid van dit aanziene

die wel wenschten , om met een rede

lyk win-gewest, op de bestiering van dis lyk getal volk gesecondeerd te werden
land, en op meer andre zaaken, de noc
dat tot nader ontzet uyt, ’t Vaderlant
dige ordre gesteld, en veel zaaken, doo wagten moest , alzoo men op Batavia
den Commandeur Caartekoe zeer qualy de schepen niet bemannen nog vertim-

belast, en onvoorzigtig bestierd, gehet

meren kor

anders geschikt, gelyk zy ook hem, er

Ook had de vyand op Ceilon ’t fort

de verdre, onnoodige Officieren spoe- Nigombo den 8. November 1640. ons
dig na Batavia geschikt hebben, om weer afgewonnen, en dreigde Gale te
aan haar Edelheden berigt van hunne belegeren

Geloof
weerdis
heid va

dit ver
haal.

bedryven, en voor al van de gelukkig
Egter hadden haar Ed; den 14. Apri
verovering van deze zoo lang te vergeefs na Ceilon een vaandel van 80 koppen on
gebeukte stad te geven
der Walrave de Rieviere, Capitein; er
Om nu te meer geloof aan ons ver Luytenant Jacob Gansch gezonden, om
naal van dit beleg, en de verovering van Gale te behouden
Malakka in alle zyne omstandigheden t
Volgens advyzen van den 16. February,
reven moeten wy hier nog byvoegen

dat wy dit uyt een bericht, van den Hee

pleef Goa te water besloten, zynde onze

vloot nog met de Neptunus versterkt,

Commissaris Schouten den 26. Octobe

en had de Viceroy Juan da silva Tel1641. in Malakka opgesteld, en aan haa les de 2 met hem genomen Gallioe-

Edelheden toen overgezonden ge- nen binnen getrokken, de zelve onder
trokken hebben; en ik heb reden om te d’Aguada niet vertrouwende, 2 Karaa
twyffelen, of men wel zulken net berich ken bleven nog buiten in voornemen ,
daar van in de Secretaryen, zoo vanMa
om die na Portugal te zenden, dat hen

lakka als van Batavia, vinden zal, aan

nissen zou, alzoo onze vloot tot den

gezien ’er door den tyd, en menigerle
rampen, aan de zelve overkomen, vec
oude papieren weggeraakt , en ’en
(voor al op Batavia) zeer weinig schrif
ten , die voor 1650. gaan, te vinder

20. Mey voor Goa ftond te blyven
In dit fluytschip Gracht,en eenige andre
schepe ware afgescheeptverscheide nood

zyn.

Een van de eerste zaaken ook doorden

wendigheden per factura te zien, bedra-

gende 38019-19. 4. en tot vervolg van
den tin-handel in Peirah, Keidah , Oedjang-Salang, en Bangeri, onder de di-

Heer van Twist verricht, is, dat hy
rectie van de koopluiden, Jan Dirkssoon
Collegie van schepenen, zeer kort n. Puyt, en Joris Vermeren , aan diversc
zyne aanstelling, instelde

Den 15. Mey verscheen hier per

retrokken kleeden, en 1000 Ryxdaal-

ders in specie &amp;c : f 31341-3-10. mei

fluytschip Gragt de opper-Koopman en last, om de voorverhaalde plaatzen te voorFiscaal Gerard Herberts met zyne familic zien , en zoo veel Tin, als te bekoaan land, die ’t lek schip Utrecht te rug men was, aan te slaan, en tot vervolg
gezonden had, op dat het, op Jambi

van den handel in Suratte en Persia na

Bhare strandende, met zyn lading ter
voordeel van dien Koning niet verval

Batavia te zenden.

len mogt

Tgedane by den Gouverneur en Raad
approbeerden haar Ed;,en recommandeer-

Volgens brieven harer Edelheden wa- den, dat zyn Ed;, en de Raad, zouden

ren op Batavia vervolgens van Malakk.
gekomen.

Den 11 December 1640. ’t jacht Rhyns
burg.

16. Jan. 1641. ’t jacht Langerak.
24. dito. — de kleene zon met tydint

roortgaan zoo te regeeren, en geenandre

asten , tollen, nog gerechtigheden, in
voeren, als by de Portugeezen was gebruikelyk geweest, om onlusten voor te
comen; trekkende nogtans van de stad

Malakka alles , ’t geen de Koning van
Spanjen daar van, en van de Landeryen

van de bekomene miraculeuse over

daar, &amp;c., genoten heeft, zonder aar

winning van Malakka

iemand te cederen, ’t geen onder des zelf-

10. Febr. Goes, en ’t Galjoot de Jager, mitsgaders 't Quelpaart, en
den brak.

Jurisdictie behoord.

Den 22. Mey presenteerde de nieuwe
Fis
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Fiscaal, Mr. Gerard Herberts, ettelyke de grooten gehaat wierd, en verzogt vol
fessie gerecolleerd, en daar naar geexami-

gens ’t gemaakt verdrag, dat hem ter
hand mogt gesteld werden, al’t groot en

neerd te werden. En zoo wierd mede

kleen geschut, voor dezen van de Por-

criminele gevangenen, om op hare con

volgens last harer Edelheden door de

ugeezen zynMajt van Djohor ontnomen.

Sen 14. Augusty tegen den avond verresterende Raads perzoonen van den gewezen Commandeur Minne Willems cheen van Choromandel de Neptunus

Caartekoe opgebragt, ’t geen boven de met cen Cargasoen, in koops kostende.
portie van den buit in ’t bemagtigen der
25597525.3
stad hen pro rato de tax van de beloofdt

bestaande in 250 pakken

Gagne voor de gemeene Officieren

liverse kleeden van Pal-

Soldaten , en Bootsgezellen , te veel

liacatte , kostende

hadden toegelegt; namentlyk :

1860282

Den opper Koopman, Antony

82 dito klceden , garen

veel ge

Hurdt a ACorgien Sarassen

zuiker, Indigo, Salpeter

notene

’ 5as Contant.

Het te

by de

&amp;c : van Mazulipa-

4924

5452o0c

Joof¬

den des
Legers
uyt den

buyt

tam.

Den Sergeant Majoor, Johar
Lamotius, aan 4 Corgien

morims

732 pakken kostende.
f15597553

98

Sarassen
ontant.

660

Den 12. Juny was ’t Fluytschip de Duyf

ƒ5188
Capitein LaurensForssenburg,

van Atsjien door den Commissaris, den
Heer, Justus Schouten gezonden, met

aan 4Corgien Sarassen. ƒ52
Contant.

f179947

28 koppen zeer desolaat voor Palliacatte

4379

14907

iangeland , hebbende door storm zyn
groote en folkemast gebroken , en de

Den Commandeur, PieterBaak.

aan dCorgien Sarassen. ƒ528

besaansmast verloren , zoo dat de Gou-

aan 32 pondBarnsteen. 1392

vernexr Arent Gardenys van voornemen

vontant.

351255432.0

bleef, om die fluyt na Bengale te zenden,

te zamen f 209- 9o¬¬

om ze daar te laten vertimmeren. Na

Den 23. Mey 1641. heeft imen begon

Jiroffel-nagelen was op Mazulipatam
eel vragens , en vertrouden d’opper-

nen stellingen te rechten aan de puni kooplieden, Arnold Heussen en Bartho
Victoria , of St. Domingo , om de lomeus de Gruiter, dat, zoo haar Edeleschoten bressen te repareeren, en on heden den jongsten prys van 4 a 5 Pagodito punt in staat van defensie te brengen den de man van 24 pond beviel, zy in 't
Den 13. Augusty retourneerde uys kort wel 100ooo ponden zouden quyt
Maccam Thoeheet (of uyt Djohon) der

Een K.
ningit
nu in

Atsiien

aken

Sjahbandaar Jan Jansz. Menie, met briever

Ook was de verkooping met Com-

van den Orang-Caja Laxamana aan de

pagnies andre waaren, niet tegenstaande

Heer Gouverneur, inhoudende de accep

de gedurige Oorlogen, nog al redelyk

tatie der Atsjiense vrede met ophouden van

dit jaar geweest, zoo dat met 't bekomen

alle vyantschap en rooveryen.

apans en Tayouans ontzet de penn: s

Ook bleek , dat 'er nu een Koningin in

leposito, excepto 13250Pagoden, afge- ver

Atsjien was, alzooin een brief van dezen legt waren, in verwagting blyvende, van scheid

Laxamana aan de Gouverneur gezegt meer capitaal tot den inkoop voor Neder- berich
werd, dat, alzoo’t nu vrede tusschen Djoho

n die van Atsjien was, zy (Djohoreesen
dit dan verder op de Koningin van Atsjien
zouden latenberusten : ook verzogten die
van Malakka aan dezen Laxamana om 10

and, als de Zuider quartieren van India en van
deze en
volgens ordre der principaalen te zullen gene ge
bezorgen.

Se Vyand eenige dagen met zyn Le-

vesten.

ger voor Gale gelegen hebbende, was den

Chaloepen hout, tot reparering der bruggt

13. Mey 1641. opgebroken, en na Bil-

van Malakka, en 200 arbeyds lieden ,
riemen, en Panggaeyen

egam , Mature, en Gindere vertrokken,
gevangen nemende al, war hy maar kon

In debrief, aan zyn Edelh: op Batavia bekomen, en ’t land rondom Gale verver de Chaloep Amboina gezonden, be- woestende, om d’onzen alle toevoer af
klaagde zig deze Laxamana grootelyks, e snyden
Van Ceylon waren per Arnemyden
wegens de gedane ongelden in 't con
juesteeren van Malakka, en weinig re op Choromandel gebragt ; magere Ocompense tegen gedane beloften van de ifanten van Radja Singa gezonden,
overledene Commandeurs, den Konin die ’t zenden niet weerd waren , en

en zyn Excellentie gedaan, waar overb dezen Radja zogt met zyne vaartuigen
V. DEEL.
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met Areca en andre kleenigheden geladen,onze principale Heerenzien,hoe gevaarlyk
en na Choromandel gezonden,den kleener het zy, op ’t aangeven der wispelturige
en sobren handel in zyne landen vallende Indische Princen, zulke werken aan te

in ’t geheel aan zig te trekken, en deE. te besteden, te meer, alzoo hier ook op
Compagnie voor alle hunne kosten en andre plaatzen niet getrokken zyn, en
hulpe maar met praatjens zonder gevolgen ot groote schade weer na Nederland zulen moeten gezonden ; of anders met
te paejen
Onder de retouren van Suratte en Hin groot verlies verkogt werden.

doestan waren 422304 pond Indigo

De Koningin regeerd tot nog toe zeer

De Deense President Barent Pessaart vreedzaam ; dog zy doer niets buiten kenmeende eenige tabak na Bengale te zen- nis der 4 grootste Raads-Heeren , die
den.

Na Jambi schreef volgens deze Extraci
missive) de Heer Johan van Twist, Gou-

onder malkanderen een heimelyk verbond

remaakt hebben, van noit een vreemd
Koning te obedieren, om ’t welke, als

verneur van Malakka den 8. September ook om ’t huwelyk der Koningin met een

1641. over Palimbang per de Engelze uytlands Prins , voor te komen- in de
Anna, om die verder te zenden aan den geproclameerde vrede met denKoning van

Opper-koopman Henrik van Gent.
Komst
van d

Heer

Schou-

ten op
Ma-

lakka.

Den Commissaris Justus Schouten wa

Djohor expres geconditioneerd is , dat
geen Gezanten ten wederzyden gezonden

met de schepen Franiker en de Engelze zullen werden, maar dat ieder zyn ryk

Anna op Malakka gekomen den 8. Au- bezitten,
gusty

en van alle hostile actien afstand

doen zal, En deze vrede is voor Djohor

Na dat den zelve, na een lange reyze niet onvoordeelig, alzoo hy daar door in

den 23. Maart eerst voor Atsjien , en ’t bezit van zyn Jurisdictie wettig verde Engelze Anna den 20. April daar by klaard werd, en by ’t nablyven der Ge-

gekomen was ; was hy den 27. May zanten zoo werd hy stilswygens geexcu-

van Atsjien gescheiden, en had onder weeg eerd van de gepretendeerde subjectie of
zedert ’t vertrek van Malakka 20 perzoo

Dood
des Ro
ningsvan

Atsiien

enz:

Homagie aan de Atsjiense kroon , dat

nen door besmettelyke ziekte verloren. altyd de eerste en grootste oorzaak van
Den Koning van Atsjien had hem (wer Oorlog tusschen deze twee Koningen gestaande Malakkas tegenstand) zeer onge- weest is. Egter zyn wy bedugt, dat die
stadig, en tot de Portugecze vrede ge- van Djohor zig aan ’t schryven dezer
heel genegen getoond; maar was dooi Koningin aan ons nogtans wel mogten
Gods beter schikking in February 1641 stooten, vermits 'er (als by ’t translaai
overleden; en zyne huisvrouw(als Konin blykt) zoo wel tegen de waarheid, als

gin) vreedzaam gesuccedeerd, waar door

olgens de superbe Atsjiense costume

de staat des Ryks tot 's Compagnic- voorgegeven werd, als of wy aan den
beste veranderd was , de Legatien en overleden Koning, en den Commissaris

van haar Majt. Ampon, ofom vergiffenis,
over der Djohoresen begane misdaad
genomen, en de vorige preëminentien or
Sumatras W. kust (als by de nevensgaande zouden verzogt hebben, waarom dit
firman te zien was) bevestigd. De vredt onwaaragtig voorstel in ’t bywezen der
op Djohor op een redelyke wyze ver Atsjiense Gezanten en der Djohoreese
schenkagien van den Generaal eerlyk aan-

gund , en de lang gedetineerde Portu gecommitteerden met reden wederlegt,
geesche Gezant , Francisco de Zousa en den Sabandaar Jan Jansz: Menie met
Castro, als een weerdig present in vry- de nevensgaande copye brief aan den
heid, en aan den voornoemden Commis- Djohoreeschen Laxamana afgevaardigd
saris Schouten ter hand gesteld.

is, om wegens de waarheid der zaak

Zoo dat alles na wensch voor de Com-

en wegens die moedige stelling der

pagnie zou uytgevallen hebben, zoo doo

Atsjiensche gemagtigden, een net bericht

de dood des Konings van Atsjien, by 't te doen, en dit als een hoofsche Costumc
verkoopen der Juweelen, de Compagnie te excuseeren , en daar wel expres by te
geen schade toegebragt was, alzoo, na zeggen, dat wy nietanders, dan de vrede
alle devoiren maar een party der zelve tusschen deze 2 Princen , betragt hebben
tot 5o25 Thayl (a ieder 10. gl.) of
Of nu de Djohoreesen de vrede aan-En ver
ƒ603oozyn gedebiteerd; de wyl haar Majt. vaarden en net houden zullen, moet de dre berichten
zeyde, dat men de schuld van den dooden tyd leeren
an
Daags
na
de
komst
van
de
Heer
Com(die de zelve ontboden had) niet kon brendaar.
gen ten laste der levende, behalven dat nissaris Schouten quam hier van Chorodito Juweelen ook geen vrouwen-drag mandel de fluyt d’Eendracht meteen Carwaren; waar aan den Koning veel gele gazoen van kleeden kostende f 165000,
verquist, en des ryks schatten uytgeput en den 10. dito is hier wel onverwagt

had, met honderderley excussien ,te binnen de rievier gekomen de Chaloep

lang om te verhalen; hier uyt konnen Amboina, die op 6 grad: N. breedte
Van

Van MALAKKA.
van den Commandeur Dominicus Bou
wens schepen, reizende van Ceylon na
Java, overgestcken , en in Atsjiei
aan geweest is, brengende de tyding van
’t overlyden des onder-Koopmaans Hen

rik van Rendorp, Secunde van den opper
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en de thuinen hier te bouwen, hopende
dat in de aanstaande maand September

zyn Edelh: zelf hier komen zou, en de
Burgt dan volkomen ontzetten

Den 15. October quamen op Malakka,
nevens den Commandeur Pieter Baak met

Koopman Jan Compostel aldaar, wien ’t jacht Welsing, de schepen Franiker
verhoopte verlossing daar door wel mogi n Bergen op de Zoom met 100 Soldaten
gestremd werden, en hoe ook door de met een lading van ƒ44144-0-8. volgen.
naeuwe bezettingen tot den 2. May, geen

schryven harer Edclheden waren van tyd

andre schepen, dan een Portugees jacht bin-

tot tyd van hier daar gekomendeze sche-

nen Goa gekomen waren , zeggende de

0n

Den 25. July 1641. ’t jacht kleen

2 Caraaken met den nieuwen Viceroy

Zutphen.

Joan de Sylva, in September passato uy

17. Augusty Brecdamen de fluyt d’Een-

Lisboa aangeland, nog onder de beschut.

lragt met 't Mazulipatamsen Palliacatier:

ting van ’t Rasteel Aguada, en de Gallioe-

nen binnen gekort te zyn , zoodat 'er geen Cargazoen

7. September Franeker met de Heer

apparentie was, om dit jaar na Europa tt

Schouten Commissaris , en d’Atsjinse

navigeeren

Van Goa opbrekende ,, was dezt Ambassadeurs

9. dito ’t jacht Limmen vol ryst.

Commandeur met de schepen Amboina

Armenuyden, en Valkenburg na Ceylon By welke komst van den Commissaris
verzeild , vindende Punto Gale van de haar Edelheden van alles een net bericht

van Malakka’s staat bekomen hadden ,

Portugeezen, onder Don Philippo de

Mascarenhas, sterk geschat 7 8oo al ’t welke zy approbeerden, zonden deze
lanke koppen, van verrebelegerd; dog schepen voor uyt, en zouden 8 a 10
buiten apparente nood , alzoo de Presi
dagen later doen volgen Arnemuyden ,

Bredam, en ’t jacht de Sterre, om haar

dent Jan Thyssen binnen ’t Rasteel met

Ed ; desseynen op Ceylon te secundce-

5oo koppen,en van allerley noodzakelyk-

ren, en om te dienen, tot versterking

heden , voorzien was

Alzoo nu de Heer Schouten hier nog

der vloot onder den Commandeur Mat-

wat blyven zou, was goed gevonden van thys Quast, den 18. July passato van hier
hier per te schip d’Eendragt af te sche

na Goa gezeild ; en dan zouden nog

pen , de onverkogte Juweelen, en 100c

olgen ’t jacht Akkersloot, met eenige

Ryxdaalders in geld, 4 ps metaal scha

Lakenen, Nooten, Nagelen, en Foelic

deloos kanon van Malakkas bolwerken

voor Persien , en om Tin derwaards te

en een groote klok voorde Keck van Ba- voeren, die staat maakten, dat in Peirah,
tavia , bedragende ƒ 139431-178 Keidah, Salang en Bangeri genegotieerd
met welk Cargasoen nevens dat van en per de sluyt Gragt hier aangeland zal
Choromandel a ƒ165000dit den voorleden zyn ; belasten Franiker ten eersten te

lossen en na de Tin-quartieren tezenden,

14. was ’t zeyl gegaan
Vertre
van d

Hec
Schou
ten van
a¬

lakk-

Den 24. dito vertrok Franeker van hier om de fluyt Gragt op te zoeken, ’t Tin
met den Commissaris Schouten, heb- over te nemen, en na Ceilon te voeren,
bende boven zyn Atsjiense peper-last 1n op dat het Akkersloot daar beloope, en
de plaats van d'ontloste kleeden-pakken

in eenige ryst, ingenomen in dito, en

en einde dit ons in Persien en Suratte de
noodige dienst doe

de Engelse Anna 27: Bharen peper alhier

Van Gamron hadden bekomen 700

van de Andragiresen tot 25 ryxdaalders de

Baalen Zyde, en verwagteden dagelyks

Bhaar ingekogt, nevens 7 ps beschadigc andre 2o0 Baalen; met’t jacht Sandvoort,
kanon, en andre rommelingen , bedra- en de Pauw , den 2. Juny van daar
gende f'227 3-14. in hope, dat hy spoe vertrokken. Wat den opper-Koopman

dig op Batavia komen, en haar Edelheden

Idriaan van Oostende tot dien inkoop

van alles grondig bericht geven zou

an die party Zyde bewogen heeft,

op dat zy de noodige geneesmiddelen staat men na dezen te vernemen

Met 300ooo gl. a deposito bleef de Bericht

te weten een goed getal Soldaten tot ver

sterking desGarnisoens, en eenige ambagts ompagnie daar belast; weshalven haar wegens
lieden mogten bekomen, om de geschoten Edelheden recommandeerden, om ’t peraenbressen en fortificatien te repareeren, en

voorsz: mineraal na Persien te brengen,

voor al ook eenige Chineefen, om ’t land en daar tot geld te maken.
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EHeer van Vliet z. Land-Voogd 1642. Werd buytengemeen Raad van Indien

—

LB1645, Vervangen door de Heer de Vlaming. De Heer Payart 1646. 4. LandVoogd. Moord op Keidah 1651. 1662. de Heer van Riebeek 5. opper bestierder
bier. 1665. de Heer Bort de 6. opper beslierder, die 1668. Land-Voogd werd. 1671.

Abduldjaliel sjah de z. , vervangen door Ibrahm Sjah, de 20. Maleytse, en 8.
Djohorse Koning. De Heer Pits 1679. 7. Land-l’oogd van Malakka. 1680. de
Heer van Quaalberg de S. Land-Voogd van Malak-ka. Dood van Ibrahim Sjah 1682
Mokhammed Sjah de 2. 21. Malevtse, en 9. Djohoreese Koning , zyn vervanger

De Heer Schaghen 1684, 9. Land-Voogd. De Eeer Komans Gezaghebber. De
Heer Slicher 1686. 10. Land-Voogd hier. De Heer Komans Gezaghebber. De Heer

Vosburg 1692. 1I. Land-V’ooge. De Heer van Hoorn 1697. 12. Land-Voogd
Dood vai Mobhammed Sjali de 2. 1699. Vervangen 1699. door Abduldjaliel sjal
de 3., 22. Maleytse, en 10. Djohoreese Koning. De Heer Phoonsen 1700, 13.
Land-Voogd. De Heer Grootenhuys komt 1703. bier. Wierd 1704. van den 18. Jan.
tot den 10. Mey Gezaghebber. De Heer Eolner 1704. 14. Land-Voogd. De Heer
Roselaar 1707. 15. Land-Voogd van Malakka. Moejelykheden 1709. met den indepen
dent Fiscaal van Kervel. De Heer Six 1709., 16. Land-Voogd. De Heer van Kerve
door de Heer Six in vryheid gesteld. Werd 1710. na Batavia gezonden. 1711. veer
hier gekomen zynde, zend hy hem te rug

De Heer Six, en 3 andre leden, met afge¬

schreven soldy op ontboden. 1711. De Heer Moerman 17. Land-Voogd.De Hecr
Six en van Sugtelen bersteld door haar Edelheden. De Heer van Kervel bier wee
gekomen, vertrok weer in dit zelve jaar. Dood van de Heer Moerman 1717. De Heer

van Sugtelen. 1717. 18. Malakse Land-Voogd. Lyst der Koningen van Malakka

EHeer van Twist wierd 1642, na na Batavia te mogen doen , alz00 hy
van Vliet LDI jaar en 10 maanden regeerens , haar Edelheden over verscheide zaaker

De Heer I

2. Land-door de Heer Jercmias van vliet als 2 van gewigt te spreken en zig te verant
Jooss Land-Voogd vervangen, die hier den woorden had

1642.

Daar op is de Commissaris de Heer
Arnold
de Vlaming van Outshoorn als
paard of Palimbang en Djambi aange
3.
Land-Voogd
van Malakka den 6.
land, en den 15. December door de
Heer Commissaris Pieter Boreel is voor- November 1645. aangesteld, met last

7. November met het schip de Luy

gesteld, waar op dan de Heer van Twif om hier tot nader ordre harer Edelheden
ook den ar. dito daar aan met dien zelven te blyven; gelyk daar op de Heer van
bodem van hier vertrokken is,

Den 27. April 1645. quam hie

erBuyten

gemen
Raa

Vliet den 11. dito met het jacht Eg-

mond na Batavia, na 3 jaaren ontrent

schryvens van haar Edellieden; waar b
zy aan den Heer van Vliet zoo gl: ter

geregeerd te hebben, vertrokken is.

maand , en den ecr-naam van Buiten

ming zig den Eer-naam van Land-Voogd

van In

Ondertusschen had de Heer de Vla-

dien

gemeen Raad van Indien , onder een al aangematigd, dat haar Edelheden by

1645.

nieuw verband van 3 jaaren (dat den

hun schryvens van den 6. December

18. Augusty 1644. ingegaan was) aanboden ; dog zoo zyn Ed: ongenegen

zeer qualyk namen, alzoo de Heer van

mogt zyn, om dit verband zig te on

der ordre bleef , begerende dat hy (de
Vlaming) voortaan alleen Voorzitter za

derwerpen , zoude hy maar overgave

Vliet nog Land-Voogd was, en tot na-

doen van alles aan de Heer Arnold de mogen genaamd werden
Hy wierd ’t jaar 1646. door de Heer De Hee
Vlaming van Outshoorn, die als Com
missaris na Atsjien stond te gaan
Werd

Johan Thyssoon Payart, (die den 22. Fayar
1640

Den 15. Mey verscheen de Heer de November hier verscheen) als 4. Land- Land-

Voogd van Malakka vervangen, welke Voogd.
vervan. Vlaming ter dezer Rheede met de voor
door
de Heer Commissaris Johan van Tey
gen door noemde brief, vertrok den 22. dito ove
lingen
, die den 21. November hiei
de Heer Peirah na Atsjien als Commissaris, en
quam,
den 24. dito zoo voorgesteld ;
de Va quam den 15. October van daar weder

ing.

hier

gelyk de Heer de Vlaming den 15

De Heer van Vliet nam dit verband Decemberdaar aan met de Fluyt de Ryf

wel aan; dog bequam daar na, volgen: over Andragiri na Batavia, na 1 jaar
schryven van den 2. September, van hier geregeerd te hebben , vertrokhaar Edelheden verlof, om een togtie ken is.
On-

Van MALAKKA.
o01¬

Onder dezen Heer hebben die var

pMei¬

1651.
A1662.

d Hee

n Rie

beck 5.
pper
eter¬
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schepen de Veluwe en Kroonenburg al

Keidab en Peirahi 1651. negen Neder-

Commissaris zoo van de Kust van Choro-

landers moorddadig omgebragt.

mandel Com daar als Land Voogd den Heer

Deze Heer heeft wel 16 jaaren aaneer

jezag hebber Willem Karel Hartsing te

(dat iet zeldzaams is) hier ’t opper gezag
chad, en is deneerstea November 1662

vervangen) als ook van Bengale, vertrok.
Ao. 1682. den 2. November wierd de

8door deHeer Johan van Riebeck(die den Heer van Quaalberg Buyten-gemeen
Raad van Indien (volgens schryvens der

October hier met slot Honingen aan

Teeren Zeventienen van den 30. Novemcitter of als g. opper bestierder hier door ber 1681) gemaakt.

geland was) maar als Bevelhebberen voor-

r

de Hecr Payart voorgesteld , die ook
daar op den 8. dito met dien zelven bo-

deim na Batavia vertrokken is

Ao. 1665. den 22. Scptember quam
A 1665. hier de Heer Balthasar Bort met ’t jacht
de Hcc

n dit zelve jaar is ook Ibrahim Sjah,
Koning van Djohor, overleden, en door
Sulthan Mobhammed Sjah de 2. 1682.
vervangen

Hy was de 21. Maleytse, 9. Djoho-

eliskerke, die hier lange jaaren gele- reese, en 15. Mohhammedaanze Koning,

BOrt6.
per
ier¬

der

gen, en verscheide bedieningen waarge-

die 17. jaaren, en dus tot 1699. over dit

nomen lad.

olk regeerde 1684. den 20. September
De
verscheen hier met het schip Silverstein

Hy wierd den 15. October door de

Heer

Schager

Heer van Ricbeek ook als Bevelhcbber

de Heer Nicolaas Schaghen, Buitenge

Voorsitrer, en als 6. opper-bestierde

neen Raad van Indien , die den 1. Decemm- Land-

1684 9.

hier voorgesteld, die daar op nog de
zen avond met dat zelve schip na Batavia

ber door de Heer van Quaalberg als 9. Voog4.

na ontrent ;3 jaaren regeercns , vertrok

op den 6. dito met het schip Japan, na

vand-Voogd voorgesteld wierd, die dan

ken is

dat hier ontrent 4 jaaren geregeerd had,
Ao. 1668, den 6. Augusty schreven na Batavia vertrokken is.
Sen 30. October 1685. schreven haar
haar Edelheden den Heer Bort aan, dat hy

door de Heeren Zeventienen Land-Voogd Edelheden den Heer Schaghen aan, dat
gemaakt, en metdien nieuwen Eer-naam zy zyn Ed:, by een besluit van den 23
van hen begunstigd was.

hito, tot Directeur van Bengale aange-

De lasten 1669. beliepen 201443-16
5, en de zuivre winsten 56926-12- 1.

teld, en tot zynen vervanger den Heer

François Tak , die nu als Gezant en

A°. 1670. den 4. February schreven Commissaris na den Kcizer van Java
haar Edelheden weder , dat de Heeren vertrokken was, gekoren hadden; dog

Zeventienen zyn Ed : Buytengemeen

alzoo die Heer niet voor April daar aan

Raad van Indien, onder een verband va-

zou konnen hier komen, zou zyn Ed:
alles maar aanden 2. perzoonde Heer Dirk

jaaren, by ’t aannemen van dit verband

ingaande, gemaakt hadden
A. IC7I1

4°. 1671. quam de Koning van Dio

u

Komans overgeven, die daar op den 5.
anuary 1686. door de Heer Schagen als

nor, Abduldjaliel Sjah de 2. te sterven. gezaghebber voorgesteld is ; waaropdan
en is toen door Sulchan lbrahim sjal de Heer Schaghen den 12. dito per het
chip Stryen, naeen groot jaar Regeerens,
vervangen

ale

2 de
2. ve

Deze was de 20. Maleyrsc, 8. Djo- na Bengale vertrokken is.
horecse , en 14. Monbammedaanze Ko
Den 19. November verscheen

n661
241.

ning, en hy regeerde 11 jaaren van 1671
tot 1682

Den 14. Mey 1678. wierd de Heer
Bort aangeschreven , dat de Heeren Ze-

hier de p

Heer Thomas Slicher buyten gemeensijcher
Raad van Indien, met het schip Hooger- 1586. 10.
eest van Batavia, en wierd den 26, dito Land

daar aan door de Heer Komans, als 10. Voo3d.

ventienen zyn Ed: gemeen Raad van Land-Voogd van Malakka , vcorge
teld.
ndien gemaakt hadden.
Die brave Heer hier, van 1686.
Ao 1670, den 30. April quam hier d

eHeer Heer Jacob Jorissoon irs, Buiten gemeen
Pifs

1619
Lnnd¬

loogd.

Raad van Indien , die den 10. October

ot 1691 gelegen, en deze Land-Voogdy
ot een algemeyn genoegen bestierd heb-

als 7. Land-Voogd hier door de Heer pende, is, na ontrent g jaaren regeerens,
Bort (die den 16. met 't jacht Nieuw

eerst aan een droevige ziekte, en doorde

Noordwyk van hier, na byna 4 jaaren zelve den 18. October aan een jammerlyk

Regeerens, vertrok) voorgesteld
168
de Hcer
41

22

98

Ao. 1680. den 22. Novcmberverscheei

einde, alzoo by uyt een venster sprong,
geraal t

nier de Heer Cornelis van Quaalberg met

Na zyn Ed : dood voerde de Heer De Hee

iet schip den Briel van hatavia, die der

Komans het gezag weder, tot dat de Heer Koman-

23. December den HeerPits, na dat hy

Gelmer Vosburg op den 1. Ocrober 1692. ge-28

hier ruym 1 jaar geregeerd had, als 8 dag van zyne verschyning alhier, als XI.
and¬
loogd. Land-Voogd verving, waar op dien Hee Land-Voogd van Malal-ka door de Heer
van hier den 14. January 1681. met de Komaiis voorgesteld wierd
en
XX3

hueu
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Den 25. April 1696. schreven haar welker hoofdzomme jaarlyks hier op
Edelheden, dat zy den Heer Vosburg den verscheide bodems, ider voor zyn Comp10. dito tot Commissaris van Choroman
oir verdeeld , en dan zoo afgezonden
del, en tot zynen vervanger de Heer Gou

verneur Govert van Hoorn gekoren haddc.

die hier den 2. November met het schip

werd) op de Rheede

Den 18. January 1704. wierd die A. 1704
gezag

elve Heer door den Heer Phoonsen nebber

Spierdyk aangeland, en den 1. Januar als gezag-hebber by voorraad aangesteld,
1697. door den Tweeden perzoon, den waar op den Heer Phoonsen nog die
Heer Abraham Douglas (alzoo de Hce
zelven avond van ’t schip d’Ellemeet ge-

Vosburg ziek was) als 12. Land-Vooge
an Malakka voorgesteld is.

varen, en daags ’er aan met de geheele
loot, die hier lag, na 3 jaren en on-

Onderrusschen hadden haar Edelheder trent

De Heer den 19. October des voorleden jaars der
Van

Hoorn
697.12
Land-

Voogd.

A160.
Abdul
djaliel

Sjah de

maanden Regcerens, na de Ruft

zeyl gegaan is
Den 10. Mey daar aan verscheen hier DeHeer

Heer Vosburg al aangeschreven, dat zy
hem van zyne Commissie wegens Cho- de Heer Karel Bolner met het schip bolner
1704. 14.
romandel, om zyne aanhoudende ziekte Schoondyk van Punto Gale, die den 22.12n4.
ontslagen hadden; gelyk hy den 10. Ja- dito door de Heer gezag-hebber Groo-Voogd.
nuary 1697. hier nog, na 4 jaaren, en enhuys, als 14. Land Voogd van Ma3maanden regeerens, is komen te overly alka, voorgesteld is
20. 1707. den 10. January quam hiei De Heer
den, en in St. Pauli Kerk begraven
oosc¬
Ao. 1699. quam Mohhammed Sjah de le Heer Pierer Rooselaar met het schit

II. , Koning van Djohor te sterven er Serjantsland op de Rheede
is doe door Sulthan Abduldjaliel Sjah de Hy wierd den 7. Maart daar

221

o7 15

aan door

nd

A1., als 22. Maleytse, 10 Djohoreese, de Heer Bolner als 15. Land-Voogd van 10094
Halakka voorgesteld , waar op de Hee
en 16. Mohhammedaanze Koning, ver
vangen

Hoe lang deze Vorst geregeerd, er
wie hem ook vervangen heeft, is mi

oud Land-Voogd nog die zelve namiddag
net die zelve bodem over Palimbang verrokken is

Den 6. Saptember des zelven jaars gaven
rebbende doe 9 jaaren geregeerd , op haar Edelh: zyn Ed: kennis, dat de Heeren
welk jaar het Ryk der Maleytse Konin Ceventienen hem buyten gemeen Raad
gen 547 jaar en 11 maanden onder 22 van Indien (gelyk dat uyt haar Ed : schry
Koningen van 1160. af gestaan had
vens van den 30. October 1706. bleelo)
Ao. 1700. verscheen hier den 11 gemaakt hadden
November de Heer Bernhard Phoonser
Niet lang daar na verscheen hier de Moeje

onbekend ; maar 1708. leefde hy nog

De Hee
Phoon-

en 1701 met ’t schip de Ellemeet van Batavia, die

ndependent Fiscaal, Mr. Abraham van lykhe-

den 24. dito door de Heer van Hoorn. Kervel 1708, dewelke met dezen Heer den ime
Landden Fis
als
13. Land-Voogd van Malakka voor and-Voogd geschil gekregen hebbende, caal van
Voogd.
gesteld wierd , waar op de Heer oud- en (zoo meyne) door hem ook vast gezet Kervel
Land-Voogd nog dien dag aanboord van zynde , door zyn schryvens na Patavia
het schip de Carthago gevaren, en daag: vist uyt te werken, dat haar Edelheden
13

er aan, na ontrent 4 jaaren hier gere

709. den Heer Willem Six herwaards

geerd te hebben, na Batavia vertrok

zonden, om den Heer Rooselaar te ver-

ken is

A°. 1703. den 17. Juny kreeg de Hee
Phoonsen bericht van haar Edelheden

De Heel

angen, en de gansche Regecring hier Six1705
uytgenomen Capitein Palm) op te ont- 16.

and-

bieden

Zyn Ed: verscheen hier den 7. No-

dat de Heeren Zeventienen zyn Ed; cvolgens de brieven van den 18. Septembe

ember, en wierd den 26. December

1702.) buyten-gemeen Raad van Indier

van de Heer Roosclaar als 16. Land-Voogd

gemaakt, en dat haar Edelheden daar or

an Malakka voorgesteld , terwyl de

zyn Ed: ook als Commissaris van de Kui

eer Rooselaar, na 2 jaaren, o maan-

oogd.

van Choromandel aangesteld hadden, ’t den, en eenige dagen , geregeerd te hebwelk juyst niet ten beste uytgevallen is en, nog die zelve dag met ’t schip Nichte-

alzoo by in ’t begin van’t jaar 1705.
met dat schoon schip de Vogel Phenix

vegt na Batavia vertrok.

Na dat nu de Heer Six dezen Heer van pe Hee

door de Franschen genomen wierd

Servel weer zyne vryheid gegeven had, van
Hy wierd daar over door den Fiscaa in hope dat het nu beteren zou, ging het Kervel.

in rechten betrokken ; en daar wiers

cgter zoodanig buiten zyne gissing, dat

veel geeyscht; dog zyn Ed : is vryge- y genoodzaakt was hem 1710. na Baavia te zenden.
sproken.
Den 18. December 1703. verschener
Hy wierd 1711. door haar Edelheden
hier, onderde vlag van den opper-Koop veder herwaards gezondensdog zy wilden
man de Heer Johan Grooten-huys de hem (zoo my bericht is) niet te land laten

Sorlogs -schepen en Japans-vaarders komen , zoo dat hy genoodzaakt was weer
12
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in zyn fatzoen, dog buiten eenig gezag

na Batavia te keercn, ’t welk haar Edel-

heden zoo qualyk namen, dat zy der
Land-Voogd, den Tuccden perzoon, der

op zyn schip, of in de vloot, na ’t Vaderland te keeren

Na dien tyd heeft de Heer Moerman Doc -

Heer van Suchtelen, Capitein Trek

hier nog tot den 11. Mey 1717. ofvan d
eer
pyna 6 jaaren, geregeerd, en is toen ko- Moer

meyer, en Ryklof Justus Costerus me
afgeschreven foldve opontboden, om di

hun gedoente waar over zy door den Ad

men te overlyder

vocaat Fiscaal in rechten betrokken wier

21

Hy wierd in dat zelve jaar door de 1717.
Heer Herman van Sugtelen als 18. Land- De Hee

den, te verant woorden; gelyk daar ove

de Heeren Six en van Suchtelen 1712
door den Raad des gerigtes van hare amp

Voogd van Malakka vervangen, die 2
datg
nu of 1725, volgens de laatste tyding van

n 1718

ten afgezet, endecerste in een boete var daar, nog is

18. Ma

Dit nu is wel het voornaamste dat wy lakse
400, en de laatste in een boete van 300
Ryxdaalders gedoemd, maar de 2 andre van de Malakse wereldlyke zaaken weten Land-

Voogd,

te zeggen, waar van wy nu tot de kerAo. 1711. verscheen hier de Heer kelyke zaaken aldaar (voor zoo verre die

vrygesproken zyn
A. I7II
de Hec

Moer

man 17
Land-

Voogd

Willem Moerman met het schip Ven ons bekend zyn) zullen overgaan; na da
huizen op de Rheede die den 21. Mey wy voor af cen nette Lyst van de Konin
nog op dien zelvendag van zyn komst b

gen van Djohor hier bygevoegd zullen

uytdrukkelyke ordre harer Edelheder

hebben

door de Heer Six als 17. Land-Voogc

Dog alvorens moet ik met een letter-

voorgesteld wierd, waar op de Heer Si- ken hier byvoegen, dat, zoo den Leze
den 16. July daar aan met die zelve bo

n alles wat oit of oit van Malakka, of

dem na dat hier ontrent 1; jaar geregeerc

van deze Koningen geschreven is, niet

had, na Batavia vertrokken is
De Heer
Six en
van

zal vinden ’t geen na’t onze gelykt, of

Het is waar, dat de Heeren Six en van daar by eenigzins te weerdeeren is, om
Juchtelen daar na met een boete, en me dat wy gelegenheid gehad hebben , om

het dragen van de kosten gestraft, maar alles uyt de eygene schriften, en aanteelen her-’t is ook waar dat zy beide nog dat zelv keningen der Malakse Koningen, di

Suchte

stelo

jaar door haar Edelheden weder verkie geene der vorige schryvers gezien, of
zelyk verklaard en in dienst aangenomei niet in staat waren om die te lezen, te
wierden, ’t geen zeer veelen met my by trekken, en daar by iets te berde gebragt
zonder vreemd voorgekomen is, hoe mer hebben, ’t geen wy hopen, dat de ag-

menschen, die nog zoo onlangs met haare ting der geleerde en opmerkende mannen
Edelheden ordre zoo zichtbaar gespo verdienen zal , alzoo het ons zeer vee
hadden, zoo schielyk weder helpen kon, moeite gekost heeft, om dit alles als uyt
waar van toen ider eenen uytleg na zyn de assche der Ouden met veel navor
gedagten en bevatting maakte
sching, en omzigtigheid, op te delven
De Hee
De Heer Moerman, die hier met ette dit ons egter noit verveeld heeft, om da
van Ke

velver

trok
weer

yke andre Raaden gekomen was, kon wy vast stelden dat dit ons berigt den naal mede met den Heer van Kervel, dien hy komelingen niet onaangenaam zou voor-

medebragt; niet over weg komen. Di

komen, en hen kennis geven van veelc

laatste bleef hier nog tot het het einde zaaken die zy noit te voren gehoord, o
van 1711, maar is daar na na Bataviaver

gelezen had ; waar toe ook de fracie Lyst

trokken,en kreeg 171z. door de Heeren Ze der Malakse Koningen mede ’t hare toe-

ventienen verlost, om nog dat zelve jaarbrengen zal

4
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V

3

AN

Der

KONINGEN van MALAKKA,
Nog Heydenen zynde
In SINGA POERA
Lyst der
Konin-

Siri Toeri Bowana Regeerende 48 Jaaren , van Anno1160.

I

2. Padoeka Pikaram Wira

1

ten van

Ralakks 3. Siri Rama Wikaram
4. Siri Mahoeradja

13

12;

5. Siri Iskender Sjah

tot Anno 1208.

1208

1223.

1223.

1236
1249.

1236

3

1252.

1249.

912

In MALAKKAAnno 1252 gebouwd.
De zelve Koning nog

2263

6. Sulthan Magat

1252

1274.

1274

1276

2

ims

1152

Mohhammedaanen

7. Sulthan Mahhommed Sjah de I.

5.

3

8. Sulthan Aboe Sjahic
9. Sulthan Modafar Sjah

25

10. Sulthan Mantsoer Sjah

73

11. Sulthan Alawaddien Sjah de 1

30

12. Sulthan Mahhmoed Sjah de I.

34

1276

1333

1333.

1334.

1334.

1374
1447.

1374

1347

1477

1477

1511.

235, 5maand

In Malakk.

Dat de Portugeezen veroveren

350, IImaand.

In Djohor

2

De zelve Koning nog

15II.

3

Dog de Maleyers stellen, dat

1513.

hy in Malakka 29 en in Djo-

hor 7 Jaaren geregeerd heeft,
dat met ’t Jaar der Wereld niei

overeenkomt: want dan zou

den de Portugeezen ’t zelve
Ao. 1506. al ingenomen moeten hebben, dat valsch is

13. Sulthan Abhmed Sjah
14. Sulthan

2

Alawaddien Sjah de II.

1513.

15

1540

15 Sulthan Abduldjaliel Sjah de 1 31
16. Sulthan Alawaddien Sjah de III 15
17.
18.

Sulthan Abdullah Sjah
II
Sulthan Mahhmoed Sjah de II

1559.

159I.

1591

1610

1610

19. Sulthan Abduldjaliel Sjah de II.4;

1540.
1559.

1621

1621.

1624.

1624

1671.

160

Onder welke de Hollanders Ae
1641. Malakka van de Portu

geezen veroveren, na dat zy :

5io0 iimaand

160 Jaren ruim bezeten hadden.

20. Sulthan Ibrahim Sjah

II

1671

1682.

21. Sulthan Mohhammed Sjah de II

17

1682

1699

22. Sulthan Abduldjaliel Sjah de III.

9

1699

1708

orm

Zoo dat dit Ryk Anno 1708. gestaan
had onder 22 Koningen, te zamen

37
547, iImaand

547 Jaaren, iImaanden.

Weshalven het Ryk der Maleytse Koningen begon Anno
Malakka gebouwd is.

Van de Portugeezen eerst bevaren

1160
1252.
1509

Door hen veroverd onder Alfonsus Albukerk.
Door Matelief te vergeefs belegerd

1606.

En door Caartekoe voor ons veroverd.

1641

1511.

AGTSTE
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ACHTSTE HOOFDSTUK.
E zaaken van den Godsdienst. Terwyl zy Heydenen waren. Zy werden 1276.

PMohhammedaans. De Christelyke Godsdienst in Malakka. Albukerk bouwa
een Kerk bier 1511. 1545. Geval van eenen Paiva. Wierd door Ataydo belet
na Tsjina te gaan , dat by egier doet. En is 1552. daar overleden. Wonderda-

den door zyn overblyfzelen, en gebeente gedaan. 1641. doet D. Schotanus een dank-

prédicatie over Malakkas verovering. Naamen der Predikanten, die van ’t begin af

hier gekomen zyn. Geschillen van D. Leydekker met den Heer Land-Vooga van
Quaalberg; die verscheide ongeregeldheden kegaat, waar over D. Leydekker na Ba-

tavia klaagd. Dog kreeg 'er geen recht op. Hoe zich een Preditant, als eenige overheid
in Indien openhaar misdoet, te dragen heeft. Seldsaam geval van zeker Heer op Batavia. Vervolg van de naamen der Predikanten. Geval van D. Bartoe met de Heer

Phoonsen. De Taalkundige Predikant van der Vorm na Malakka gezonden, daar
zyn Maleyts onnut, en daar men in Amboina zeer om verlegen was. Verdre aanmerkins

hier over. Verdre staat van deze Kerk. En waar in de dienst van de Predicant bier
bestaat. Lyst der Malakse Predicanten. Zaaken van Djohor.

SAAKEN van den GODS-DIENST.
Yt het gene wy bevorens reeds var

Saaken

C

van den
Gods-

de Maleytse Koningen gezegt hebden, is ons gebleken, dat de Ma-

dienst.

eyers in hare eerste tyden nog wel 1152
aare 12 onder hunne 6 cerste Koningen
Heidenen gewecst zyn.

Van dezen hunnen Godsdienst konnen

TerUrJ

wy niets anders zeggen , dan wy bevo¬

sy Heydenen
waien

Van de Mohhammedaansche

Godsdienst der Maleyers.
Ao. 1256. ontrent wat over het midden Sy wer
des jaars, wierden zy onder hunnen Ko-den

ning, Mohhammed Sjah de I., een groot Moham-

rens van de Heidenen onder Amboina

Iveraar in, en voortzetter van dezen Gods- me

ava, en meer andre gewesten, gezegt heb
ben, aangezien zy toen al mede steen en

dienst, Mobhammedaans, 24 jaar, na dat daans.

hout, mitsgaders de groote hemel-lich-

Malakka gebouwd was
Wie de zelve op Malakka eerst gebragt

ten, als hunne Goden, geëerd, en zig heeft, of waar van daan zy daar gekomen
zelven als blinde mollen aan een zeer dier is, blykt my nergens.
Zy zyn by dien Godsdienst vervolgens
bygeloof ontrent de minste nietigheden
en beuzelingen,die hen maar ontmoetten, inMalakka, en ook tot nog toe in Djohor,
overgegeven hebben, van welke zy toi gebleven.
nog toe, schoon van een andren Gods

dienst zynde, vol zyn.

Dechri-

En vorder weten wy daar af niets te
zeggen.

De CHRISTELYKE GODSDIENST

stelyke
jods-

dienst in
Malak-

ka.

kerk

in MALAKKA, en onder de Maleyers
geplant, en voortgezet.

Na dat de Portugeezen onder den be¬ die hy de boodschap des Engels toe-

Albu

roemden onder-Koning, Alfonsus Albu-

bouwd

wyde.

kerk, Malakka 1511. veroverd hadden

Egter komt my nog lang na dien tyd
een Kerk deed deze groote Held , ten bewyze, niet veel van belang , wegens de zaaken
hier
1511.

A.

1276.

dat hem de Godsdienst mede ter herten

van den Godsdienst, of van ’t werk der
ging, al ten eersten van de steenen, die bekeering, voor.
hy van de Graven der oude Maleytse
Het eerste, dat ik daar afby den Jesuiet
Koningen dede nemen, een kerk bouwen,
Jarricus leze, is ontrent 1545. voorgeV. DEEL.
val¬
y
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Zyn overblvftels wierden
varien, ontrent welken tyd hy zegt, dat

den 22. Maart Won

eenen Antoni Paiva, een koopman var

1553. hier gebragt, waar door niet alleen derdas

Malakka, van daar na Macassar vertrok-

imand, zoo ras hy maar zyn dor gebeente door fy

ken zynde, aldaar groote diensten ontren

t werde der bekeering by de Koningen

van Scping en Sion dhy wil Sjauw zeg
gen) gedaan heeft. Een zaak, van welkte
wy brecder onder de stosse van Macassa
spreken

Hier uyt blykt wel, dat men hier te
Malakka lieden had, die den Godsdienst
schertigden ; maar een geheele andr

der

aanraaiste, van swarc pyn verlost wierd, ne overmaar de f’ad wierd daar door ookt van de blyssels
ge-

test gercd ; dog men vervoerde die na

eente

derhand na Goa

gedaan.

In de later tyd is hier 1598. een Collegie , en Emanuel Carvalho bestierdei

van 't zelve geweest

In alle de Portugeese schryvers komt
my niers meer voor , ’t geen in opzicht

redaante kreeg dit werk hier, zedert van de zaaken van den Godsdienst be
Franciscus Naverius, die groote Apostel rekkimg tot Malalka heeft , weshalven
van Indien , in September 1545. hier wy tot onze tyden zullen overgaan
van St. Thomé, of Maliapoer, quam
Zoo ras Malalka door de onzen 1641. A. 162
alwaar hy de Zeden der Portugeezen den 14. January veroverd was, heeft de dans
die tot nog toe, volgens hunne aloude Heer Joannes Schotanus den 3. F’ebruary predica-

gewoonte, al vry wild geloopen had
den, zeer verbeterde, behalven dat h

1e ove

in de St. Pauli Kerk een Dank-predica- Malaktie, om God wegens deze gelukkige la

volgens ’t verhaal van dezen schryver

verovering der onzen te loven , gedaan. verove
Voor af diend men te weeren, dat al-firg.
hier ook veel wonderdaden op de wyze
der Roomsgezinden dede

Hy bekeerde hier ook eenige lieden

hier van den beginne af altyd maar cene

en voorzey hen toen ook de rampen

aste Kerk, en aldus gemeenelyk maa
en Predikant of twee gewecst, zonde

die hen daar na van de Javaanen over

dat den Godsdienst hier verder uytge-

komen zyn.

breid, of eenige buiten-Kerk, die onder

Hy vertrok in January 1546, na da
hy ontrent 4 maanden gebleven was
hier van daan, en ging toen na Amboi-

deze staat, aangewonnen is
De eerste Prcdikant, na de verovering, Naamen
is D. Joannes Loosveld gewecst , die der Pre

na, daar hy den 16. February aanquam

hier 1641. gekomen, en tot 1646. ge- dikanten

Na dat hy daar 2o dagen gebleven had,

bleven is

trok hy uyt Amboina weer na Malakka, en zoo verder na Coetsjien.
Van de Priesters , die ondertusscher
nu en dan in Indien uyt Portugal qua

van

begin af

ndertusschen is 1642. D. Antonius

nier ge

Tilarius ook hier gelegt , die hier tot komen.

644. gebleven, en toen na Batavia verrokken is

D. Guilielmus Pantherus quam hier
men , blykt my niet , dat 'er een of
1646; dog wierd 1648. wegens gerezene
Malakka geplaatst is.
Naderhand , wanneer Xavier 1549
reschillen gelicht

met Cosmus Turranus, en Joannes Fer
nandus, na Japan gaan zou, is hy o
Malakka den 31. Mey aangeweest, en
er tot den 24. Juny gebleven, en toe-

ia Tsjina, en verder na Japan vertrokken.

Daar na is hy 1551 of in 't begin

van 1552, op Malakka weer aangewcct
er

door A
127d0

b

Ao. 1552. in April ging hy meteenen

Hy wierd 1648. door Balthasar Obie

se Meter vervangen , die 1655. hier
an daan, en verder na ’t Vaderland ,
vertrok

D. Gualtherus Bakker verscheen hier

1650, zonder dat my verder blyket, waar
zyn Eerw: vervaren is , weshalven ver-

trouw, dat hy nier zal overleden zyn.
Ao. 1655. verscheen hier D. Joanne3reyl (zynde door de Regeering her

’aques Pereira , zynen grooten vriend, waards beroepen) die hier to- 1658.
jenevens Balthasar Gagus, en Eduard d bleef.

Zyn Eerw kreeg eenige geschillen
Ts’in2 Sylva, en Pedro d’Alcaceva nog geen
te caan, Priessers zynde, met nog een jonge Tsu met D. Bonnus; dog zy wierden door
jat
eche

doet.

En i;
1552

241
overleden

nees van Goa na Malakka
In dezen tyd laghier Don Alvaro Atay

do als Land-Voogd, die de reys van Xa-

vier en Pereira na Tsjina beletre, en dit

naderhand, op klagte van Xavier aan der
onder-Koning, na Goa ontboden er
door den zelve van alle zyne goederen,

die hy verbeurd verklaarde , beroofd is
Xavier vertrok nog dit zelve jaar van
hier na Tsjina, alwaar hy (gelyk wy on-

der Tsjina netter verhalen) gestoryen is

goede vrienden bygelegt

Ao. 1656. quam hier D. Lconardus
Bonnus, die hier tot 1658. bleef

40. 1658. quam hier D. Theodorus
Zas; die hier tot 1673. gebleven is
Ao. 1669. is hier D. Gerardus Sem

erschenen, en 1670. overleden.
D. Jacobus Max wel quam hier 1670.
in bleef ’er tot 1672.
Geschil-

D. Hubertus Leydekker verscheen
hier 1672, en is hier tot 1682. ge- p Leybleven.

zyn
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Zyn Eerw: lag geweldig met de Heer ndien , moet zien , dat een Rooms
seccle Land-Voogd van Quaalberg overhoop; riester openbaar, by toclating van die
lat volgens zynen eed weeren enbeletten
dog die Heer scheen grootelyks in
Haer
ongelyk te zyn al2o0 D. Leydckker noest, zynen dienst doet, en dat hy nog
C

(O09
Vat

7l¬
berg

cenen Roomzen Priester, Antonio Ro

gedreigd werd voor de kop geschoten

rig0 de Brit, die, by toelating van de

te werden, en, als men over twee zulke

eer van Quaalberg, openbaren dienst openbare ongeregeldheden van een Land-

deed, tot groote crgernis der vromen
nier van daan wilde hebben, gelyk die

Land-Voogd volgens last van haar Edeleden ools vciplicht wierd te doen.
2
D.
eyd

Daar beneven matigde deze Heer
Land-Voogd zich hier al mede de No

minatie, en verkiezing van Ouderlinger
Dialeenen, als mede de Censura Mo

Ban

en het stellen van een Tweedt

Voogd klaagd , geen recht ter wereld
trygen kan

Wanneer ik dit echter wat nader inzie,
zoo was ’t geen wonder, dat zyn Eerw :
een recht 'er op kreeg: want de Land-

Voogd beschuldigde hem, dat hy hem
ppenbaar in een dank-predikatie bestraft
had

Dit was een grove misdaad, waar aan

commissaris Polityk , aan, gelyk hi zig geen voorzigtig predikant, wil hy
met 'er daad Capitcin Temmer last gaf, niet aanstonds in moeite met zyn Landom in vergadering zoo te zitten, hoe¬ Voogd raken, en met afschryving van
wel hy daar noit verscheenen is
oldy verzonden zyn, schuldig maken
Deze Temmer wierd naderhand tot

Ouderling genomineerd; dog afgekeurc

by de Regecring, en de Heer van Quaalberg nomineerde 2 andre in de plaats
Oo vierde den voornoemden Pater
de Brit het Feest van ’t Rosarium der

moet; want al hield een Land-Voogc
ppenbaar de hoeren in zyn huys , al liet

een Land-Voogd een Priester openbaar
dienst doen, daar over mogt een predikan
zeggen zommige onkundige) zyn Land

Voogd niet openbaar bestraffen ; maar

Maget Maria, of de Novenas van den noest dit hem in ’t byzonder zeggen;
1. 0den 8. October beginnende aldusog hoewel ik van oordeel ben, dat dit
Viva, iva el Rey de Portugal, &amp;c : , aatste middel wel best, en gevoegelykst
oenbaar by toclating van gemelden Heer was, heb ik daar tegen dit alleen, dat
Voog4, en voor al door gunst van zulke overheden, en groote Heeren, die
des Land-Voogds Gemalin , die dezer bestraffing nog veel minder in hun huys,
Patcr zeer wel zetten mogt hoewel

lan in de Kerk, dulden, en daar over

ders deze Mevrouw tegen ider een van een Predikant (gelyk ik daar voorbeelden

een ongemieenen beleefden en vriendely- an weet) wel zeer qualyk bejegenen zouEcn aard was
den, dat dan al mede veel swarigheden
Al deze geschillen ondertusschen b. na zig sleept, alzoo ider meester in zyn
den anderen rezen tuflchen den Heer

Voogd en D. Leydekker zoo hoog

nuys zyn wil.

Zoo dat , wil een Predikant in rust

dat de Land-Voogd , op zekeren tyc met een quaad Land-Voogé leven, hy
met zyn lyfwagt uytgaande, en met D. moet hem niet openbaar (want dat mag

Leydeleler, die zyn Ed; ontmoette, op niet wezen, en daar in werd hy van
de weg woorden krygende, aan een van hooger hand gehand-haafd) en in zyn

zyn Oppassers (zoo my bericht is) last nuys nog veel minder, dat is dan noit,

gaf, om zyn Eerw onder de voet te aanspreken, dat egter aan zyn gemoed,

schieten gelyk ook die oppasser cp en aan zyne gemeente, die hierdoor met
zyn Eerw : aanlag; dog de schoot wierc
door ’t opslaan van zyn roer met een rot
ting, van een ander belet
By zvn

kom
OpBa

tavi2

Dog
krceg e

reen
recht or

reden geërgerd werd, niet voldoet, en
lit als een lafhertigheid in zulk een Predikant aanmerkt. Indien nu een Predi-

. Leydckker wierd daar op 1682. kant, om zig van zyn plicht te quyten
n Batavia opontboden, alzoo den Land een Land-Voogd, zelf op de aller ZeVoogd klaagde, dat zyn Eerw: hem in digste wyze openbaar bestraft, en een

en Dankpredikatie (dat geen Indise over
neden van cen predikant dulden willen

vand-Voogd (door zyn Raad gesterkt,
die hem noit, dan met haar schade, te-

bestraft had. Hy klaagde wel zeer sterk genspreken durft) over hem klaagd, alleen
aan zyn Edelheid , den Heer Speelman, maar zeggende, dat hy en zyn Raad van
by zyn vertoog, den 18. Augusty 1683

ulken Predikant gansch niet gediend zyn,

n Rade van Indien ingeleverd ; dog ik a1200 zy van een ander zoort van menheb nier konnen merken, dat eriets tot chen, die hen kussens onder de ellebogen

nadeel van dien Heer Land-Voogd, die leggen gelyk men wel beseffen kan,
hier nog tot 1684. bleef, besloten is beter gediend zyn, zoo moet die Predicant
zynde dit egter een harde zaak voor eer
op zyn best genomen) daar van daan,
braaf, en eerlyk predikant, dat hy, tegen en men kryt hem niet veelberer uit, dan
de ordres van onze overheden alomme in fhy een verstoorder van de gemeene rust
WaS

XY2

Het
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Het zekerste is dierhalven over alle en in ’t laatst van 1689, of 't begin van
zonden zooalgemeyn te spreken, dat zich 1690. hier van daan vertrolken is.
niemand die in ’t byzonder kan toepas-

Ao. 1689. is D. Philippus Gotinghier

sen , dat een braaf en wakker Predilkeant verscheenen, en alhier tot 1700. geble
egter geen genoegen geven kan.
Deze kleene buiten-sprong hebbe ik

ven.
Ao. 1695. wierd D. Thornton door

willen maken, om te toonen, hoc het haar Edelheden den 1. November gelast,
door de bank in Indien met deze zaaken

herwaards te gaan ; dog is niet vertrol-

gaat, hoewel ik anders noit daar voor

ken

geweest ben, om zeer licht, en anders,

Ao. 1700. wierd D. Joannes Bartoe Geva

dan in de hoogste noodzakelykheid, Over-

herwaards gezonden, in wiens tyd, ik

heden openbaar, en dan nog niet dan

meyne , dat haar Edelheden op Batavi-

van D.

Bartoe
niet de

met de grootste omzigtigheid, te ver- (alzoo zyn Eerwimet zynen Land-Voogd.

Heer

maanen , en te bestraffen ; hoewel dat de Heer Phoorsen daar geschil over had Phoon-

best in ’t byzonder in huys geschied.
Het heugd my zeer wel, dat ik van ze

Seldzaam ge

ker Schepen op Batavia heb hooren zeg-

goedgevonden hebben te belasten , dat

sen.

de Commissaris Polityk voortaan niet
alleen van den hervormden Godsdienst.

gen, dat hy, een Heer van de eerste rang maar dat hy ook een lid-maat daar af zyn
net eenige van zyne hoeren ziende uytry- moest, en anders ’er niet zitten mogt.
sen, verscheide van zyne buuren zeer hier Een heerlyke ordre, waar van ik my op

val van
zeker

deer of
Batavia.

over geërgerd waren, zonder dat egtei zyn tyd in Amboina ool bediend heb.
eenig Predikant daar een woord af in 't
Zyn Eerw bleef hier niet lang daar
algemeyn, of in’t byzonder zou hebben na, en vertrok 1704. of in ’t begin van

durven reppen, alzoo ’er meer diergelyke 1705. na Batavia , alzoo het daar niet
Heeren waren, die zich dat ook zouden langer gehot zou hebben , om dat de

hebben konnen aantrekken, en waar in Land-Voogden nergens in willen tegenzy malkanderen dan wel trouw, tot na gesproken zyn, en als dit van een Predi-

deel van zoo een Predikant, geholpen kant, in zo billyken zaak, als dit was,
zouden hebben. Deze Heer ; ziende, geschied, dan zoekt die Land-Voogd,
en hoorende, dat zyne buuren dit zeer

of den Predikant te bederven, of (gelyk

qualyk namen, zeide daar, eer hy voort

deze aan D. Bartoe dede) als hy hem ner-

reed, openbaar niet anders op, als, die

gens in agterhaalen kan, hem by alle,

my met myn hoeren niet wil zien na bui-

die van hem afhangen, zoo hatelyk te

ten ryden, die mag zyn oogen toenypen maken, dat zy ’t in hunne gedagten niet
Een taal, die immers schandelyk in de nemen durven, om maar eens by hem te
mond van zulk een Heer is, die een geheel
ander voorbeeld aan ’t volk, dat hy be
stierd, behoord te geven, en die zulke
bedryven in andre behoorde te weeren,

komen , zoo dat hy dan daar, als een

uytvaagsel van allen, genoodzaakt is alleen
en op zig zelven zeer verdrietig te leven.
behalven (’t geen wel het allerverdrietigst

en te straffen, waardoor hy by de werelo voor hem is) dat zulks ook zyn dienst dan

eere inleggen aan zyn eigen gewisse ge-

zeer veragtelyk maakt, en alles, dat hy

noegen, en alle brave Predikanten reden zegt, of maar bespot, of ten quaden ge-

geven zou van hem te pryzen , daar zy duid werd En gelyk zoo een Land-Voogd

zich over zulk een Heer niet weinig be- dan wel menigmaal nalaat by zulk een
droefd hebben; dog wy keeren nu weder Predikant ter Kerk te gaan, alzoo raad

tot de Predikanten, die naderhand hier hy dat dik wils ook wel andren af, om
gekomen zyn.

Vervolg
van de

naa men

der Predican-

ten.

den Predikant te meer spyt aan te doen.

Ao. 1674. quam hier, by beroeping
Ao 1704. of in ’t begin van 1705.
van haar Edelheden, D. Rudolphus van quam D. Joannes Stampioen hier, en
Varik, en hy bleef ’er tot 1677.
bleef hier tot 1709. zyn Eerw: had ook
Ao. 1675. quam hier D. Lucas Boschab hier moeite met den Heer Roosclaar; dog
Os , dog bleef ’er maar ontrent eer dit quam van een oud zeer, alzoo die
maand, en vertrok na Ceylon.

Ao 1677. verscheen hier D. Bernhar-

Land-Voogd zyn Eerw : in Ternate

daar hy ook onder hem gelegen had, al

dus Koop a Groen, die hier tot 1681 niet wel zetten kon, en in zulken geval
gebleven , en toen na Batavia vertrok zal geen Prcdikant het zulk een LandVoogd van pas maken, die altyd zoo lang
Ao. 1681. quam hier D. Bartholomeus woelen zal, tot hy dien Predicant er

ken is.

Grouwels, die mede door haar Edelheden van daan gedreven heeft.
herwaards beroepen was ; en de welke
Ao. 1709. Den 8. January quam hier
1682. hier overleden is.
D. Jacobus van der Vorm, na dat hy 8

Ao. 1682. quam hier D. Cyprianus weken op Zee gesworven had, ook
Sibenius, die hier van daan in de Portu-

vierd hem maar op een stel en sprong
geeze gemeynte na Batavia beroepen belast, om hier binnen weinig dagen in
No-
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zen, daar hun Taalkunde onnut wierd,

hy maar voor een spring-tocht, om oy gezonden zouden werden
Ondertusschen verdiend hier zyne opBatavia iet noodigs te bezorgen, uyt
merking,
en een groote verwondering
Amboina was opgegaan, en zyn gansch
huyshouden daar nog gelaten had, geen

andre gedagten hebbende, dan om tei

dat men tot Malakka niet in de Ma-

eytse, maar nu en dan nog wel eens

daar , wegens zyne kennis in de Ma-

n ’t Portugees predikt , daar dit het
rechte land der Maleyers, en ’er geer

leytse taal, ook hoognoodig was, alzoo

aiid is, daar die taal beter, of meer,

eerssen daar weer te keeren, gelyk hy

zyn Eerw: zeer verstaanbaar daar in pre-

resproken werd. En egter was ’er in

die taal hier nog geen moeite door de
Onderrusschen zonden haar Edelheden Predicanten gedaan, of altoos geen

dikte

zyn Eerw zonder zich aan zyn onge-

male, om zynen huisraad door andrer

vrugt 'er af gezien

D. Van der Vorm com onze Lyst weei

alzoo hy weduwenaar was) derwaards te te vervolgen) bleef onderrusschen hier

doen brengen, of ook zich aan ’t nadeel, dat de Ambonse Kerk by ’t verlies van zoo een taalkundig man leed

tot 1712, my toen (’t geen zyn Eeru

my bevorens al geschreven had) weder
zeggende , dat die schoone en wel eer

cenigzins te kreunen, maar zoo los na oo beroemde stad Malakka hoe langMalakka, daar hem zyne Maleytse taal hoe meer begon te vervallen, alzoo de
niet het allerminste te pas quam ge- aanzienelykste kooplieden van tyd tot
tyd van daar vertrokken
yk zyn Eerw, my den 8. July 1711
op deze wyze schreef; ’t is waar Eerw

Ao. 1712. quam hier in zyn plaats

Heer en Broeder, dat het geringe Talent

alzoo zyn Eerw , na Batavia vertrok

dat ik nu verkregen bad van Malaise Taal-

D. Jacobus van Spyk , die 'er tot 1716

kunde , door myne verzending herwaardsge¬

lag, en die (hier, zoo vertrouwe, over-

noegzaam onnut gemaakt is, en my niet ver¬

leden zynde) toen door D. Godefridu-

der te pas komt, als ter plaatse van de Cri
minele Ezecutie of in ’t helpen tvanstlateeren van brieven der naburige Malaise Vor-

derduytse gemeinte tot Batavia beroe
roepen , gelyk hy in het jaar daar aan

toe geniet, &amp;c

ook daar gekomen, en geplaatst is

Zoo nu leefd men met de Predikantei
22 mor¬

king hier
over.

Deze bleef hier tot 1719, wanneer
zyn Eerw hier van daan in de Ne-

ler Emolumenten, dan in Ambon, tot nog

sten, waar voor ik hier in ’t jaar vvy schra¬

Verdre

t Hoen Hoogendorp vervangen is

Hy wierd 1719. door D. Henricus

in Indien, dat haar Edelheden zonder te

Mylaus vervangen , die ’er nu nog

zien , of zy met hun taalkunde daar

lleen legt

vaar na toe zy hen zenden , dienst konnen

doen, of niet, en of ook by hun vertrel
an deze of gene plaats de gemeente ir
opzigt van hun taalkunde daar veel aar

Wat nu de

gemeente van Malakka verdten

betreft, in zekeren brief van de Heer gaat var
Jacobus van der Vorm (zalr) waar in dez-

zyn Eerw; my den staat van die Kerk Kerk

bekend maakt, zegt zyn Eerw , dat
welgevallen, verplaatzen, waar by dan hem ’t regt getal der hervormde Christe
alle de moeite van zulk een Predikant,
nen alhier noit voorgekomen zy ; dog
nist en verliest, de zelve maar, na haa

by ’t aanleeren van zulk een moejelykt

taal aangewend te vergeefs, al zyner

dat 't getal der Ledematen niet meer dan
van 20z perzoonen; maardat der Rooms-

gezinden aldaar veel grooter was, en dat

toeleg, om daar by vrugt te doen, verideld,
en hy ook niet in staat is, om zig verder

zy die giste wel zesmaal zoo groot te zyn,

daar in te beneerstigen, alzoo by in een

bestaande uyt weinig Europeers ; maar

nieuwe gemeinte, en voor al ook hie

uyt veel Mistigen, en ongelyk meer swar-

tot Malakka , daar de dienst swaarder

dan elders is, gelyk wy naderhand too
nen zullen, zyn werk vind

Ik ben daarom altyd van oordeel geweest, dat het met de zaaken van der
Godsdienst in Indien veel beter gaan

zou, indien men ’t verzenden van Pre

dikanten zoodanig, als ’t in de eerstc
tyden geweest is, aan de Kerkenraad
van Batavia liet, om dat die beter zou

weten te oordeelen, waar de Predik an
ten het noodigste zyn, en om dat mer

en, die daar van de tyden der Portugee
zen af nog waren blyven roesten.
Men had daar ook eenige Mohhamme-

daanen, en Heidenen, die tot die Land-

Voogdye behoorden ; dog anders was
deze gemeente redelyk neerstig in 't by
woonen van den Godsdienst, vreedzaam,
en stigtelyk; het beste middel, om ongeloovigen te trekken, en hen tot het
ware geloof te brengen

De Kerkenraad bestond hier uyt eer En waar
in de

Predikant, 2 Ouderlingen en 4 Diakenen. dienst

De dienst van een Predikant is hier van de
dan noit zien zou, dat taalkundige Predikanten van plaatsen, daar zy veel dienst zoo swaar, als nergens in Indien, alzoo Predi
kant hier
konnen doen, weggenomen, en na plaat- hy gehouden is ’s zondag’s morgens (en gestaat
Yy 3
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op alle buiten-gemeene tyden in de bover omloopend Leermecster, welkc z laatste
hunnen dienst in ’t Portugees deden, ver-

Kerk in de Vesting, en ’s middags in de
beneden-Kerk (die om haren gemakke

mits ’t grootste deel der gemeente uys

lyken stand wel de meeste toeloop heeft) ieden bestaat, die niet als Portugees
en dus altyd vast twecmaal in ’t Neder-

konnen verstaan.

Hier mede zouden wy nu het Hel

duyts te prediken, zonder dat 'er in eenige
andre taal openbare dienst gedaan werd. der Malakse Kerk-zaaken, en dus alles
Ook plagt men hier nu en dan don

derdags nog wel eens te prediken; dog

dat wy van Malakka te zeggen hadden , konnen sluyten ; dog zullen tot

gemak van den Lezer (even gelyk wy

dat scheen nu afgeraakt te zyn.
Men heeft daar ’s maandags ook eer over al bevorens in de andre Kerken

Catechizatie voor de jeugd, en eenig gedaan hebben) nog een Lyst van d
schoolen, over welke ook de Predikant, Predikanten hier byvoegen, uyt wel
en een lid uyt den polityken Raad, op

ke men met eenen opslag der ooger
zien kan, wanneer imand hier gekomen

zienders zyn.

Hier was ook cen Hollands krank is, en hoe lang hy hier gelegen heeft.
bezoeker, nevens een Inlandsche, en een

Lyst de

S

L.

T

Malakse
Predi-

Der

kanten.

PREDICANTEN van MALAKKA.
Van 1641. tot 1646.

Joannes Loosveld.

1642. 1644.

Antonius Hilarius.

1646. 1648.
1648. 1655.

Gulielmus Pantherus.

Balthasar Obie de Meter.

1650

Gualtherus Bakker

1655. 1658.

Joannes a Breyl.

1658. 1673.

Theodorus Zas.

1669. 1670.

Gerardus Sem

1670. 1672.

Jacobus Maxwel.
Hubertus Leydekker.

1672. 1682

Rudolphus van Varik

1674. 1677.

Bernhardus Koop a Groen
Lucas Bosch ab Os, noggeen maandhier.
Bartholomeus Grouwels.
Cyprianus Sibenius.

1677. 1681.

1675. 1675
1681. 1682

1682. 1689.

Philippus Goting

1689. 1700

Joannes Bartou
Joannes Stampioen

1700. 1704
1704. 1709

Jacobus van der Vorm.

1709. 1712.

Jacobus van Spyk

1712. 1716.

Godesridus 't Hoen Hoogendorp
Henricus Mylaus

1716. 1719.
1719.

De meeste dezer Predikanten zyn van Djoehor, dat een pecrel beteekend, gehier weer na Batavia vertrokken, daar naamd) het naast by Malakka legt, en
men hen weder zal konnen vinden, en deze Staat of dit Ryk alsuyt den Staat van
alwaar men dan ook verder zien kan Malakka, na dat de Maleytse Koninger
hier uytgedreven waren, operezen is
waar zy gebleven, of geplaatst zyn
Waar mede wy dan van de Malaksi alzoo konnen wy, die in deze stad ool
zaaken ons afscheid nemen, om egter een Comptoir gehad hebben, niet nalater

nog een woordje van Djohor, als ’t naast hier van mede onder dit hoofd-stuk iets
hier byleggende, te spreken, en dan tot te zeggen
De stad legt op 2; graad benoorden der
die van ’t Eiland Sumatra over te gaan
Evenaar, dicht by de Straat Singapoera,

Van

Dyghex

Van DJOHOR.
en aan ’t einde van de Maleytsche kust,
Gelyk de stad Djohor Ceigentlyl of op den O. hoek des zelfs

Wy

Van MALAKKA.
Wy hebben uyt de aloude beschry-

359

zyn vloot hier ontrent, en voor Mal-leka

ving van de Malakse zaaken gezien, hoe quam , lag hy ’er nog, gelyk die den
sie Koningen , ontrent 1511. door de

P’iscaal Maarten Apius ook herwaarels

Portugeezen uyt Malakka verdreven zyn
de, zich daar na, daar nu Djohor legt

zezonden heeft, om zyn gedrag, alzoo

pegeven, aldaar die stad gebouwd, en

r over hem geklaagd wierd, na te vorschen

Ook zien wy, dat die Zee-Voogd in

weer cen nieuw Ryk opgericht, gelyk

nunne Vorsten zedert ook geen andre dit zelve jaar den 17. May een verbond

naam , dan die der Koningen van Djohor.
gevoerd hebben

met dezen Vorst, die zig Jang de Pertochan noemen liet, opgerecht en ’i

Gelyk zy nu doodvyanden der Por

elve den 23. Scptember nog nader uyt-

tugceezen waren, alzoo zyn zy te ce

cbreid heeft, gelyk men dat fol. 13.

14. in de Heer Mateliefs reys zien

onae vrienden geworden

Een van de eersse Nederlanders, die

kan

hier quam , is de Zee-Voogd Jacob
Heemmkerk geweest, die 1602. of daa

Ao. 1606. is hier Abraham van den
Broek, zynde door de Heer Mateliefnier

oen gelaten, ons opper-hoofd geweest,
ontrent eenen Jacob Buysen hicr alhoofd gelaten heeft, om onzc zaaken, en die ’er 1609. nog lag, hoewel het 1608.
Comptoir, waar te nemen.
Deze wierd van den Koning, en van

des zelfs broeder, Radja Bongso, zee

zus of zoo stond, of die van Djohor zouden zici, en dus hem mede , aan dePorugeezen hebben moeten overgeven, om

bemind, en men mag zeggen , dat e

velke reden de Heer Matelief ook ’t schip

onder alle de Koningen van Indien

Jouda al herwaards gezonden had, om

geen geweest is, die ons zoo oprecht in

ons Comptoir te lichten

allen deelen behandeld, en zoo veel ge
negenheid bewezen heeft

De waaren, om wellte wy hier ons

Hy wierd door den opper-Koopman
aques Obelaar hier vervangen , die den

onder-Koopman, Abraham Willemssoon

Comptoir hadden, waren al meest de zelve

de Ryk, en den Diamant-kenner Hector

die in en omtrent Malakka vielen, waat

Roos nog by zich had, en ik zie ook dat

tegen wy dan weer onze waaren, hiei

in ’t jaar 1609. de Zee-Voogd Picter
Willemssoon Verhoeven den 5. January

getrokken, verruylden, of anders de zelve

met gereed geld betaalden
Deze menschen wierden zeer van de

hier verscheen, en dat hier ook Adriaan

sevier als opper-hoofd gelegen heeft ,

portugeezen geplaagd en vervolgd7 zonder dat my blykt wanneer, of hoe

zelyk ook Don Andrea Furtado de

Mendosa 1604. deze stad belegerd

lang hy hier geweest is
Ontrent dezen tyd stond de Koning

en zeer naeuw bezet heeft; ook is de

der Sambas op ’t Eiland Borneo, gelyk

stad Djohor 1607. door de Portugeezer

mede ’t EilandLinga (dicht ontrent Djohor
gelegen , en dat dezen Vorst 1606. vero-

verbrand, en naderhand herbouwd

Vy hebben haar nu en dan tegen

erde) mitsgaders ’t Eiland Bintam, daar

de zelve ook na vermogen geholpen, ontrent, al mede onder dezen Jang de
en de Portugeezen wel eens wakker

hier ontrent klop gegeven, gelyk di
1603 door onzen Zee-Voogd Wybrane
van Warwyk geschied is, die ’er ool1605, nevens den Zee-Voogd Cornalis

ertochan

De Vorst, die in Mateliefs tyd 1606.
eefde, was Alawoddien Sjah de III. geaamd,een vadzig Prins, die zich met geen
Tykszaaken bemoeide, en alles maar op

Scbastiaanssoon met de schepen Amster

yne Edelen, en op zynen broeder, Radja

dam en Dordrecht gewecst is.

Songso, ofRadja Sabrang genaamd, staar

Behalven, de Portugeezen leefden iet, zynde gewoon lang te slapen, dan
zy met die van Atsjien en Patani ook in te eeten , zich te wasschen, en zich
vyandschap. Buiten Djohor had dezc dan dronken te drinken
Vorst nog een stad wat meer Land-waare

Zyn vader, een groot Krygsman ge-

7; Batocsauwer of Batoesabar genaamd,

weest zynde, liet 4æ zoonen na, van welkc

daar hy zich, alzoo zy redelyk sterk was, de een of de oudste deze Jang de

den van ouds ook de dorpen Calca, Se-

Pertoehan was De Tweede (die hy by een
andre vrouw had) was de Konink van

ribas, en Melanocge op ’t eiland Borneo

jaak of Siaca, een Leen, dat mede onder

meest onthield, en onder den zelven ston

zynde van den Koning van Borneo afge- de kroon van Djohor staat, welke Vorst
met een dochter van de Koningin van Pavallen, en benoorden Sambas gelegen.
Ons vorigopper-hoofd Buysen schyne ani getrouwd, en meest altyd in de stad
hier tot ontrent 1605. gelegen te hebben. Sjaak was. Zyn derde zoon is Radja Sa
en door den opper-Koopman Cornelis brang, dat is, de Koning aan de overFrancx vervangen te zyn.
zyde, om dat hy tegen over Batoesabar

Wanneer 1606. de Heer Matelief me

aan de overzyde der rievier, een Vesting,
met

360
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met eenige onderzaten, daar toe behoo- wer, dronkaart, doodslager en hoereerder
rende, onder zich heeft, die hy als eer
Leen van den Koning zyn broeder be
stierde. Dit was een zeer blanke Indiaan

de langste niet van statuur, zeer beschei

dat hy weerdig was, om maar zoo vierkant in Zee geworpen te werden

Ao. 1608. wierd Djohor doorde Portugeezen ingenomen

den en vriendelyk, neerstig, voordva

Hoe lang wy nu na 1609. hier gehan

rende, en zooopmerkende op alles, da

deld, of wat verdre opper-hoofden wi

hier gehad hebben, is my onbekend
hoewel naast geloove, dat niet lang daar
Koning van Djohor te zyn.
na
ons Comptoir hier opgebroken is, alzoc
Buiten deze was ’er nog een zoon van
een derde vrouw des ouden Konings, die hier niet veel winst voor ons te doenviel

hy reel eer, dan zyn broeder, verdiende

Radja Laoet, of de Zee-Koning, genaamc
wierd , een groot Tabak-en Arak-drin

En dit is het alles, dat wy van Djohoi
weten te zeggen

ker, en zulken verfoejelyk Pinang-knaeu
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BESCHRYVINGE
VAN HET EILAND

SUYYRA,
En onzen handel aldaar.

ZEVENDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.
Et Eiland Sumatra beschreven. Op wat breedte , en lengte, en omtrent wat lan¬

Iden het legt. Hoe lang, breed, en groot dit Eiland in den omtrek is. Keizerry-

ken, Koningryken, en steden daar op. Gesteltenis van dit land. Lugtstreek. De West-

kust den naam van pestkust weerdig, van wegen haar ongezondheid. De reden daar af.
Heerlyke waaren bier vallende, en hier getrokken. Boomen, vrugten , dieren, en vogelen. Wat ingezetenen. Sumatra in ’t byzonder beschreven. De stad Atsjeb. Hare groote. Alle de buizen op siaken gebouwt. ’t Paleis des Konings. Sierke wagt
van vrouwen, en ’t groot getal van zyn wyven. Andere gehouwen der stad. De
stad Atsjeb in prent vertoont. Veel dieven hier. over Atsjeb heeft zomtyds een Koning, en zomtyds een Koningin geheerscht. Slappe regeering der laatste. Hun pragtige Hofstaat, en oorlogs magt. De Koning hier opperhandelaar in de peper. Hy is
ook erfgenaam van allen die geen zoonen hebben. Voor Ae. 1547 werpt zich een slaaf

des Konings van Pedir tegen zyn Heer op. zyn daden, kinderen, en dood. Zyne navolgers in Atsjeh en Pedir. Zyn dogters zoon vervangt zyn oudsten zoon Ae. 1606.
Die zyn oom, den Koning van Pedir, dood,en zyn Ryk verovert. Zyne wreedbeden. Beoorlogt Al. 1613 die van Djohor. Veroverd Ae. 1619 Keidab en Perab.
Zyn titel. A°. 1618 veroverd by Pabang
Heeft Padang 1621 veroverd. Zyn
hoogmoed. En zyn zugt tot vrouwen-, en haanenvegten. Zyn dood 1641. zyn

pragtige begravenis. Beweening. Hoe lang deze Koningin, die hem verving, heersch-

te . Haar dood Ae. 1688. 15 weer van een Koningin vervangen. Pedir, en Delli,
rystkomers van Atsjeh.

nent

a

2

a9

Ermits de Nederland-

Wy zullen eerst in het gemeen over

sche Maatschappy op t

het Eiland zelf, daar na over deze en gene byzondere Ryken en steden op ’t zel-

BR1g
N

6

Eiland Sumatra mede

niet alleen verscheide ve, en eindelyk van de zaken, daar op

comptoiren ; maar ook
36 zeer vecle landen in ei-

6 gendom, en door het

oorgevallen, spreken.

Het is een Eiland ruim zoo groot als op wat

ava. Het legt ten deelen onder, en ten breedte en
zwaard veroverd heeft, zal ’t niet onge- deelen benoorden en bezuiden de linie, lengte.
voegelyk zyn, dat wy jegenwoordig daar gelyk men nader in de kaart, die wy Ne.

af ook spreken, en ’t zelve, voorzoover-

ii verroonen, zien kan

re het ons bekend is, beschryven
Het Eilanc
Su matra

beschre-

en.

Ten Noorden begint het op ontrent 53
graad, loopt tot den 6 graad bezuiden, en
daar opzettelyk over geschreven heeft, is aldus 1i graden lang. Eigentlyk legt
hoewel het zulx zoo wel, als het daar tegen de vlakke hoek op 5 graden 50 minuten
overleggend Eiland Groot Java, verdient. breedte, en op 124 graden lengte.

Ik weet niet, dat tot nog toe iemand

V. Deel.

Van
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trenti

anden hu

leg

iever de Pest-keust noemen, alzoo dit lanc

Van de linie af tot den 5 graad benoor

En om

den legt de Maleitze kust tot over het Ko-

zeer veel menschen, en voor al van de

ningryk Keidah, anders ook wel Qued.
genaamt, daar tegen over, en tussehen ber

Europeërs wegslecpt, hoewel anders de

de deze landen, is de Straat van Malakka,

myn arbeiden, want daar sterven ’er mede

fnlanders (buiten die genen, die in de goud-

die voor aan pas benoorden de linie smal

eer veel) 'er weinig af wetci

dog af en aan de stad Fasi (anders Pagem
genaamt, op de Noord-Oost-hoek van

te hitte, die men daar, voor al vlak on-daat af

De reden daaraf is, ten deelen de groo De reden

Sumatra) al vry breed is
n't Zuiden legt het tegen over JavaWest hoek, en werd van ’t zelve doord-

Straît Sunda gescheiden, alwaar de bogt
van Lampon byna tegen over ’t land van

der de linie, lyd, ten deelen doorde zwa
ie dampen, dic hier gestadig uit de mee
aigvuldige moerassen, na ’t gebergte opsteigen , daar zy in de dichte bosschen bly-

Anir zich komt te vertoonen, als oolt de

ven hangen, en met haren pestagtigen stank
se lugt daar alomme, voor al tegen dat de

Eilandjes Krakatouw Slebusee, en meei
andere, in die Straat gelegen
In't Oosten vertoont zich van den twec

den tot den derden graat het Eiland Banka, het geen daar al mede cen kleene do-

regenmoesson hier begint, zoodanig vergfftugen, en zoo sterk benevelen , dat men
in die tyd ’er als door verstikt werd, en
dikwils pas 3 of a fchreden verre een
mensch, die in zulle cen nevel aan komt,

zeer bekende Straat maakt. Het werd van

naaulyx bekennen kan. Ook heeft men

den inlander Andelis, en van ons Suma-

hier dan doorgaans ’s avonds veel zwaren

tra genaaimd, zoo men wil van zekerever

heven plaats Samadra, op dat Eiland gelegen en in hun taal een groot Meer be
tekenende
Omtrel

van dit Ei

and.

Dit Eiland werd geoordeeld wel ruim

donder, blixem , weerlicht, en ook veel
zware stormwinden

Die hier van alle deze ongemakken ten
eersten niet sterven, gaan ’er aan langdu

rige ziekten quynen, en de menschen zien

200 of 210tien mylen in de lengte, en

er zoo saluw, bleck, gecl, en gezwollen

pp zyn naauwste in ’t Noorden 30, dos
op zyn breedste, in 't Zuiden, wel 40
mylen breed, en aldus in den omtrek we
ruim 500 mylen te hebben, hoewel he

uit, dat zy reeds schynen in’t graf gele

my niet meer dan 1723 mylen in de leng

gen te hebben, en zommige als levendige
geraamten te zyn

Men werd ’er van zeer felle en bran-

dende koortzen aangetast, die een mensch

te groot, en niet wel soo in ’t rond voor- ten eersten ylhoofdig maken, en buiter
komt

Op dit Eiland zyn verscheide Keizerryken, Koningryken, magtige steden, er
ontelbaar veel dorpen
De Keizerryken zyn die van Indrapoe¬

Keizerryken, Ko¬

T.

en Maningcabe

ningry

De Koningryken zyn die van Atsijen
ken, en
steden daar Pedir, Andragiri DJambi, en Palimbang

op

De vermogenste steden zyn Atsjien,
Pedir, Sumorlanga, Passanga, Pafi (o

zyn zinnen brengen. Behalven dat men

hier nog andere ongemakken heeft, waar
van wy hier na breeder by de beschryving
an Indrapoera handelen.

Hoe ongezond nu dit Eiland is, vallen
er egter heerlyke, en wel deze navol¬
gende waaren :

Waeem die

Soud

hiet vallen.

'eper.
amfer

Pagem) Dilli, Andragiri, Djambi, Pa¬

amfer-olie

limbang, Dampin, Sillebar, Sillida, Bang
koelo , Indrapoera , Batangcapas , Pa

Gesorteerde Benzoin

dang, Kotatengah, Priaman, Ticoe, Sin

Sappanhout
Caret, of Schilpadshoorn.

kel, Maningcabo (landwaard in) en meer

Aimber graauwe, en zwarte

andere, ons nu niet voorkomende, be

Drakenbloed

halven een ontelbare meenigte van dorpen

Rotangs, op Palimbang, en Djambi

die niet wel hier maar beter in onze kaar
te noemen, en te vinden zyn.
Gestelteni
van dit

land

Het land in zich zelven is zeer hoog

bergagtig, boschryk, en vol geboomte
en rivieren, waar door het zeer vrugtbaa

is, en overvloed van vrugten en allerlei

levensmiddelen, dog voor al van hoenderen en visch, geeft.
Lugtticck

De West
cust den
naam van

Ondertusschen is het ook een van de on-

De waaren, diehier getrokken werden,Diehier

Zwarte Bafta Brotsja, en andere

Witte Chinecsche zydt

Parkallen, witte en roode
Rannekyns
Witte en roode Bethilis

om dat het zoo dicht onder den evenaar legt

Suratze dekens.

de Pestkust Sumatra genaamt; dog men mogt het
wegens des zelfs ongezonde lugtstreck vee
weerdig.

ken zyn.

Salampouris, roode, witte, en blaauwe.

gezondste kusten, die men in Indien heeft
Zeker deel, daar ’t hooftcomptoir der
Nederlanders is, werd de West-kust van

eeucdt.

zyn deze:
Guinees lywaad

Moeris

Cattoenen.

Ryxdaalders van agten
Staal.

Vaet.

S UMATRA.

een kleedje over haar naakte huid , dat zy

Speceryen.

pas boven den boezem vast maken; en

Amsioen.

Boomen.

3

Vaer.

Wat het geboomte hier betreft, datver
schild niet van die, welke op Java en in
Amboina (onder 't welke wy die beschre-

ven hebben) vallen, zeer weinig andere,
die men alleen hier heeft, uitgezonderd,
waar onder de Rotang-djernang, of diernang-rotting (die het drakenbloed uitle
verd) de peper hand-rotting (op Palim-

bang meest vallende) de camferboom, de
ramboetan-boom (diens vrugt de Portu-

geezen froeta dos caffaros, of caffersvrugten noemen) de banga, of hennipstruik,

verder gaan zy met de schouders en met
de armen bloot , Haar pekzwart hoofd.
hair, dat gemeenelyk van de clappus-olie
glimt, hangt met eenige bogten opgedaan
van agteren half wegen tusschen ’t hoofdhair en harc schouderen af

De vrouwen zyn wel zoo blank als de

mans, maar doorgaans ook zeer plat en

breed van wezen, en byzonder lieftallig, dat

zy met de Javaanze vrouwen, daar zy zeer
veel nazweemen, gemeen hebben, gelyk
ook haar land wel eer (daar wy hier na
brecder af spreeken) kleen Java genaamt
wierd, en onder eenen Vorst gestaan heeft

Zy gebruiken hier een byzondere landen eenige andere, wel de voornaamste zyn.
Vorder heeft men ’er alle de zelve, als taal ; dog bedienen zich alle buiten dien
allerlei limoenboomen, calappus, soorsakvan de hooge Maleitze taal.
tsjan pedaha, gojavas, pisang, doerian,
mangga, manggostan, en meer andere

boomen ; dog canariboomen vallen ’er niet

hartige, geveinsde, en moorddadige schel-

maar wel catappa-boomen. Van de peper

men , waar van zy veel bewyzen aan ons

moeten wy met een woord zeggen, dat
de beste hier op Palimbang valt; die egter zoo goed niet, als die van Malabar, geschat werd, zoo zommigen die dit zeer wel

dere Europeërs, getrouw zyn, zy hande-

over wy geen harnas willen aantrekken,
hoewel anderen die van Atsjch best keuren.
dieren ,
en voge
len hier.

Zy zyn door de bank zeer trots, en lui;
dog in den koophandel zeer schrander en

veel als de tarw van dit land is ; waar by

vernuftig, en in allen deelen aan de vad-

deze Inlanders, als zy ’er maar een droog
vischie by hebben, zich weten te geneeren
Ook valt hier zeer veel kattoen, die zy
tot hunne klceding weten te laten verar
De dieren, hier vallende zyn, olifanten

tygers, rhinocers, buffels, koejen, ossen,

herten, wilde verkens, leguanen, kay-

zigheid, en aan hunne wellusten overgevende.

Dit nu is wel het voornaamste, dat wy
in ’t gemeen van dit Eiland te zeggen heb¬
ben.

Wat nu de byzondere Keizerryken Sumatra in
t byzonder

Koningryken, en vermogende steden aan

beschre-

dog niet veel, als ook veel jakhalzen. De

gaat wy zullen, om die met eenige or ven.
dre te behandelen , van het Koningryk
Atsjeh, in ’t Noorden, beginnen, en van

vogels zyn meest de zelve, die men op Ja-

daar zoo al, eerst Oost, daar na Zuid-

mans, aapen enz. Daar zyn ook haazen :

Wat inge-

len even eens met malkanderen , en leggen
gedurig te zamen over hoop.

Daar valt overvloed van ryst, die zoc

beiden

zetenen.

volk gegeven hebben. Ook zyn wy doorgaans, op hen vertrouwende, bedrogen
geweest. En wat zouden zy ons, of an-

meenen te verstaan, vaststeilen; en waar

Vrugten ,

Wat nu hunnen aard betreft, de Suma
tranen zyn, even als de Javanen, bloo-

va vind, en zoo is 't ook met de dieren

Oost, Zuiden, en dan zoo verder West,

cnz.

en van daar weer Noorden, tot dat wy

Het is niet noodig, dat wy de inwoonders van ’t Eiland Sumatra, beschryven,

omtrent Atsjeh weer gekomen zullen zyn,

aangezien zy in gestalte, wezen, verwe

aangaan.
Gelyk het Koningryk en de Koning De stad

dragt, en aard, van de Javanen zeer wei-

van Atsjien jof Achem, zoo veelen dit Aisjch.

nig verschillen, uitgenomen, dat zy my
zoo uitstckend van kaaken, en zoo groot

naamd) van outs het vermogendste Ryk

van oogen niet voorkomen; dog door de

bank zyn zy de langste nog de dikste niet;
maar wat plat van wezen, en vaal-bruin
van verwe

qualyk noemen, dog eigentlyk Atsjehge-

en de grootste Vorst van geheel Sumatra
geweest is, alzoo verdiend zyn hoofdstad
ook, dat wy met het beschryven van de
zelve allereerst een begin maken.

De mans dragen een geslingerd kleedit

Zy legt op de Noord-West-hoek van

om ’t lyf, dat zy om de middel met een

het Eiland, op 53 graad benoorden de li-

gordel vast maken, en hoewel zommige

nie, en op de lengte van 116 graden, is

ook wel een kort badjoe, of hemdrokje daar zeer hoog van land, en legt aan een
dragen, gaan dog de meesten met hun boschoone groote en diepe Rivier, die met

venlyf bloot. Op 't hoofd hebben zy een
tulband, ’t zy een dikke wrong, of maar

het laagste water nog 4 voeten op de bank

een sinalle Distar.

stad, en ontlast zich met twec takken in

De vrouwen zyn even eens, als de Ja-

vaanze vrouwen, gekleed, dragende maar

heeft, en zy loopt met eenen arm doorde

zec¬

Pas buiten die Rivier is de reede, daar
A 2

de
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schepen omtrent een snaphaan schoot af-

schoon meest van steen gebouwt, en ten

leggen, hoewel men die met schepen ook
opvaren kan, en als men de Rivier opva-

deelen met pannen, ten decle met Atapge-

ren wil, heeft men op den hoek aan de

Dat het groot zyn moet, is zeer licht Sterk

af te nemen uit het groot getal van zyne wagt aelf

werd, in staat is, om aan alle vaartuige-

wyven, byzitten, en lyfwagten (dat alle wen, en

onteinen, en waterleidingen by en ook

schepen en vaartuigen, die ’er komen, te

en ongemeen groot vrouwenhuis

zel van pallissaden bezet, en dit is het af,

nig metaal schoon geschut, dog zonder af

dat ik van dat schoon paleis zeggen kan
Niemand van die genen , die op de Rer-

een halve myl de Rivier op, en vertoont

en, voor en al eer hem het Koninglyk
zegel, ten teken van verlof, door een Hoveling of gelubden, gebragt, en waar voor

gebreid. Die Rivier komt van ’t geberg

andere gebouwen van aanzien, als de lo-de sad

Behalven het paleis zyn hier verscheide indere ge
bouwer

te, dat 'er eenige mylen aflegt, afstroo

gien of woonhuizen der Engelzen, Hol-

men, en verdeeld de stad in tweën, loo

landers, Franzen, Deenen, Portugeezer

pende met een elleboog 'er door, die zich

Armeniers, Chineezen, en van veel ande-

Hoe groot de zelve is, daar over zynde
pordeelen met reden verscheiden, alzoo zi

re vermogende lieden, zoo onder die van

Atsjch zeff, als ook van andere Mooren,

die zich daar hebben nedergezet, waar on-

den cenen tyd veel grooter geweest is, dan

der ook eenige steene gebouwen zyn.

den anderen, om dat 'er veel huizen var

Men heeft ’er ook verscheide Moorze,
en Heidenze Tempels, dog maar slegt opgeslagen van hout, maar met pannen ge-

vuur, verwoest, hoedanig 'er zomtyds we

2 of 30o huizen gelyk afgebrand zyn. Het
voornaamste deel legt aan de N. West
zyde ; maar voor de regeering van dien daaf

des Konings van Pedir, van welken wy in
t vervolg spreken, was zy wel zesmaal

dckt, en twee markten, een in’t midden.
en de andere aan ’t boveneinde der zelve.

die beide redelyk groot zyn, mitsgaders
een Tolhuis, zoo als men aan de stad komt

daar alle uit en inkomende waren vertold

zoo groot als nu. Daar zyn omtrent 7 0
8000 huizen, van redelyke huisraad voor

werden.

zien, en zommige, al vry fraei. Jegenwoordig is zy omtrent z duitze mylen ir

zy zich nu vertoond, zeer net in prent Atsjch it

den omtrek, en alle de huizen (die door

Onder alle de gebouwen , die men daar
als zeer fraeiontmoet, is de pragtige Moor-

se bank maar licht van bamboezen of rie

Vy geven deze schoone stad, zoo als De stat
prent ver

onder Ne 10

toont.

opgeslagen, en met calappus-bladen ge-

che Tempel in ’t Noorden, en een rei

dekt zyn) staan wel 4, 5, of 6 voeten

zeer egale gehouwen in ’t Oosten gelegen
die een ongemeene fracje parade doen, er

verheven , en op staken gebouwt, en zelfs

ook eenige steene gebouwen om dat de
Rivier in den regen-tyd, en by zware af

veel luister aan de stad byzetten

watering, het geheele land daar omtreni

men eerst aankomt, eenige ssegte versterk-

onder water zet, en wel een of tweemaa

te paggers, dog maar bullebalken, van

’s jaars zeer verre over haar oevers hencr

geen belang ter wereld zynde hoedanig
hier en daar in de stad mede cenige pagjers der Grooten zyn; dog vry hegt en

stroomc

nings

valeis gaan, of zelf maar de Rivier opva-

gemeenelyk 1 ryxdaalder betaalt werd.

de zelve, en wel meest door brand, en

des Ko

de gekomen is, mag op eigen gezag na '

zich daar langs de zelve meest in de leng
te en aan wederzyden van dien vloed uit-

met 2 of 3 takken in zee stort.

Het Palei.

Het is van buiten nog met een staket-

daar nog een oud schansje, en ook wel ee

De stad zelfs legt open, op een vlakken
grond, 3 mylen van ’t gebergte, omtrent

bouwt.

3 of sooo stuks hier in huishouden. Daar van zyn

zyn ook veel tuinen, fracje pyramiden,vyren

attclyke grafsteden der oude Koningen

ning van Djohor veroverde

takenge

vrouwen zyn) die wel ten getale van groot geral

4 mannen de wagt houden om aan den

fuiten tegen de grond leggen, ’t geer
hy van de Portugeezen, en van den Ko-

huizen or

ran vrou-

Koning, of Koningin, bericht van alle de
reven. Buiten de zelve ziet men hier en

Alle de

allerminste huis, is

en, als zy behoorlyk van geschut voorzier

gemeen wagthuis veranderd, waar in 3 of

T

delet, zoo dat het in zoo veel gevaar, als 't

linkerhand een Vesting, die redelyk sterk

den ingang te beletten. Zoo plagt het in
oude tyden te zyn, dog het is nu al in een

Hare groo

VINGE VAN

Een van de voornaamste gebouwen in
de zelve is ’t Paleis van den Koning, dat
aan de Zuid-, en ten deelen aan de Zuid-

Oost-zyde der stad legt. Het is met wal
len en gragten, voorzien, en heeft verscheide poorten

Het gansch gebouw rust op houte pi

Men heeft ook voor aan de stad, daar

terk gemaakt, waar in zy ook zomtyds

wel eenige falconetten of bassen tor hunne
verdediging hebben; dog zy weten ’er niet
mede om te gaan ; zoodanig is het ook met
een groote meenigte van metaale en yzere

tukken, die zy daar hebben, gelegen :

laaren, van de welkc 'er zommige zeer sier

want zy weten ’er geen affuiten nog roo

lyk met beeldwerk versierd zyn. Het is

naarden toe te maken, en laten de zelve
dus in de aarde leggen bederven, zonder

vry groot in zynen omtrek, dog zeer siegt

dat

T
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mik, of galg, ten voorbeeld van anderen,

nuttigheid hebben. Hier en daar ziet mer

ophangen doet
eze stad is de hoofdplaats van een Ko-

er mede te konnen schieten , hadden zy
’er maar kennis af om hiet te keonnen be-

ningryk van dien zelven naam , ’t geen het

handelen
handel en
vaart hier

op

In deze stad is een groote handel, er
op de zelve zulk een sterke vaart van de

2ngelzen, Deenen, Franzen, Hollanders

Mogolders, Bengalers, Siammers, Chineezen, Javanen, Maleyers, Armeniers
Malabaren, en andere volkeren ,, dat

er jaarlyx wel omtrent honderd en mec
schepen, behalven de mindere vaartuigen
geladen op de Reedc komen, welker waaren gemeenelyk vertierd, en alle met gout
betaalt werden

De Engelzen zenden jaarlyx wel 3 of
4 schepen van Madras, waar mede z7
hier allerlei lywaden en wel 5 of 6oo

slaven brengen ; waar tegen zy hier van

daan niet anders, dan 7 of 8 pikols goud

5jel

ning, en zomtyds wel een Koningin ge heeft zom
ieerscht; dog alsdaar een Koning heersch tyds een
te , wierden de zaken vaardiger uitgevoerc

Koning

daar in tegendeel, by de regeering van een en zom1yds een

Koningin, de zaken zeer slap behandeld koningin
wierden en gemeenclyk niet eer voort-geheerscht.
gang hadden, voor dat het hare voornaamste
Hovelingen gelegen quam ; weshalven de
magt van zulk een Koningin zeer wel br
die van den Hartog van Venetien kon ver

geleken werden, diens voorstellingen noit
werden uitgevoerd, dan wanreer de Ede-

ten en Leden van den grooten Raad het
goedvinden

Men heeft dat noit klaarder gezien, dan slappe regeering der

wanneer de Koningin schielyk door delei

buiten hunnen ballast) vervoeren, en daar

zyn jaren geweest, dat men van hier wel

eer men dan tot een bessuit wogens d’

80 bhara’s goud vervoerd heeft. Waar

meenigte der Hovelingen, die stem in der

om ook zommigen deze stad boven all

Raad hadden, komen kon, zyn 'er wel

plaatzen in Indien in overvloed van gouc

tenige dagen verloopen, waar door het me
nigmaal gebeurd is, dat de bergvolkeren

del van goud met de bergwerkers landwaard in is, die dat daar ook veel tegen
andere waaren komen verhandelen
Ook werden hier jaarlyx wel omtren

2000 flaven ieder tot 80 of oo en 10c

ryxdaalders verkogt, die door van Atsjel
in de goudmynen (hoedanige de Koning
er 3 heeft gebruikt werden

Deze werden door de Engelzen, Dec
nen, en meer anderen, aangebragt, er
met winst van wel de helft, en meer

hier verkogt; dog de goude Maazen (eer
munt, van 4 ryxdaalder, die hier meest
in zwang gaat) zyn zoo goed niet, als 't
ongemunt goud, waarom de Kooplieden

hunnc betaling allerliefst in ongemunt goud
rebben

ven hier.

nagtigste op dit Eiland is
Zomtyds heeft over het zelve een Ko- Over

of gene vyanden overvallen wierd: want

verheffen, alzoo hier ook een groote han-

Veel die-

A.

dat zy daar van eenige de allerminste
egter eenig geschut in staat gebragt, om

Ercucit

R

De winsten, op kleeden en andere waa-

ren, vallen hier groot, zoo dat 'er zom
yds wel een geheele hoofdsom, en dik
wils nog wel een derdc meer overschie
ten kan: maer het mocjelykste is dat mer

eenige duizend mannen sterk, voor de
slad gekomen zyn, om met geweld eer

Koning te eisschen, daar egter de erva

rentheid geleerd heeft, dat de meeste Koringen zeer booze ge weldenaars, en moor

denaars, en de Koninginnen in hare regeering zeer zagt geweest zyr

Men mag by deze Vorsten noit komen,
om hen ergens over te spreken, of daar
moet (volgens de wyze van’t Oosten)een
geschenk voor af gaan, dat dan gemeeneyk met een geel kleed (zynde de Koning-

lyke verwe) gedekt werd.

Deze Koningen voeren een pragtigen Han prag

Hofstaat. De deuren van de gehoorzaa

tige Hof¬

taat.

zyn niet alleen met zilvere vaste platen overtrolken; maar de meeste schotels, die

p hun tafel komen, van zuiver goud ; en

men wil, dat de Koning, die Ae. 1618
leefde, wel 25 bahaar goud by zich be

graven liet, toen hy overleden is
Men gist, dat zyn lyfwagt, binnen en

'er zoo veel dieven heeft, niet tegenstaan-

buiten, wel uit 30oo vrouwen bestaat,

de de dievery hier zeer streng gestraf

behalven welke hy nog 8 of ooo wyven

werd: want zoo iemand betrapt werd var

en bywyven heert, die alle door gelub-

maar de waarde van een tayl goud, of
ryxdaalders gestoolen te hebben, die werd

ianstonds de hand afgekapt, en na ’t Eiland Way, dat benoorden Atsjeh legt, ge

den , daar men hier alles van wegncemt,

en ’t zelve zeer wel weet te genezen, be
vaard werden

Hy kan des noods, 40 of 5oooo enoar-

bannen ; maar die 10 tayl aan waarde steeld,

man te veld brengen, behalven dat hy wel logsmagt.

werd levendig gespirst Die egter een die

2of 3000 metaale stukken geschut heeft

in zyn huis, of op zyn erf vind, mag hen

die zy hier zelf redelyk wel weten te gie-

daar vry voor de kop schieten, zonder dat

ten , en was ’er Ao 1618 een , dat
125 pond yzer schoot. Ook heeft hy wel

hy daar over eenige andere verant woor-

ding schuldig is, dan dat men ’er aan der

1000 stuks olifanten, en kan wel 100 o

regter kennis af geeft, die hem dan aan

200vaartuigen, met stukjens en bassen ten

stonds daar van daan sleepen, en aan een

oorlog, voor den dag brengen; dog der
A 3

meesten
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meesten tyd vergeet zyn volk het hert 'er
by te brengen.

delaar in

de peper

van hem niet alleen af te vallen, en het

De Koning van Atsjeh is in zyn lanc

geheel Koningryk van Atsjeh, maar ook

de Opperkoopman en handelaar met peper

het geheel Koningryk van Pedir, in te

Niemant mag die verkoopen, of uitven

nemen.

De Ko
aing hier
ppperhai

VINGE VAN
men meester was, had de stoutheid, om

ten, als met zyn verlof, ’t geen zy niet
krygen, dan na dat de Koning de zyne

Anderen zyn van oordeel, dat de vier
voornaamste Hovelingen, den Koning

die hy gemeenelyk vry hooger houd, ge-

van Pedir om hals gebragt hebbende, een

hecl en al quyt is
Als anderen voor een bahaar peper, van

van hen dwongen, om het opperbestie

360 pond (dog van cattoen, 375 pond

was een wederspanneling, die zig tegen

en van benzoin 4122 dito) 8 of 9 thay

zynen Heer opwierp, en die niet alleen

a ieder ryxdaalders) eifschen, eischt de

Koning wel 16 thayl, hoewel hy juistal
tyd zyn cisch niet krygt. Zy valt wel ’t
beste koopopKeidah, en werd in November en in December geplukt. Het Ei-

ian te nemen ; dog dat is mis ; want dit

illen van het Koninglyke huis maar ool
alle de Grooten, die hy vreesde, zeer behendig op een groote maaltyd van kant

nielp, om dus onwrikbare gronden voor

zyn langduurig bestier te leggen, alzoc

land Langkabm, onder Keidah staande,

hy 95 jaren oud geworden en Ae 1603

plagt alleen wel cooooo ponden op te bren-

eerst overleden is. Vincent le Blanc noemt

gen. Dit gewas is anders ook veel op Ban
am, en elders op Java, als mede op Ta
nassery, Malabar, enz., Men gist dat op

Atsjeh pas ; of 6oo bhaar peper valt, hoe¬

zond, spreken, zullen uitdrulcken.

er neerstig op toegelegt wierd

Het eerste, dat hy, na de verovering
jan Atsjch, en Pedir, dede was, dat hy
ich meester van de magtige stad en van

dat de Koning een Koopman in peper is :
want men ziet dat in meer Oostersche Ryken, en wy hebben’er in Persien ook een

voorbeeld af , daar de Koning Opperkoop
man en handelaar in de zyde is

Wegens Tol trekt hy doorgaans 7 ten

ben.

eerst quamen, geleeft heeft zullen wy
nier na toonen. Ondertusschen maakte

nedenlanden meester, alzoo hy door zyn

nagt, en geweld, alles overstroomde
Hy had twee zoonen en een dogter, Kinderen.

goederen ; dog anderen moeten die met
goud betalen; ook staat het schatten de

die ook een zoon naliet. By zyn leven
had hy zyn oudsten zoon als Koning van

goederen aan die van het Tolhuis, die dat

Atsjch laten kroonen, en zynen jongsten

emeenelyk verre boven de waarde doen

ot Koning van Pedir reeds aangesteld
voedende ondertusschen by zich ook zyn

Zoo hier iemand komt te sterven,die geer

nalaat, neemt de Koning alles na

sogters zoon op

vreemdelingen, schoon zy al een uiterste

Wanneer hy nu Ao. 1603 quam te En zyn
sterven, is zyn oudste zoon in zyn plaats dood.

wil gemaakt, uitgenomen van de Engel-

getreden, aan den welken by alle de Weste

zich, en zelfs is hy erfgenaam van alle

zen, Hollanders, Deenen, of anderen , die

yke landen, gelyk hy de Oosselyke ku-

hier Logien hebben.

sten van dit Eiland (zoo verre hy die vero-

De Koningen van Atsjch zyn niet al-

verd had) aan den Koning van Pedir na-

tyd zoo magtig geweest. Van ouds warer
zy maar alleen Koningen van deze stad

gelaten heeft

en zelf plagten de Koningen van Pedir

Vorst, hebben deze twee broeders tegen gers ir

Pasi (of Pagem) en Andragiri in oude ty

malkander geoorlogt, over een geschil on-Atsich, en
rent hun zusters-zoon, die voorheen te A-teci

den veel beroemder en magtiger, dan die

Niet lang na de dood van dezen ouder zynnavol¬

van Atsjch, te zyn, en voor al de Ko

sjch door den ouden Vorst en nu nog daar

ning van Pedir een groot gezag, niet al

onder het opzicht van zyn oom, opge-

leen over Pedir, maar zelf over Atsjch

Vaor'tga¬

zen, en Hollanders,die in zynen tyd hier den.

deze Roover zich van zeer veel dezer be-

erfgenaam zoonen

eent 10

Hoe hy met de Portugeezen Engel- zyn daa-

derd van ’s Konings Fol aan die van het

en Hollanders mogen hunnen Tol me

nen heb-

t Ryk Pasi maakte

honderd, en dan moet 'er nog 10ten hon
Tolhuis betaalt werden. De Engelzen

van alle d

jaam, dien wy als wy hier na van de
Gezanten, die hy na Holland Ao. 1602

wel ’er veel meer zou konnen vallen, als
Men moet zich niet zeer verwonderen,

Hy is oo

hem Arjufar: en Emanuel van Meteren
eeft hem een zeer misselyken Arabischen

te hebben.

Voor Ao. 1547 regeerde hier een Ko
1547 wetpt ning, die aan een vrygegeven slaaf ( by

oed wierd ; dog de vlugt na Pedir by
zyn jonger oom nam, daar hy egter niet
ang bleef, alzoo de oudste broeder den

ongsten dwong, dezen neef aan hem weer

zicheen

daaf van, zommigen maar een visscher genaamd het
len ko oppergezag eerst over ’t Ryk van Pedir

ning van en daar na ook over de stad en ’t Ryk van

Pedir iegen Atsjeh in zynen naam gaf.
zyn Heer
p¬

Deze slaaf, ziende, dat zyn Heer wat

slap, en dat hy het stuk in Atsjeh volko-

over te geven

Deze oudste zoon heeft 3 jaren geheerscht; en het is zeker ,dat hy Ao. 1606,

vanneer de lortugeezen Atsjeh meenden
te veroveren, overleden is.

Als hy overleden was, wierd hy nog op
dien

s
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1613. dien zelven avond door zyn zusters-zoon

kind, of kinds-kind van den grooten ver-

zyn dog- cen loozen gast, en een grooten geweldc-

naarden Iskender (of Alexander M) een

ers xoou naer vervangen. Zyn naam was Mar

Koning, daar alle Koningen hun hoofd
voor moeten buigen, en zich aan hem on

crvarig

yn oudste

rhoem Daroe Salani

coon Ae.
606

Die zyn

Deze geliet zich, als of hy zynen oom,
den Koning van Pedir ook het Ryk van
Atsjeh (schoon men hem Koning gemaak

en een Koning, die zoo gelukkig als de

jad) wilde overgeven maar als hy by

zee is. Een Koning, die een slave Gods

om , den

Koniug

derwerpen. Een Koning, die zoo verstandig is, als een volmaakte ronde kloot,

van Pedir

hem quam, om dat te aanvaarden, liet hy

is, een Koning, die God ziet. EenKo¬

dood , er

hem gevanigen nemen, en dooden, ma-

ning, die alle menschen doet blyken, dat

zyn Ryk

tende zichi dus ookk meester van het Ko-

od regtvaardig, en een voorstander van

ingryk van Pedir met alle de Oostelyce landen, daar onder behoorende

God gezegend; een Koning, die alle men-

veroverd.

De wrcedheden, zedert door dezen Vorst

Zyu wreed
heden

Om geringe beuzelingen liet hy zyn

zyne slaven onder zyne schaduwe laat
chuilen; een Koning, die volmaakt is in
alle raadspleging over alle volkeren; eer

dende hen na Poelo Way, een Eiland be-

Koning, die zyne onderdaanen veel goed

noorden Atsjch gelegen, Zommigen liet

geeft ; die regtvaardig is, en alles naauw-

iy door den Olifant, den beul van dit land

keurig onderzoekt, om Gods regtvaardig-

elendig om hals brengen, hen in de lugt

werpen op de tanden vangen of zoo zy

neid na te zien; een Koning, die de alernutste op den aardbodem is; die een

op de grond viclen, te pletteren trappen.

schoonen reuk van onder zyne voeten heeft,

Hy verschoonde zelf zyn eigen wyven
niet, schoon hy daar als aan overgegeven
was, zommige van welke (waar onder ool

in die hy over alle Koningen geeft. Een
Koning, aan welken de Almagtige God
zyne Goudmynen verleend heeft, die zeer

zyn eigen moeder) hy jammerlyk pyni

zuiver en rein zyn, wiens oogen als de

gen, en zommige handen en voeten af-

Morgensterren glinsteren; die ook bezit

kappen dede

Hy liet ook de zoonen der Koningen

Beoorlog
A.161
ie van

Diohor

Veroverd
A. 1619

Keidah, en

den olifant met tanden, den rooden, ge-

ouleurden, zwarten witten, en den ge-

van Djohor Bantam, en Pahang, die

pikkelden olifant, die meer een wyfken

hy gevangen gekregen had, dooden

san een manneken gelykt, als mede d

Ao. 1613 beoorlogde hy den Koning
van Djohor, en klopte hem niet weinig,

jueen-olifant. Een Koning, die God Almagtig geeft kleeding voor de olifanten,

schoon die Vorst met zyn zuster getrouwi

met goud en gesteenten vercierd, nevens

vas

4°. 1619 veroverde hy ook de Koning

en groot getal van vegt-olifanten, mef
zere huizen op haare ruggen, welkers tan-

yken van Keidah op ax graad benoor-

den met yzere pinnen en overtrekzels, en

len de linic, en Perah (by andere Peirac en

die met kopere schoenen gewapend zyn.
zen Koning, dien God Almagtig geeft

crach genaamd) mede op de Maleitze kusl

op 43 graad gelegen waar door hy zeei

opgeblazen en trois geworden was.
Zynctitel

chen hunne schandvlekken bedekken,

en alle hunne misdaden vergeven kan. Een
Koning, die, als hy overeinde staat, alle

ren, handen, en voeten afkappen , zen

Perah.

zyne geregtighed is. Een Koning, van

aan allerlei soort van menschen gepleegt.
zyn niet te beschryven.
groott Hovelingen dooden, of neus, oo

Zyn titel, dien hy Ao. 1621 voerde
was die van Siri Sulthan, Koning var
Atsjeh Delli, Djohor (dat hy wel geduurig beoorlogt; maarnoit verovert heeft)
Pahang, Keidah Peirah Priaman Ti-

1619.

paarden met goude kleeden, edele gesteenen , en smaragden voorzien, nevens honderden van paarden, ten oorlog uitgerust,

lecrlyke hengsten van Arabien, Turkyen,
Cati, en Balakki. Een Koning, die het

gebied over het Zuiden en Noorden voert
zen Koning, die alle die genen, die hem

lief hebben, begunstigt, en de bedroefden verblyd. Een Koning, die alles, dat
te, dat hy dat oit veroverd heeft Padang
Sinkel, Labo, Daja, enz. Dit is zyn God geschapen heeft, toonen kan. Een
titel, om de namen van zyn onderhoorige Koning, dien God gesteld heeft, om over
Ryken te kennen; dog buiten de zelve alles te heerschen, en om alles op den
oe, Baros, Passaroewan (hoewel niet we

voert hy anders gemeenelyk dezen in zyne
brieven en openbare schriften
De Koning van al de wereld, die van

Godt gemaakt is, wiens lichaam recht
glinsterd als de zon, die zyn glans regt
op de middag geeft; een Koning, die God

troon van Atsjeh te vertoonen

Titels, die zeer buitenspoorig, ongeneen hoogmoedig, en niet min bespotte¬
yk zyn

Eer wy van dezen titel afscheiden, moeten wy nog zeggen, dat lang voor de ty-

laat schynen volmaakt te zyn, gelyk de

den van Ram Ras (welke, zoo de India-

maan op zyn tyd vol is.

nen zeggen omtrent A. C. 1426 als op-

Een Koning van Godt uitverkooren

perbeheerscher gansch Indien bestierde,

een Koning, die volmaakt is, als de Noord

lat binnen den Ganges legt, en de laatste

sterre. Koning, boven alle Koningen

Koning van Indien geweest is) ook Alexanders
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1618 ander de Groote (iskender Dsulcarnain by
nen genaamt) Indien mede oppermagtig
bestierd heeft : en zy voegen ’er by , dat

hy by eenen Koning Por, in Cambaja

VINGE VAN
choon Arrianus van de Cathayers meld, 1641.
sat bewyst by my geenzins, dat die Chineezen zyn.

Pas voor Ao. 1618 veroverde de voor-A 161
veroverd

eerst te land trad, voor bewys bybrengen

noemde Koning van Atsjch het Koning

de, dat hy daar (hoewel andere dit zelv

yk van Pahang, diens Koning hy me

door hem, als in ’t Eiland Canoryn, een

oooo man van daar herwaards vervoerd

der Salsetze Eilanden, verrigt, opgeven eer

had, latende dien Vorst als een slaaf zeei

zware klove in een rots met zyn zwaart

veragtelyk agter zich loopen, die maar bly
de was, dat hy hem in ’t leven liet

uitgehouwen heeft, om dat land tot eer

Eiland te maken ; dog dit komt geenzins

Na dat hy Ao. 1619de Ryken van Kei-

met de Historie, ons van Alexander M

dah, en Perali veroverd had, was de jon

vergeleverd, overeen, alzoo by den Indus opvarende, Porus ontmoette. Ool

ge Koning van Keidah na Siam gevlugt,

geven zy voor, dat hy daar zou overleder

Vorst begeven, alzoo hy zyne wreedheid

en had zich onder de bescherming van dien

zyn; dog dat komt alzoo wemig met de

niet afwagten wilde; maar den ouden Ko-

waarheid overeen, als ’t verhaal der ou

ning had hy overwonnen, en met zyn vrou-

den, dat hy by zyne komst in Indien de

wen , kinderen , en schatten na Atsjch ver-

Daedali, Oxydraces, Gangarides, en an-

voerd, dien hy aanstonds met zyn gansch
geslagt jammerlyk liet ombrengen

dere verdichte volken, vond

Andere geven van hem voor, dat hy ook

sy Pahang

Padang, Sinkel; en de verdere beneden Heeft s-

zekeren Koning, Kida Hindi genaamd,

landen daar omtrent, had hy een jaar daar 1621 Pa¬

en welke niet alleen 12000 Eilanden in de

na, of omtrent Ao. 1621 , veroverd.

dang vero-

verd

Maldives, maar half Indiën bezat, over
wonnen, en des zelfs dogter getrouwt

Alle welke veroveringen zoo kort na zyn
malkanderen haar Edelheden op Baravia, hoogmoe-

zoude hebben

en ook de Heeren zeventienen in ’t Va-hier over

De Persianen zeggen, dat hy in een stad
by een berg, ontrent Sahana en Policha

derland een wakend ong ep dezen hoognoedigen Vorst, zelf in zoo verre, deder

(als men van Ispahan na Aleppo gaat) stierf

houden, dat de laatste Heeren den 24

daar anderen, en voor al de oude schryvers.

October 1621, niet goedvinden konden
om toen den Keizer van Java tegen den
Koning van Bantam te helpen, op dat zy niet

zeggen, dat hy te Babel overleden zy
Het zy nu hier mede zoo het wil, dit
moet men altoos gelooven (zoo alle de Su

dikwils op het onvoorzienste door dezen

matranen vaststellen) dat de Koningen

rotzen Vorst overvallen mogten werden

van Atsjeh door een regte linie van Sul-

Hoe wy hier al vroeg een logie, en

than Iskender afstammen, vermits hy (zo
men in het boek van zyn leven, door de
Maleyers beschreven, leest) gantsch In
dien tot het Mohhammedaansch geloove

comptoir, gehad hebben; maar hoe dat Ao

bekeerd hebbende, ook de Atsjienders, en

verder alle de Sumatranen, daar toe gebragt heeft.
Wie nu, die maar eenige kennis heeft

616, en 1623 gelicht is, zullen wy hier
na op zyn plaats aanhalen
Dit nu was een Vorst,

die ongemeen Zyne zug
sterk voor de wellust met vrouwen, en tot vrou

aan ’t vermaak van ’t haanen-vegten zooda- wen , en ’i
Haanen

nig overgegeven was, dat hy, daar mede ,egien
bezig zynde, de allergewigtigste Ryks-

van den leeftyd van Alexander M., di
op A. M. 3622, en van andere op 366-

zaken opschorten kon

en van die van Mohhammed, die opA. C.

dood gaf onder de Grooten een zeer grooA 1641

620; dog na de gedagten der beste Tyd
rekenaars A. C. 569, gesteld werd
moet over zulke botte Tydrekenaars niei

verbaast staan, die voorgeven, dat Ale
xander M. de geheele wereld tot het Mo

Hy quam Ao. 1641 tc steiven, en zyn zyn dood

te opschudding, alzoo ieder van hen Ko-

ning wilde zyn, het geen ook deoorzaal
van veeler dood was

Alle Logien waren in dien tyd ettelyke
lagen aan een, gessoten, alzoo men eerst

hhammedaansch geloof gebragt zou heb-

wilde zien waar ’t henen zou, tot dat ein

ben, daar Mohhammed, de insteller van dat

delyk de Koningin, zyne gemalin(en nie

geloove, ontrent 945 na Alexander M
eerst gebooren, en daar die leere nog ruin

zyn dogter gelyk de Heer Caron in zyn

40 (en, zoo anderen willen, eerst 44) jaren later in de wereld gekomen is, het geer

in de tydrekening een verschil van 28
aren maakt; maar is’t wonder dat men dit

van hem zegt, men durft ook wel voor
geven, dat hy de provintie Suchuen in

bericht aan haar Hoog-Mog: zeide) als
heerscheresse van Atsjeh uitgeroepen wierd.

De overleden Koning wierd met een zyne prag
gevolg van veel Vorsten, Princen, en Ho-tige be¬

velingen, en met eenen trein van 260 oli-btastenis
lanten, al te zamen met zeer kostelyke zy-

China, of Cathay, overwonnen heeft,

se, goud-lakenze, en geborduurde dekkleeden behangen, en welker tanden oof

daar ’t een onverzettelyke wet by de Chi

met goude en zilvere scheden overtrok

neezen is, geen vreemdeling den allermin

ten behalven dat daar onder ook eenige
rhinoceis, en F'ersiaanze paarden met gou

sten toegang in hun land te geven; want

de

XA

23

I

&a

e

a

TTND

a

a

Ten,F a

.u

a

M2

—

a

—

—

n
—

1—

—

s

277

1—

ds ,

71u

2

a

r
11n

8

u

—

a

—
ri

1—

1

—

111

—

orr

a

3

T

¬

L a
ra

Pri—
111

— a-

3

¬

—
1

Faae¬

.

a

aa

a

27

a.

aBag.

n

3

n

5

2os.

Teur

2

a

11

a
2n

26n

g¬

er

u

11

¬

emteaa

77
1i—

—

r At

a

er

r r
dee

n

1—

u

Te Ghe an a ls

2

—

2
er

2-

u

a
a

3

2

aa

ence

u

a
2
aaae

2

an

—

11

T4e ae aen a

—
a
ae

7ee, a

8

24

ana

a

4

219

2

GB

1—

a

n b n t aeteeeeeee

28 Pr etie
e

r11

21i

5

7

Anc¬

a

2
i—

—
wen

a

aa

2u

*

a

1

1—

r-

V

a

an

Vn

r

Gs
ngy

e

1

en Fa a

-

a

a as

¬

s er
2 u
P
m

4

r

3—

eas

n

sen

¬

2

—

¬

2enlde

2—
r

1
7

—

as

u

X

2

a

taat

a

u

16

Pm

g

4

—

e an

2u

T2L
gs n e¬
2
nn sair
7
Pri
r
s
a

—

Ga

2e¬

7

—
r s isr ydis Gos,

—
1

T

a

a

—

¬Pee12

12n

a

Pri
11

P y r T e e

Pri

aet

21

2n

2

6

N

1

11

—

der

ue

aa
a

a

Al 1s os,

n, aX.

1—

1

a

—

ees a
—

n

29

T—

Prm

—

2ng7
.

en an

1—

Pris—

2
1

m4e

E3

Pi s ods,

1

a

s

U

M

1688. de, en zilvere toomen en tuigen, als me-

TR

A.

9

vallen wy met haar nu en dan gehad heb- 1685.

de met heerlyke dekkleeden opgecierd wa-

ben, zal op zyn plaats blyken. Ao. 1660Helang

ren, begraven. Eenige van die olifanten

deze
wilde zy met een Hollander trouwen ; dog

hadden vierkante huisjens en tenten op de

Ko

ningin. die

onze Maatschappy wilde dit niet toestaanhiem ver¬

ruggen, van welke men veel met goud, Een nieuwe blyk van onze magt over de ving,
heerschte.
en zilver doorwrogte vaandels en banieren Koningen.
afwacien zag. Al het welkc cen zeer lange,

Zy heeft al eenige jaaren aan den ande.

Haar dood
A. 1683.

pragtige, en zeer statelyke trein uitmaakte. re dit land bestierd ; en is Ao. 1688 over
Bchalven den trein van de Atsichze leden, en daar wierd, na veel haspelin-

Grooten, zag men ’er ook een geheelesleer gen , weder een Koningin gekoren, welvan ’s Konings wyven volgen, dic, volgens ke, na een korte stryd met de vier Orangde Oosterze wyze van de dooden te be

kajen , eindelyk erkend is, en welke die

weenen, geen kleene rouwklagte ophieven, en , ten bewyze van hare nog duu-

gehecle eeuw uit geregeert heeft.

Dit was mede een brave Koningin, die Enzy is

rende liefde, het hair uit hare hoofden 12 Orangkaja’s, of Grooten, had, die ditweder

van

cen Ko-

rukten, zich zeer hevig op de borst klop- land wel meest bestierden, onder welkeningin

ver-

ten, en de zelve en hare aangezichten op- de Sjahbandar van Atsjeh geenzins devangen.
krabden, even eens als de ouden plegen te minste was; als zynde een man, die zeer
veel goud, duizend slaven, en de gunst
doen.
Hy wierd in een kist van Sowassa, een

metaal uit koper en goud bestaande,cn
by de Inlanders voor veel waardiger, als

dezer Vorstin zoodanig bezat, dat zy Ao.

1696 geheel en al genegen was, ons met
zyn zoon te trouwen

zuiver goud, gehouden, gelegt, met ver-

Hoc lang deze Vorstin geleeft heeft, is my

scheide goud-lakenze kleeden behangen

onbekend, en mogelyk regeerd de zelve nog
In Atsjeh brengen de Chineezen een
grooten handel, en leven. De meesteam-

en in het agter-hofby de Vorsten, en hunEn bewec

ne voorvaderen, begraven.
Nog 100 dagen daar na wierd hy van

ning.

zyne wyven, en byzitten beweend, en

bagten, die men ’er heeft, zyn die van
Timmerlieden, Goudsmeden (van welke

dagelyks van versche spys, drank, en ta- 'er de Vorstin wel 300 had) en yzer smids,
bak, als of hy nog leefde, voorzien; maar ook veel geldwisselaars, en verder geneeren
als deze wyven wel uitgehuilt hadden, de meeste slegte lieden zich met visschen.
wisten zy dagelyx, zoo lang dat weeklaSchoon Dilli, ontrent Perah, en Pedir,Pedir, en

gen duurde, hare droefheid met het opeeten de koornschuuren van Atsjeh uitmaken

Delli,

stkamers

van deze spyze (na dat ’s Konings ziel, zoo zy als van waar zy hun meeste Ryst beko- van Atsjeh.
zeiden, 'er de geest uitgetrokken had) zeer men, egter zyn beide die landen niet be¬

wel, en niet zonder vreugde te verzetten. quaam , om zoo veel, als zy van nooden
Zoo ras men zyn lyk in ’t graf gezet hebben, uit te leveren, om dat de stad,
had, wierden 'er twee zilvere kamerstuk- en ’t verder land, te volkryk is. En daar
jens gelost, waar op al ’t geschut in Atsjeh om moeten zy veel ryst van Choromandel,

gedurende den ganschen nagt, onder ’t ge-

Siam, Bengale, enz. krygen, door het

durig roepen, van God beware de Konin-

welk hen af te snyden Atsjch zeer licht

gin, afgeschoten wierd.

zou uit te hongeren zyn.

Deze Koningin heeft dit Ryk zeer wy-

Dit nu is wel ’t voornaamste, dat wy

zelyk en zagt geregeert. Wat voor ge- van de stad Atsjch te zeggen hadden.

TWEEDE HOOFDSTUK.
vE stad Pedir beschreven. Sumorlanga. Passanga. Pasi. Tandjong. Boero. Aroe

en Campara. Andragiri, en ons comptoir hier. Djambi, en ons comptoir bier.

Palimbang. Van ouds niet zoo zeer onder Bantam, als wel onder de Soesoeboenan, staan¬
de. En nu onder een magtig Koning. Waaren daar vallende , en grooten handel.
Prys der peper. De stad nader beschreven. De inwoonders, Javanen in allen deelen. Dampin , in de bogt van Lampon. De Lamponze taal. Sillebar, onder Ban¬

tam. Bangkoelo. Indrapoera. De stad, enz. Nader beschreven. Waar de Keizer
van Maningcabo zich onthoud. Ons Opperhooft, zyn Stadhouder. Wat 'er in zyn

land valt. Batangkapas. En de verdere Sapoelob Boha Bendar beschreven. Naamen der vier bestierders van Baiangeapas, en die der dorpen onder ben. De bestierders van ’t landschap Tello Taraita. Van’t landschap Ceranti, en onderhoorige dor-

pen. De bestierders van ’t landschap Piamanpara. De bestierders van het landschap
Cambang. De bestierders van’t landschap Lekkitang. De bestierders van’t landschap Palangei. De bestierders van het landschap Soengei Toenoe. De bestierders van

het landschap Pongassan. De bestierders van ’t landschap Ajer Hadje, Het welk de
V. Deel

Ne-

BESCHRYVINGEVAN
Nederlandsche Maatschappy eigen is. De peperlanden, en hare bestierders, onder

10

Majutte, enz. behoorende. De Rivieren en plaaizen van Sinkel tot Sillebar. De
Maleitze goud-mynen bier te lande. Padang kortelyk beschreven. Onderhoorige dor

pen van Padang. Poelo Tijingko. Kotaiengab. Priaman. De namen der bestier
ders , en der verdere onderhoorige dorpen van Padang, onder ons staande zedert A0
1670. Mocjelykheden met den Panglima Radja na Ae. 1671 1674, en 1675. Ver¬

dere dorpen onder Priaman behoorende. Namen der verdere Landheeren bier. Tikoc.
Baros. Sinkel, enz. Labo, en Daja. De Eilanden omtrent Sumaira

TAn Atsjch 11 of r2 mylen Oost

De stad l’e¬
fchreven.

Het is een moy vlck, daar wel 200gemeene huizen zyn, nevens een schoonc

V aangaande, ontmoet men de stad Pe

dir be¬

dir, daar ook een Koning is, maan
die onder die van Atsjch staat. De stad

basaar of markt, en ettelyke Moorze Tem-

is in zich zelven een open vlck, en niet
veel van belang; want buiten ’t Paleis var

del, niet verse van zee, aan een fracje Ri-

pels. Deze plaats legt zeer wel ten han-

den Koning, en 4 of s huizen van eenige

vier, waar dcor daar groote vaart, en een
sterke toevloed van Kooplieden is

grooten, zyn’t al te maal slegte opgeslage bamboeze huizen ; ook zyn ’er eenige

een kleene inbuiging van de wal, en meren ons

Moorze Tempels, en een groote basaar

Van Andragiri al Zuid-Oost, dog met Djambi,

een groote inbogt, waar in men een Ei-com ptolf-

of markt
Dat het een van de voornaamste plaat

landje heeft, tot aan den 2 graad bezui-

zen tot het aanteelen van de Ryst is, heb

stad Djambi, die de hoofdplaats van het
Koningryk van dien naam is
Deze is een tamelyke fraeje stad, om

ben wy boven reeds onder Atsjch gezeoi
Sumorlange-

Sumorlanga legt byna zoo verre van Pe

dir, al Oost aan, als Atsjch. Het is 'er
eigentlyk 15 mylen van daan, en schynt
A2. 1600 onder den Koning van Pedir
gestaan te hebben, alwaar ten dien tyde
ons volk van de twee Zeeusche schepen,
de Leeuw en de Leeuwin, gevangen zaten, waar van hier na breeder zal gesproo
ken werden. Dit plaatsje is maar eer

groot dorp, en mede van zeer weinig belang

Paffanga.

trent 25 mylen van zee, en aan een schoo-

ne Rivier gelegen. Daar is een redelyk

fraci paleis, ook zyn'er verscheide groote
Moorze Tempels, en twee markten

Zy staat onder een byzonder Koning,
die noit onder den Koning van Atsjeh
boog, alzoo die aan de Oost-kant zyn Ryk
noit bezuiden de linie, en maar tot omtrent de zelve, uitgebreid heeft. Hier vali

veel goud, en peper.

Passanga (van zommigen ook wel Paf-

Dat wy al zeer vroeg hier een logie, en

fanga Jonka genaamt) legt nog eenige my

een Opperhoofd gehad hebben, zullen wi

len Oostelyker, en is maar een kleen dorp

hier na, als wy by de zaken der Hollanders

waar in zich mede 2 of soo huisgezinnen

op Sumatra komen, aanhalen; en nu en
dan zien, dat het groote schelmen, gelyk
alle de volkeren van dit land, zyn

even als in Sumorlanga, onthouden
Paff

den de linie aangaande, komt men by de

Naast aan ’t zelve, of vlak op den Oost-

hock van Sumatra, is de weleer zoo by-

Omtrent 30 mylen Zuid-Oostelyker, palim

zonder beroemde stad Pasi (of Pagem dis

legt de stad Palimbang, de hoofdplaatsbant.
in oude tyden, naast Madjapahit, en Ma
van een Koningryk van dien zelven naam
lakka, een van de drie grootste steden van Omtrent de zelve legt de berg Manopin,
't Oosten aan die kant plagt te zyn, en on- die zich al van verre opdoet, leggende op
der een byzonder Koning stond; dog nu graden, en i5 minuten.
is ’t maar een slegt open vlck, waar in nie
Dit Ryk plagt in de oude tyden onder van ouds
boven de 4 of sco huisgezinnen zyn, die de Koningen van Bantam te staan, hoeda-niet zoo

in zeer slegte bamboeze huisjens zich ont
Tanjong
Boero.

Aroc, en
Campara

nig het den onzen Ao. 1596 nog voorquam ; zeer onder

houden

maar ’t was toen van hem afgevallen, hoe- Bantam als

Van daar Zuid-Oost na de linie toe af
zakkende (t welk men de binnen-west

wel het noit eigentlyk onder Bantam geSoesochoe-

kust noemt) heeft men het Ryk van
Dilli ontrent 50 mylen Zuiden ten Oosten

nen van Bantam, hebben ’er nu en dan te-

nder de

weest is, maar de Lamponders, onderda-nan

gen geoorlogt, en ’t aldus toen, en Ao-

van Atsjgh, en dan Tandjong Boero, de 1608, veroverd
landen van Aroe, en Campara, dat par
Het zyn eigentlyk van ouds onderdaa- ennu op
benoorden, gelyk het Koningryk Andra
nen van den Soesoehoenan, of van den der een

Andragiri, giri ontrent een graad bezuiden de linie

Keizer van Java geweest; maar die zich, magig

gelegen is, dog ’t gene, al van ouds her
comptoir
onder Malakka, of onder ’t gezag der E-

de wreedheid van hunnen Vorst niet lan-konmg

enont

ger konnende verdragen, vrygevogten

Maatschappy, staat, alwaar wy ook een en zedert eenen Koning gekoozen hebben,
logie, en een Opperhooft hebben, om het
die met 'er tyd een zeer magtig Vorst ge-

goud, en de peper, daar vallende, in te
zamesen.

worden is

In dit Ryk, en op deze stad, is groo
te

s

U
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Waaren

te vaart en handel, alzoo hier veel zeer

gen gekant hebben, en van hem afgeval-

daar val-

goede peper, drakenbloed, wasch, bind
rotang, handrottingen, en ook goud hoe

len zyn, gelyk Ao. 1686 gebleken is
vanneer zy door dien Vorst weer tot re

ende, er
de groot

vel meer op DJambi) valt, waarom hier

nandel

jaarlyx van de E. Maatschappy, die hiei
van ouds al een logie en Opperhoofd had

wel 5 of6, en ook wel meer schepen, ko
men, en ’er wel 6ooooo ryxdaalders aan
kleeden, en wel 200000 Spaanze rcaler

brengen, die daar met zeer goede winss
verhandeld werden

leder pikol peper komt daar de E. Maat-

Prys de

peper hier

schappy, by een zeker accoord, ryxdaal-

schrevcn

s, en Noord-West weer aangaat, komt onder ban

van ieder pikol peper.

moorddadige schelmen zich deze al mede

een schoone Rivier, die ter plaats , daa

van oude tyden aan de onzen betoont hebben, zullen wy hier na zien

onze logie legt, zoo breed is, dat 'er we

naar daar zig de Engelzen nu mede met
een sterke logie vast gemaakt en ingedron

alle hout, na dat het'er eenigen tyd in ge

gen hebben, dat zy in meer andere van

legen heeft, in steen veranderd, gelyk ik

onze landen daar omtrent hebben zoeker

’t geen in steen veranderd is. De Rivier
neeft drie monden, van welke de twee
schoone Rivieren zyn, gelyk de tweede
de grootste is

Het Hof van den Koning, dat al eer

fraei paleis, na de Oosterze wyze, is
staat recht tegen over onze logie

Men heeft ’er ettelyke breede straaten
dog ongeplaveid, veel bamboeze huizen ,
en ook cenige houte en steene gebouwen,

veel fracije Moorze en andere Tempels, er

Vry hooger op na ’t Noord-Westen, Indrapoe¬

te weten, op 43 graad, heeft men Indra- ¬
joera, alwaar een magtig Keizer heerscht;
dog die met alle zyne landen meest onder
t bestier der E. Maatschappy, als zynen

Bescherm-Heer, staat, gelyk wy naderhand breeder zullen toonen. Deze Ko-

ningen geven voor van de Koningen var
Bantam afkomstig te zyn, en hebben op
die grond, ten tyde van Sulthan Agong, of
Santam wel hulp gezogi

De stad, of t vlck Indrapoera op de Destad
Westkust van Sumatra, is gelegen op enz. nade

waar op dagelyx allerlei waaren verhan
deld werden. De stad is ongelyk groo

graden, en 30 minuten Zuider breedte, in,
een inbogt, die wel geen goede baer, dog

ter geweest, dog door de onzen Ao. 660

cen goede en zuivere anker-grond heeft

veroverd, en in koolen gelegt, hoewe

van 6 of s vadem af tot boven de branding toe, daar nog boven de 3 vadem wa-

wy nu weer vrienden zyn.

De onderdanen van dezen Koning woowoonders, nen wel op Sumatra; dog van taal, dragt

beschre

er is

wezen, en aard, zyn ’t Javanen , weshal

Het Ryk is genaamd na ’t hoofdvlck
of de negry, ontrent 23 myl de Rivier op

ven wy hen niet nader behoeven te be

gelegen , daar de Atsjjenze Panglima, en

schryven, en met een woord maar zuller

de Radja met zyn Mantris, of Raad, hee-

zeggen, dat het moorddadige schelmen
zyn, dat zy, aan ons volk zelf, niet dan a
te klaar getoont hebben

van Lam.

te doen

ettelyke markten, die al vry groot zyn

De it

pon

vlck, dat ons van ouds toegekomen heeft,

opvaart, is'er een zekere streck, waar i1

daar van cen groot stuk cbbenhout zelf be

en de bogr

Niet verre van daar of op 34 graad Bangkoelo
bezuiden de linie, legt Bangkoelo, eer

Wanneer men die Rivier wat hooge-

zeten, en nog een kleen stuk er af heb,

Dampin

men by het land van Sillebar, dat al mede tam

De stad, die redelyk groot is, legt aar

van den Zuid-Oost-hoek

len.

Zoo ras men den Zuid-West-hoek om sillebar,

van ouds, en van ontrent Ibn Moelana’s
tyden af, onder Bantam stond. Wat

nen zeilen. Zy vertoont zich niet verr

allen des

Dit is een zeer groot woest land, en De Lam

omtrent tegen over Anir op Java legt de ponze taal
stad Lampon in een bogt, dat maar een
open dog volkryk vlek is, alwaar ook
een byzondere taal, te weten, de Lamponsche, gebruikt werd, die zich daar
rry verre uitstreki

9of lo fchepen nevens malkanderen kon

Javanen

vaar van wy hier na breeder spreken

ders te staan, dog voor het ze pikol beta

De Tol, die de Koning hier trekt, is

nader be

Niet verre van Lampon, en eer men
daar aan komt, legt het dorp Dampin,

len zy 3; in kleeden, en zoo vervolgenwerd die half in geld, en half met klec
den, betaalt

De stad

den gebragt wierden.

Wanneer men den Zuid-Oost-hoek om

en zoo na den Zuid-West-hoek gaat, dit
wel 45 of 5o mylen breed is, komt mei
niet verre van den Zuid-West-hoek aan de
Straat Sunda, en zoo aan de bogt van Lam
pon, die van ouds af (gelyk wy onder de
stoffe van Bantam aangewezen hebben, al

ren , hun verblyf hebben, en onder hem

staan de negry Majutte, Ipoe, en eenige
andere kleene vlekjens, kenbaar zynde var

’t groot gebergte, waar van het grootste

in ’t Oosten legt, en den meesten tyd rool
uit geeft.

Van de zeekant af is ’t zeer moerassiger
nbewoonlyk land, met groote dichte
bosschagien bezet, vol van ongedierten,
adderen , slangen, enz. tot naby de ne-

onder de Koningen van Bantam gestaan

gry, alwaar’t land allengskens hooger

hoewel zy nu en dan zich wel eens daar te

drooger, en bequaam ter wooning beginc
B 2

te
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te werden, en het heeft een breede diep

gezondheid zeer vermeerderd.En hoe

Rivier, met vuil sulferagtig water, in de

vroeger men hier in de lucht komt, hot

welke ontrent de voornoenmde negry zekt

erger, alzoo de Zon die dampen niet eer

re spruit, waarschynelyk uit andere aders
zyn oorsprong nemende, komt vallen,
waar van ’t water, over zandgrond afhelende, zeer klaar is, by de inwoonders tot

spys en drank gebruikt, en by hen me
een byzonderen naam, Ajer Radja. genaamd
zynde aanmerkenswaardig, dat het wate

ophalen kan, voor dat zy boven dat hoog
sebeigte in 't Oosten gekomen is, daar
igter zy lang verhoolen blyft. Die aan
boord blyven , weten ’er niet af om dat

de zee-lugt al die dampen zuiverd, en die
tegen staat

Dit bericht gaf Schipper Gerard Kalf

van die spruit zich met het ander (schoon

20 1642 aan den Heer Generaal van Die

in een Rivier te zamen komende) nietwi

men van dit ongezond land
Landewaard in hier ontrent, na 't Oo-

vermengen , maar maakt een nette afschei

ding, als of'er een linie tusschen getrol-

Waar de

sten toe, heeft men zware gebergten op Keizer van
Mani

ken was, zynde de eene zyde wit, en klaar.

velke de Keizer van Maningcabo zichcabo zich

en de andere ros en modderagtig van wa

onthoud. Deze is niet alleen over de bo-onthoud.

tOr

ven-, maar ook over de benedenlander

Onze logie staat, om ’t gemak van lof
sen en laden op een plaats, daar de Ri

Keizer over welke hy ons Opperhoofd Ons Opot Padang, als zynen Stadhouder, uit pethoord

vier langs loopt, alwaar dan de peper door

jaam van de E. Maatschappy, aangesteld Siadhou-

des Konings van Atsjjens weger en schryver, in ’t bywezen van zyne Officieren, ge
wogen werd

De peper ontfangen zynde, werd van

Zyne

heeft, behalven dat wy naderhand ver-der
scheide van deze Janden , die reeds onder

de magt van den Koning van Atsjch ge

raakten,en tegen ons opgestaan waren, met

strand af door de branding met kleent

iet zwaard overwonnen, en ons cigen ge-

vaartuigen in de boots (die buiten op hare

naakt hebben.

dreggen blyven leggen) geladen, en daa
mede kan men, buiten storm en onweer.

Deze Keizer van Maningcabo komt wat daar
noit beneden, maar zend nu en dan wel in zyn land

twee togten des daags doen met de land

een van zyn zoonen, of Hovelingen, om val

winden na boord toe ’s morgens, om ’s mid-

deze of gene zaken voor hem te bestelien.

dags met de zeewind te rug te komen
Deze landstreek van Indrapoera is zeer

Ook valt daar in die bovenlanden veel

goud, en meer andere waaren, die door

ongetemperd en pestilentiaal, zoo voor ons
rolk, als voor de meeste inwoonders zelfs,

zyn volk na beneden gebragt, en daar

die meest alle maand de koorts hebben, er

zoo goede krissen, dan hier, gemaakt, en
men zegt, dat daar ook een yzer-myn is
y heeft met ons Ao. 1670ook een nieuw
verbond aangegaan
Een weinig Noord-Westelyker, on-kendar be

meest alle een hard gewasch, of een koek
by hen caura genaamd, in de linker zydt
hebben, dat van kindebeen af in hun begind
en met de juren aangroeid. Waan mede

onder de onzen ook de Opperkoopman

van Randen geplaagt geweest is. Dit ge
wasch trekt, na het zeggen der inwoon
ders, dagelyx alle quade humeuren pa zig
en verreerd die ordinair weer eer het d

overhand krygt, dat dan gemeenelyk een
koorts in hen veroorzaakt, die ook met '

af en toenemen der Maan een groote gemeenschap schynt te hebben. Door welk
onnatuurlyk middel zy wel van geen ziek-

ten, maar van een schielyke dood, bevryblyven; maar by ervarendheid is 't zeken
bevonden, dat niemand, die op de Reede

scheep blyft, door deze landziekte aange
tast werd; dog zoo zy aan land komen
krygen zy van zelf wel die ziekte, en dat
wel zoo, dat 'er de dood op volgt
Wat de oorzaak dezer ziekte zy, weet

ik niet; dog geloove, dat zy komt van

verhandeld werden. Nergens werden ool

trent op 2 graden, 30 minuten, heeft men schreven.

’alangei, en wat nader aan de linie op batang
andstreek, en plaats, die ons al mede toc-

komt, en daar zich de Engelzen ool hebben zoeken in te dringen, en ons wys te
maken, dat wy hen eertyds ongelyk deden met hen van daar te dryven.
De landstreck hier noemt men de Sa- Ende ver
lerc Sapor

poeloh Boha Bendar, waar van dit land

loh Boha

schap, dat vry groot is, anders ook wel nendar
als cen gedeelte aangemerkt werd
Het werd door Panghoeloes of oversten, bestierd, die uit de geslagten var

’annay Campi, Tiga Lares en Malajoc,
gekoren werden.

Deze vier bestierders waren, toen wy De naamer
ontrent Ao. 1667 meester van deze land ler vier be
stierders

streck wierden, deze navolgende :

van Ba

de moerassige, sulferagtige en fenynige
dampen, die de lugt besmetten, en ’s nagts

Canda Radja

een onnatuurlyke koude, en een dikko

Radja Poetra Aalem.

mist, veroorzaken, welke vergiftige lug

Radja Lila Wangsa.

de menschen inademen, en waar op die

Radja Makota.

tangkapas,
cn der dor
en onder
ten

ziekte volgt. Sok doet de zware regen
hier 'er veel toe, die de dampen en de on-

Kapas

2graden, 15 minuten, Batang-Kapas,een

Deze Houdon hun verblyf in de hooft
plaats

s

U

X

TRA.

X

plaats Kota Tocha genaamt, en hebber

13

Het landschap Piamanpara werd bestierd De Bestier-

onder zich de

door cen Radja uit Soengei Pagoe Maleyo, ders van

en de vier bestierders uit de voornoemde net sand

Dorpen.

schap Pia-

geslagten, uit ieder een, zynde aldus ge- manpara
Anackan

naamd

Inoenang
Lemoen Manis

Soengei Pampam.
Soengei Jasce
Toyk

Mitsgaders deze vlekken.
Loeboenihor.

Radja Boenga Paffang, in Novemb. 1687
door den Heer Lobs na Batavia gezon¬
den

Chatib Pongoelen

Malim Mantchaja.
Imam Lajer.

Radja Melintang

De Dorpen zyn deze :

Koewap.
Kalompang

Ampang Tiga
Lemoen Sundi

Zasappan.

Glappong
Bestierders
van het

landschap

Tello Ta.
ratra.

Het landschap Tello Taratta werd bestierd door 8 Panghoeloes, uit de voorsz
gellagten, dog 2 uit ieder, gekoren, en
aldus genaaind

Samsa de Pangsor
Makota Maradj

Orang Bongso.

Radja Timboel Boei.

Kota Terroe, de hoofdplaats.
Kota Candi

Fandiong Auwer.

Kota Beringei.

Soengei Sankar
Tandjong Gaddang.

Het landschap Cambang werd door ern van het
Cadja uit Soengei Pagoes Campei, en vier landschap

bestierders als de vorrge, bestierd, wel-ambangker naamen deze zyn :

ang Dipertochan Radja
Radja Imam Beroewa

Radja Nangcaja
Deze vier cerste woonen in de hoofd-

Orangkaja Betoewa

slaatzen Tarntta Batoebe, Pintoe, en Timhoelen, dog de vier volgende op Sekedoedoc, Moaro, Kora Pandjang, en Kedu
lam , welkc naamen deze zyn.
Simardan.
Radja Daulat

Care Abdullah.
Radja Timboelen.

De Dorpen zyn deze.
Taratta, de hoofdplaats,
Kota Bharoe.
Tampoeni.
Kota Candi

Kota Poeli.
Coelam.

Loeboe Boeloe.

van he
lan
Ceranti.

Het landschap Ceranti werd door eer

Radja en vier Raadslieden bestierd, var
wolke de eerfte uit Soengei Pagoes Cam

pei is,en de verdere zyn uit de vier voornoemde geslagten, uit ieder een, en aldus
genaamd :

Het landschap Lekkitang werd door Van het
een Radja uit Soengei Pagoe Maleyo en landschar

vier bestierders, aldus genaamd, bestierd. Eekkiang.
Jang Dipertoehan Radja, aldaar.

Radja Pagar Rocjong.

Radja Goenong Padang
Radja Bangsa Auwer, vlugtig.

Radja Campei.
Drangkaja Betoewa.

De naamen der Dorpen zyn deze :

hoorige

Dorgen

Batoe Ampar.

Jang Dipertoehan Antosa Radja.
Dato Sccanda Alba

En onder

Cappoe Pasir Laoet

Taratta Timboelen , de hoofdplaats.
Kota Bharoe

Kota Pandjang

Boege Tandjong
Taratta Bilalong.

Taratta Radja Pattus Ampalloe.

De Dorpen , waar in zy woonen, zyn deze:
Lekkitang, de hoofdplaats
Taratta Poeli

Taratta Pajoe Badner.
Tandike.

Het landschap Palangei werd door een van het
Radja uit Soengei Pagoe Tiga Lares, en landschar
vier Panghoeloe’s uit de voornoemde ge- Falangen.
sfagten, zynde aldus genaamd, bestierd,

Fallawies
Batoe Bolla

Noengen.

Langit

ang Dipertoehan Radja.
Dato Pandjang
B 3

Dato
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Intsjch Aalem Radja

Dato Bisoe
Radja Makota.

Soetan Maradja Lelle.

denti Gadja Gile.

Chatib Ibrahim

Radja Baginda, overleden.
De Dorpen zyn deze:

Kota Bharoe, de hoofdplaats.
Cota Pandjang.
Kota Batoe-

Tanah Manang.
Lemoen Soendi.

Behalven deze zyn’er nog 3 Panghocloe’s Woes, die aldus genaamd zyn :
Dato Befar
Radja Beloedoe
Radja Falawan

Kota Lanoe-

De Dorpen zyn deze :

Kota Coey.

Batoe Tonggal.
Scboeroename.

Soengei Dowa.

Het landschap Soengei Toenoe werd

Van het

Loeboe Boha Ajer

Kampon Pannay.
Kota Menappa.
Kompol Benang.

landschap

door a bestierders uit de a voornoemde

Alahan Sonkei

Soengei

geslagten, aldus genaamd zynde, bestierd.

Kota Tinggi.

Goenong Amâs

Loeboe Papan
Doerian Pandakkan.

Tocnoe.

Cantoe Scmenelang
Datoe Maradja.

Radja Parang, vlugtig.

Orangkaja Mani

De Dorpen zyn deze:

Dit landschap is de E. Nederlandsche Het welk
Maatschappy, by overgift van den , eizer de Neder

van Indrapoera, eigen, en diend verder 1d2.

Maat

Kajoe Djawa, de hoofdplaats
Boha Carre.

Glappong.

legene landen, tusschen ons en de Inlan-

Het landschap Pongassan werd door

Van he

Hooft-Bestierders, en 3 mindere, waar

Petegedan

grenzende landen, zoo als dat Ae 1668, eigen is
na ’t verslaan van die van Pauw en na 't

veroveren van verscheide daar ontrent ge-

Auwer.

landschap

tot een scheidspaal van de andere daar aan- schappy

van de eerste uit Pannay wezen moet, be-

stierd. Hunne naamen zyn aldus:

ders vastgesteld is, op dat hier over namaals geen geschillen meer zouden voorvallen, en ieder net weten zou, tot hoe
verre zyn land zich quam uit te strekken.

De a eerste

Naamen der voornaamste Pé' pe pever
per-landen , en van hunne Be-landen, en

Semporna Kaja

stierders onder het gewest van hunncbe¬

Chatib Bendahara.

stierders,

Majutie en des zelfs bovenlan-

Soetan Bidella

den, en onder ’t algemeen bestien

Radja Joeda.

onder Ma

van den Keizer van Indrapoere

behoorende , die by door zynen

De 3 mindere.
Pati Lawanni.

Stadhouder Radja Aadil, en 51
Proatyns, of Mantri’s ( Ryks

Radja Mage Moeda.

Raaden) bestieren laat

Radja Joeda.

De Dorpen zyn de navolgende :

Moare Lagan, de hoofdplaats.

Het landschap Loeboe Carbouw Majuttes.
Het boven-land werd door deze 3 Manri’s, of Raaden, bestierd

Lemoen Sindi.

Loeboe Serri

Mantri Lacsamana.

Loeboe Dangki
Longgang Kitsjjl.

Imam Pandjang
Sia Panghoeloe.

Laggang Gaddang.
Boekit Sikki

Kajoe Arang Plangierien.
Boekit Tsjoebada

De Bestier Het landschap Ayer Hadje werd doo
ders var
het land-

chap Aje
Hadje

een Radja, uit het geslagt der Pannays
en door , Panghoeloe’s uit de voornoem-

de geslagten, bestierd, welker naamen de
ae zyn :

Het landschap Aier Dickiet, word door
twee Mantri’s bestierd :

Dato Moeda

Radja Gomoejang.

Het landschap Bantal, door agt ditos
bestierd:

Temanggong.
Radja

atte , enz
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Dato Doeson Tinggi.

Radja Kitsijl Besar.
Harimau Laoet

Dato Kota Debatties.

Dato Moeda.

Pati Deridja

Radja Mendecaja.

Kijay Demang

Dato Kijay Amâs Sangara.

Padoeka Amat.

Radja Misselboemi.
Tonga Parang

Het landschap Oeri, door een dito be¬
stierd.

Het landschap Tramang, door elf dito
bestierd.

Baginda Oeri
Makende te zamen 9 Landschappen, en
59 Depati’s, of Prowatiens, uit

Baginda Pakoe
Magai Ganti Kaja
Radja Indra Lebe.

Wy zullen nu met eenen hier byvoe De Rivie
ren , en
gen de namen der plaatzen, en Rivieren

Dato Moeda.

Kijay Demang
Intsjeh Radja.
Intsjeh Madjelis
Dato Kitsjil

die zich van Tsjingko ofte Sinkel tot Sil-van Sinkel
lebar (zynde de twee scheids-palen benoor- tot sulle.
den en bezuiden, zoo verre als dat land bar.

onder de E. Maatschappy behoord) op

Dato Dewa Enjata

doen

Pati Comala Radja
Radja Medensabar

bestierd.

Sinkel. (dat 12 mylen van Padang, en 12
dito van Indrapoera, en dus als in het
midden legt )

Siri Falawan.

Corlang.

Het landschap spoe, door tien dito't

Baros

Loercaen.

Baginda Songambang.

Dato Nen Pandjang

Taboejong.

Nachoda Radin

Batahan

Dato Siri Malim

Ajer Bangi.

Magat Batiem

Siccarboe
Passaman.

Dato Anget.

Loeboe Poeding.

Sedar Aalem

Tandjong

Pandei Moeda

Batoe Pangen

Het landschap Ajer Amie, door twet

Masam

Antockan.

dito’s bestierd

Ticoe.

Gassan.

Dato Besar.

Varras.

Pati Lacsana

Priaman

Het landschap Zaballat, door dertier

Soenor.
Oelackan

dito’s bestierd.

Tepacki

Tella Boen.

Baginda Kalacman.
Depati Socka Radja

Annay

Depati Pandjang Loera.

Kota Tengah.

Depati Comala Radja

Hoedjong Karang

Baginda Tadier, een Dorp

Padang

Baginda Loeboet Montsjong

Bongos.

Baginda Oelac Matsjang
Baginda Tallah Panden

Troesan.

Bajang
Sillida

Baginda Soeka Menantang.

Peynen.

Baginda Seneba.

Anackan

Het landschap Catauwon
dito’s bestierd :

Radja di Bendar.

door twaal

Batang Kapas.
Telloe.
Ceranti.

Priamanpara.

Dato Mendeangen
Dato Pandjang.

Cambang

Dato Prowatin Ajer Laba.

Palangei.

Dato Moara Dowa.

Kijay Amâs Labong

Dato Doerian Tinggi.

Leckitang.
Soengei Toenoe.
Pongassan.

Ajer Hadje.
In-
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Indrapoera.

verden) alwaar opregte en zuivere ertzen

Majutta

gelyk op Songei Aboc, te vinden zyn,de

Ajer Dickiet.

welke door de volleeren van Kenari, Mo¬

ra Pannay, Kota Annau, Tallang, Goe-

Bantal

goe, Tsjocpa, Gantong Siri, Saley0
Kota Bharoe, Solo, Gajoevan Panja-

Framang.
spoe

alen, en Soercam, gegraven werden.

Ajer Amie.

Deze volkeren uit de 13 Kota’s graven

Sallabat.
Catauwan.

die zelfs, of koopen die op en komen

Oeri.

daar mede op Padang, of Sillida, en op

Laay

Troesan of Toeroesan ter markt; dog

Bantoenen.

Toeroesan is wel het naast gelegen, en
neeft ook den gemakekelyksten weg, daar er

Palier

Soengei Lama.

boven gaat men ook gemeenelyk wel het

Bangkoelo

liefst na die comptoiren, daar de gewild-

Panarikan.

ste soorten van kleeden vallen

Sillebar.

Aan Soengei Capajang volgen de landen van Cadicy, Pelanki, Moerabadie

Alle deze Rivieren nu by welke de Selawang, Loeboe Batsjang, en meerandorpen en vlelcken van die zelve namen dere, recht boven Padang, tot aan het
yk van Maningcabo (by zommigen ook
zich vervolgens vertoonen, zyn met groote en kleene vaartuigen, als ook met schui
Manicabo, en Minangcabo genaamd) geten en boois, bhevaarbaar, buiten de welke

egen, en die gemeenelyk de 20 Kota’s

er nog eenige andere, hier niet gemeld
drcog vallen, en niet wel konnen beva-

lende, werd door de volkeren uit Kasch

ren werden.

Naamen der Maleitze Goud. Myien , boven in het gebergie op Su-

natra’s West-kusi gelegen

enaamd werden. De Erts, aldaar val-

jumant, Tandjong Ali, Katsjang, Kasch Sankkara, Sorney Bakar, na Kota tena afgebragt; dog als zy na Padang willen, moeten zy 2 of 3 dagen onder weg
blyven; maar ’t goud, hier vallende, is
meest glad, en in stukjens ’t geen door

sen regen van de bergen afspoeld, gelyk

De Maleit

Eerstelyk Coringie, een landschap bo-

ze Mynen

ven Indrapoera gelegen, leverd zand-gouc

dat van Ploncan en Loeboe Batsjang ge

van 6 Mat, waar van de Thayl 8 Ryks-

meenelyk Amas Litsjing of glad goud is.

nier te

lande.

daalders kost

Soengei Pagoe, een hoog gebergte, zig
boven de Sapoeloh Boha Bendar, of bo-

Benoorden Maningcabo, of de vier
andstrecken van Batipoe volgen de 50
Kota’s of Ajams, en de Rauwers, zynde

ven de landstreek Lambang, regt in het de Noordelykste Mynen, die te landevaard boven Tikoe en Passaman strekken.
Oosten strekkende, uit welk gebergre

verscheide Rivieren, zoo wel om de Oost,
als om de West, afloopen

Deze leveren mede veel erts-goud, dat de
volkeren uit Priangan , Padang, Pandjang,

Hier wasschen zy het goud in waschhuizen, na dat het uit het gebergte ge-

Salahan, Semabor, Batipoe, Moedi Padang, en Ajammers, opkoopen, en al

kapt is

Door de 30 Kota’s loopt een Rivier
Oost-waard na Andragiri, en Djambi,

mede na Priaman, enz. ter markt bren-

en, maar ’t meeste,en ’t grootste gedeel-

waar in veel goud gewasschen werd. De
ze brengen hun goud na Peynen, en Sil-

te werd de E. Maatschappy door den Padangzen Chinees, die dat vaarwater in
heeft, ontvreemd, of door de bovenvol-

lida, zynde onder de landen der E. Maat.

keren van Ticoe, en Passaman, na Atsjeh

schappy gelegen

Soengei Aboe leverd niede veel wasch-

werken, en ertzen, of bergstoffen, daar
miede de gravers ook al na Sillida door een

nieuwe weg afzakken, die daar toe door
Siri Narra, Landvoogd van Sillida, bereid is; maar die na Padang willen, moeten door de i; Kota’s op Bajang, of Troe-

san, of zoo veel verder na Padang, wan

delen, zoo dat zy wel 6 of 7 dagen reizens daar toe van nooden hebben

De Mynen van Soengei Capajang leg
gen regt af en aan Sillida (dat niet verre
bezuiden Padang legt) Bajang, en Troesan (welke twee laatste wy Ao. 1682 in

vervoerd.

Na Palangei en Batangkapas (daar wy padang
het bevorens met de beschryving van dit kortelyk
land aan Sumatra’s buiten- of West-kust beschrelieten) komen wy nu by Padang, waar venvan wy hier alleen zeggen (alzoo wy hier
na breeder daar af zullen spreeken, dat dit

nede ons eigen land met den zwaardegewonnen, en dat hier ons hoofd-comptoir

s, alwaar wy eertyds een Opperkoop
man, nu een Commandeur, of Bevelhebber

ils Hoofd, benevens een tweeden, die
Coopman is, een Fiscaal, en alle andere

zoodanige bedienden, als in een andere
Landvoogdy, mitsgaders ook een vereischt

February, nevens die beide dorpen vero- getal van Soldaten, hebben.
Het
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Het is maar een open vlck , dat op een daar wy ook een logie, Opperhoofd en
s

Eilandje legt, rondom van de Padangze

eenige mindere bedienden hebben
Zeven mylen omtrent benoorden Pa- Kotaren-

Rivier bespoeld, en egter eenigzins hie-

Onderho
rige dor

pen van

ladang

en daar versterkt, gelyk hier na blyken zal
Onder Padang op Sumatra’s West-kust
(dat op i graad en ; minuten Zuider
breedte legt) behooren deze navolgendt
dorpen :

dang legt Kotatengah een dorp, daar wy ganal mede een Opperhoofd plagten te hebben.
Nog zeven mylen daar benoorden heeft Priaman
men Priaman, een Landschap, waar on
der veel plaatzen en dorpen behoorenMen kan te land langs een zeer goede

Padang, de hoofd-plaats, daar den Pang

strandweg, en ook ter zee, in eenen dag
reizens ’er komer

lima Radja Landvoogd is

De uitterste scheidspaal van dit gewefs

Binoewang, de verblyfplaats van de A

langs strand is in ’t Noorden de Rivie

tsjehze Panglima’s.
Kota Bahroe

Tandjong Sabar

Narras, en in 't Zuiden de Rivier Soe-

nor. De bovenlanden paalen aan de ze-

Alang Lawas.

ven-, agt- en vyf kota’s, door welke de

Tandjong Auwer.
Paralawas

Tandjong Ledidi
Panocaren

berglieden met hun goud aldaar ter mark
komen

De hoofd-plaats werd Prmman genaamt
bestaande in de Campong Dahoeloe, en

Campong Dilheer mitsgaders in Cam

Dit land begrypt qualyk vier mylen in
t rond en is voor de overkomst van die
van Atsjeh bestierd door den Erf-Hee

pong Dalam, en Campong Atsjeh
Deze plaatzen werden door twee O- De naa

Nenda, en agt Panghoeloe’s, te weten

De eerste werd Radja Nenda, Orang- ders
kaja, genaamd, nevens vyf Panghoeloes

Dato Maharadja Besar

Radja Goenong Padang
Radja D’Ilheer

Orang Caja Sireradja
Raja Bagagaar

Radja Indraboemi
Padoeka Magat.

Radja Dipadang

Daar nog deze vier Panghoeloe’s byge
voegt zyn :

Dato Bendahara.

Maharadja Lella.

Dato Temanggong
Radja Indra Ganti.

Ao. 1666 wanneer die van Atsjch hier
van daan gejaagt, en door de wapenen de

E. Maatschappy gedwongen wierden de

rangkaja’s, en tien Panghoeloe’s, bestierd. inen ao
Bestier-

binnen Campong Oeloe, en de tweede

Siri Amar Bangsa de Ridja, Orangkaja
en vyf Panghoeloe’s binnen Campons
Dilheer , waar onder nog de kleene ge-En der
hugten, Soengei Pampam, Soenges Ro- verders

tang Batoe, Batang Koebon, Jatze, Ga

dorpen , na

dja Mati, en Pauw, behooren

onder ons

Ao. 1670 hebben zich deze volkerer

onder de bescherming der E. Maatschap
py begeven, weshalven zy daar eener

Wakil Moetilak, of gevolmagtigden van
den Heer Bevelhebber alhier, hebben, zynde Radja Dilheer, Erf-Heer van Soenge

Rotang, en Pampang, onder wiens ge

zag deze landen weer fraei begonnen te
blocjen, zynde Ao. 1671 met een koophuis, ten handel geschilet, voorzien, aangezien die hier zeer goed valt, en wel byzonder dan, als men bezorgt, dat die plaats
met gewilde soorten van kleeden, en var

ze landen aan ons over te laten, is, op ’t

vzer, staal, en andere daar getrokken

voorschryven van den E. Heer Abraham

goederen, voorzien werd; dog de Pang

Verspreet, door haar Edelheden hier als

Panglima, en Voorzitter van de Panghoe

dat huis 'er van daan te hebben, weshal-lima Ra
ven hy de vyf- zeven- agt- en negen- dia

om den Heer Bevelhebber alhier van al

de wapenen te verwoesten, waar doorde

les, dat 'er voorviel, bericht te geven

wegen voor de Kooplieden onveilig genaakt, en zy belet wierden met hun goud

ryen, en geweldenaryen door hem, zoo
del, ten dien tyde gepleegt zyn, is met
geen pen uit te drukken.
Tijjngko

heden me

kota’s volkeren ophitste, om Priaman met

ia de landzaken, als in die van den han

Hier omtrent, of 12 mylen ’er af, leg

Poclo of ’t Eiland Tsjingko, of Sinkel
cen mensch verslindend gewest, daar ge
meenelyk de tweede van ’t hoofd comp

Moejelyk.

ima Radja heeft gedurig getragt, om den pang

loes, eenen Orangkaja Kitsjjl aangesteld
dog geenzins erf-rechtig, en alleen maa

maar wat strecken, schelmeryen, dieve

Poel

staande.

op Priaman te komen, weshalven de zelve van daar over land na Padang gaan

moesten, waar toe zy 6of 7 dagen van
nooden hadden, daar zy anders in 1of 2

dagen op Priaman ter markt, hoewel z
anders ook over Soenger Bakar na Kot.
Tengah konden afkomen, al het welke egter zeer moejelyk voor deze Inlanders vie

toir in vorige tyden (die nu aan de Hoofd-

De Panglina, hier over meenigmaal

plaats zich onthoud) plag te leggen, en

de pols getaft zynde, gaf tot antwoord,

V. Deel

dat
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dat men de E. Maatschappy dienst dede,

than Hitam, als Radja Nangsatti op Loe

alzoo zy dan oorzaak zouden hebben, om

boealong
In 't Z. Oosten leggen de Sambilan Ko

die van Priaman hunnen eisch te ontzeg

gen, en de logie weer van daar te lichten
om dat die van Priaman onmagtig waren

ta’s, of de negen Burgten, die genaamd
werden, Pakkadangan, Soengei Tsjoba

de wegen na hun Bendar veilig te houden, en den oorlog te doen eindigen
1674

dan, Scsintsjjien, Pantsja Locboe Awer

Semanckong, Soengei Asam, Toboh Rasja Betoewa, en Tsjambang. Deze ne-

Aldus is op dien zelven voet ook de
Radja of Orangkaja Maharadja uit de ze
ven Kota’s door dezen Panglima misleid

ren dorpen werden door den OrangkajBesar op Pakkadangan, en door nog ec-

om Ao. 1674 die van Priaman den oor-

nige Panghoeloe’s, bestier-

De 12 Kota’s hebben harc strckking van

og aan te zeggen, ten welken einde h
hem ook 3oo ryxdaalders aan kleeden, :

strand af tot aan het gebergte van Donau

Hollandze musquets, een vlag, en een
houwer van den Bevelhebber, den Heer
Pits, nevens cen brief van dezen inhoud

dere Dato Becopea genaamd, bestierd, aan

we, en werden door Sulthan Selim, an-

de voet van welk gebergte de sterke Ve-

toegezonden heeft, dat hy, Maharadja

ting Batoe Mangauw gelegen is, alwaar

Hoofd der zeven Kota’s, die van Pria

de Sulthan ook zyn verblyf placht te
houden; maar de zelve wierd door den

man den oorlog zou aandoen, op hoeda
nig een wyze dit ook best zou konnen
reschieden, op dat de E. Maatschappy
daar door redenen en grond hebben mogt,

le agting der E. Maatschappy, veroverd

om hare verleende en daar opgerichte lo
gie weer te lichten, alzoo ’t haar maa
groote schade toebragt, die langer te hou

Een zaak, die toen, opaanrading van den
Panglima Radja, en uit zyn eigen en by

cen

Deze brief heeft Maharadja Ao. 167

aan ons Opperhoofd tot Priaman ter hanc

gesteld, om die aan den Heer Pits te too
nen , na dat de zelve over dezen aanval te

eenemaal verwoest, zyn land bedorven,
en al zyn volk verjaagt was; dog de Heer

Naderhand is Priaman Ao. 1675 doo
de Agamze volkeren weder aangetast, hei

welke men Radja Ibrahim wilde wyten

hoewel den Panglima Radja het ware be¬
weegrad was, niet anders, als om den
handel aldaar te bederven, en die plaats
voor ons onnut te maken.

ler Pria

oe niet als hunnen Panglima zou opgelrongen werden, hoewel zy egter voor
de woede van dezen Panglima Radja heb¬
ben moeten zwigten, en zig genoodzaakt

te nemen, om dus van twee quaden nog
het beste te kiezen, hoewel ’er uit de ge-

strengsten te straffen

Verder

dat zyn zoon, Marapadang, die van Ti

gevonden, om zyn zoon als Panglima aan

weest zou zyn, diergelyke schelmen ten

dorpen or

ze Sulthan mede een tegenstander van
deze Panglima Radja daar in gewveest was,

de, oordeelde beter, de pot maar toe te

Maatschappy, of wel aan hem, zoo vee
schuldig was, daar ’t anders zyn pligtge

1675

zondere inzichten , geschied is, om dat de

Bevelhebber dit alles vernomen hebben
dekken, om dat de Panglina aan de E

man.

3oopman Boudens, hoewel met veel ge
vaar van ons volk en met het wagen van

In het N. N. Oosten, omtrent 3 my

slagten van Orangkaja Siri Radja, als O-

rangkaja Besar verscheide wettige vervangers by de hand waren
Anders moet men met waarheid var

Sulthan Selim zeggen , dat hy niet het alerminste nadeel aan de E. Maatschappy
toegebragt, en ook dierhalven geenzins

zulk een behandeling verdiend had
Na dat nu de Panglima Radja zynen
zoon dus op Ticoe tot Panglima aange
steld had, hoeft de vader met Sulthan A

mâs, van Padang af tot Baros toe, hun

len van Priaman, leggen de Lima-Kota’s
of vyf-vestingen , die genaamt werden

nen byzonderen handel, met uitsluiting

Poetoet (zynde de hoofdplaats) Kora Ila

zeer sterk voortgezet.

lang, Secoetjoer, Ganting, en Peloebang
waar van het hoofd Radja Sittia Falawar
genaamd is

In’t N. Oosten leggen de zeven Ko-

ta’s, of Vestingen, omtrent 4 mylen van
Priaman, als, Batoe Callang, de hoofd

plaats, Tandjong Billick Soengei Seri
Kota Bharoe, Kota Dalam, Loebocke-

van alle andere handelaars en kooplieden,

Deze 12 Kota’s nu zyn aldus genaamd :
Soenger Lemoen, Dada Poetch, Pingen,
Camamoengen, Bajam Tagoeling, Ara-

candang, Cadjay, Kota Bahroe, Carampi, Soengei Sira, en Soengei Rantei.
Vorders zyn dit ook de namen der Ra-Naamei

ja’s, en Panghoeloe’s van Troesan, Ba-der verdere
ang, en der verdere bestierders van Su-hand Hiee
ren hier

pondong, Moedi Padang; waar van het
Hoofd Radja Makota, of Belindong Boe¬

matra’s West-kust

kit, genaamd is
In het Z. Z. Oosten van Priaman leg

van Troesan.

gen de agt Kota’s, Sinto, en Loeboea

long, zynde Bendar-plaatzen. De Hoofden zyn Mara Aalem op Sintoe, en Sul-

Radja Hitam, Koning, en Erf-Heer

Semporna Maharadja, zyn broeder, de
Prins.
Radja Nang Satti, Panghoeloe op Seganton.

Sul.

s

U

Mta

Sulthan Saladien zusters zoon van der

Panglima Radja, nieuw-aangesteld Hoofe
op Bajang, en zyn 12 nieuw-gekorene
Panghoeloes

Sulthan Mametsja, Keizer van Indra

poera, en zyn 20 Mantri’s, of Ryx-Raden.

Radja Aadil, Stadhouder van den Keizer van Indrapoera op Majutte, en 53
Prowatins.

Siri Kidol, met 17 Prowatins, Hoofd
op Sillebar.

Ticoe

men ook de Eilanden van Niako, Maros
en Poclo Banjac-

Op de 3 en 4 graden heeft men’t Vertens en de Kokos Eilanden

Pas buiten Atsjeh, 2 mylen benoorden

al mede een logie plagten te hebben, ge

handen en voeten verminkte Banditen

iland, Poelo Way genaamd, waar heer

tend. Het is rondom vol klippen, waar

tot aan Ajer Bangi, dicht onder de linie

ppwy Ao. 1641, het schip den Draak
verloren hebben,

n ’t Noord-Westen van Atsjeh, an-

derhalve graad Noord-Westelyker, ofon

heeft men Baros, een plaate, daar wy eer

trent den 8 graad N. breedte, heeft men
de Nicobares Eilanden, daar menschen-

comptoir plagten te hebben, en waar on

eeters (zoo men wilj woonen

Aan de binnen-kant tusschen Sumatra,

camfer benroin, en andere waren, daa

en de Maleitze kust, zyn mede eenige groo-

van ouds al een comptoir hadden, en waar

te en kleene Eilanden benoorden ; dog be
zuiden de linie heeft men pas ’er onder, en

van hier na breeder

Twaalf mylen van Padang legt Poelc

eenige mylen van de binnen-west-kust

En dus komt men nog eenige myler

jan Sumatra, de Eilanden Bintam, Ling
ga, Toepon, Toeteri, en meer andere,
lie geen naam hebben; dog by de ZuidOost-hoek der binnen-west-kust, of van
’t Eiland Sumatra, vertoont zich ’t Eiland

N. Oostelyker eerst by het dorp Labo

Bangka in de lengte van ’t Noorden na 't

Sinkel of Tsjjngko, bezunden ons hoofd
comptoir, en Kota Tengah legt even be-

noorden Padang op 13 graad Z. breedte;
en Priaman op i graad Z. breedte.

en dan nog eenige mylen verder by Daja,

Zuiden, wel 1 graad verre, tot al voorby

onder Atsjch staande, waar van het laat-

dien Zuid-Oost-hoek strekkende, behalven

ste 15 of 16 mylen af gelegen is, waar

een groot getal van Eilanden, die zich in

mede wy dan gansch Sumatra rond ge
wandeld hebben

matra.

nen vallen, schoon ’t maar 1 of 14 graad
benoorden de linie legt
Benoorden dit Eiland zeewaarts, heeft

lyk ook alle de volkeren van Sillebar af

der Taboejang stond, daar wy wegens de

trent Su-

Nays, of Nias , daar zeer blanke India

de Koning van Atsjeh alle zyne aan

Ontrent graden benoorden de linie

De Eilar

gelegen.

Benoorden de linie ontmoet men Poelo

men het vermaard dorp Ticoe, daar wy

genooten aangenomen zyn

den om-
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de linie, en ettelyke mylen van Sumatra

of benoord-westen ’t zelve, is dat vermaare

zelfs begeven hebben, en als onze bond

Daja

A.

Even benoorden Kotatengah, pas be
zuiden de linic, op 40 minuten, heeft

zich al van Ao. 1667 af onder ons van

Labo, er

TRI

Verscheide Eilanden doen zich aan de

kant der buiten- westkust op, als Engano

le Straat Sunda vertoonen, waar van de

neesten, by 't beschryven van Java, en die
Straat zelfs, reeds genoemd, en waar van
de duizend Eilanden, Dwars in de Weg.

opsof 65, dat van Nassan op graden
en de goede Fortuin op graden, mits-

Slebezee, en ’t brandend Eiland Krakatao,

gaders het Eiland Mintaon, en het Clap-

woond, woest, en meest onbekend zyn.

pus-Eiland byna onder, en alle bezuiden

wel de voornaamste, dog die alle onbe¬
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BYZONDERE ZAAKEN
VAN

SUMATR

AAN

DERDE HOOFDSTUK.
PTzondere zaaken van Sumatra. Oude en rechte naam van dit Eiland. Wat men
Ddaar af in Alexander M. tyd, of ten tyde van de Keizers Augustus, en Aurelianus, geweten heeft. Marcus Paulus de Venetiaan spreekt er Ao. 1269 allereerst
met zekerbeid , dog duister, af. En wat hy ons daar van verbaald. Ryken, noch
beden daar bekend. Wat hy in het byzonder van Pantsjoer zegt. Nader bewys dat
Sumatra by anderen ook Java genaamt is. Hy fpreekt ook van ’t Eiland Nocuera.
Wat de Portugeexen van Sumaira zeggen. Dat allereerst Ao. 1506 door Alvaro

Telezzo ontdekt is. Siqueira maakt Ao. 1509. een verbond met den Koning van Pedir , of Atsjeb, en met die van Pagem. Ao. 1511 vernieuwt Alfonsus Albukerk 't

verbond met die Koningen. In Pacem hadden de Portugeezen Ao. 1522 een Slotvoogd. Ibrahim , Koning van Atsjeb, doet eenige Poriugeezen vermoorden. Zyn
wreedheid tegen zyn ouden vader, en de Koningen van Pedir en Daja. Hy veroverd
Pacem. En verjaagt al de Portugeezen. Veroverd ook Aroe, en andere Ryken
Ao. 1525 tast by Simon de Sousa aan, die zich dood vegt. Handeld de gevangenen

zeer wel, om Pietcr de F’ar te misleiden. Dat eenigen het leven kost. Hyzend Morales met een gallioen, en volk, die hy ook veroverd. Ao. 1529 lokt by nog meer
Portugeezen in 't net; die hy weer doet vermoorden. De verrader Sanaje gestraft.

Hy belegerd Malakka Ao. 1547, te vergeefs, en werd wakker geklopt. Andrea Furtado doet Ao. 1601 op Atsjeb, en sunda een Vesting houwen.

Byzonde.
re zaaken

van Suma
sra.

A dat wy tot dus verre Sumatra zoodanig, dat wy tot nog toe hun regte
in ’t gemeen, en ook in ’t byzon-

der beschouwt hebben, zuller

ons eerste Deel, en onder Ceilons stoffe,

af bekend, voorstellen, en met eenen na-

niet reeds in ’t breede daar over gesproken

vorschen, wanneer ’t zelve eerst aan de

hadden, waar aan wy ons gedragen
Ook geeft men voor, dat 'er in Keizer of ten iyde

ons, heeft beginnen ontdekt te werden.
rechte

naam van

dit Eiland

Wat mer
daar af in
lexande

M.

den wy daar over hier zeggen, zoo wy in

wy nu eens de byzondere zaken, ons daar

oude, mitsgaders aan de Portugeezen, en
Oude en

meening daar over niet weten. Meer zou-

Claudius tyd Gezanten van Samotra (zoo van Augu-

De rechte naam van dit Eiland is by de- Plinius l. 6. cap. 20 zegt) te Romenzou-stus, en
ze Inlanders van de oudste tyden af, niet den verschenen zyn, welk Samotra, zon-hdrelands
ge weten
Sumatra, maar Andalus, of Andelus ge- der cenige verdere grond, als om dat het heeft.
weest, en zommige hebben het ook wel 'er zeer naby in klank komt, men vast-

Maningcabo (dat egter maar een byzonder steld een en ’t zelve met Sumatra te zyn,
Keizerryk daar op is) genoemt
’t geen wy egter niet toestaan; dog om
Men wil, dat dit Eiland al in de tyd ons al verder te overtuigen, voegt men
van Alexander de Groot bekend, en Me¬
er by , dat 'er ook nu nog oude gedenkjasthenes zegt, dat Onesicritus, een van enningen (door den Heer Cuperus in zezyne Scheeps-Hoofden, of Zeevoogden ter werk) vertoond werden, op welke
(gelyk hy by Arrianus als een gebieder men Sumatra, en ook Olifanten ziet, welvan ’s Konings schip, voorkomt) daar na ke penningen ten tyde van Keizer Auretoe zou geweest zyn; maar wy geven Me¬ ianus geslagen zyn.
gasthenes zeggen niet het allerminste gelk wil niet wraaken nog tegenspreeken,
loof. Aristoteles de Mundo noemde het

dat 'er zulke penningen zyn; maar zal 'er
Taprobane: maar wie heeft ons nog regt dit maar alleen op zeggen, dat, zoo het
gezegt, waar dat legt : Ik weet wel, dat alles, zoo wel van die Gezanten, als van
de ouden daar veel af geschreven hebben, die penningen, en van den togt van One-

dog zonder grond, of vastigheid, en wel sicritus na Sumatra, al volslagen bewezen
en

s U M

X

1269. en waar was, en ik ondertusschen van
Sumatra niet anders, dan alleen dit, by d
puden ontdckke, zulx by my even vee
is, als of Sumatra voor de ouden gehce
verborgen, en als of 'er nog niets af waontdclet gewecst, alzoo zy 'er niets verder
af melden.

Veel meer zwarigheid zou men moge-

TR A.

21

van Perlac, een misllag, by de onkundi¬ 1269.
gen in de Maleitze en Arabize letter, be

gaan, alzoo de Arabiers geen P. hebbende, en de l daar voor gebruiken, behalver
dat ook die twce letters niets ter werclc

n gedaante, dan maar in twee stipper
verschillen ; want de dâ Fa heeft by de
Arabiers maar eene stip, en de Gr Pa by

lyk ontdekken, als de ouden eens moester

de Maleyers drie stippen, buiten dat ni

bepalen, waar dog dit Samotra in Indier

de Maleyers ook wel zeer dikwils bover

gelegen was te meer, dewyl Strabo l. 15

de Pa maar eene stip (voor de taalkundi-

ons aanwyst (waar over wy in ons eerste

ge, en om de minste moeite) stellen, vaf

Decl van dit werk brecder sprecken) hoe

zeer de schryvers van zyn tyd of onde
Keizer Tiberius, over de zaken, Indier

betreffende, over hoop lagen.

Dierhalven zeg ik vlak uit, dat ik nie
zien kan, dat de ouden Sumatra geken
hebben; want was dit waar, zy zouder
er ons ten minsten iets van gezegt heb
ben, dat ons zou konnen doen denken

dat zy van een en de zelve zaak spraken
waar van wy nu handelen, daar onder
tusschen alles, dat zy daar van onder der

nzekeren naam van Taprobane zeggen
zoo bespottelyk is, dat het 'er niet het al
lerminste na gelykt, zoo dat zy veel be

tellende, dat de ervaren Lezer wel zee

licht uit den zin zien zal, dat 'er, schoon

’er maar een Fa staat, een Pa mede ge
meend werd.

Hy zegt verder, dat hier op Sumatra Ryken
was het Ryk Basman, waar mede hy het nos heder
daar be¬

aloud en zeer beroemd Ryk Pasi wil te kend
kennen geven ;, dus spreckt hy ook van
Samata, dat ’t naast schynd Somordara te

zyn. Dragojam kan geen ander, dan Andragiri zyn, Lambri niet anders, dan Djambi, en zyn Fanfur niet anders, dan het

vermaard Pantsoer , 't welk 'er nu mei

die naam niet meer bekend is

Hhamza Pantsoeri, een vermaard Dig-

ter gedaan zouden hebben, metdaar niei

ter, van dit Pantsoer geboortig, heeft ons

af te zeggen, dan met ons zaken te ver

dat Ryk zeer wel doen kennen. Het heeft

halen, cie nog na ’t Eiland Sumatra, nos

na de zeden van deze volkeren, gelyken

aan de Noordkant , een stuk bewester

Atsjeh, gelegen, is eertyds zeer handel-

En wat wonder is 't, dat de ouden daar

en volkryk geweest, en ’t zou ten eene

van maar even eens, als de blinden van di

maal in ’t vergeetboek geraakt zyn, zo

koleuren, gesproken, en ’er na gerader

de Maleitsche Sjaiers, of Gedichten, van

hebben , dewyl ons zoo veel eeuwen daa

Hhamza Pantsoeri dit niet weder hadder

na 1o9 komt te blyken, met hoe veel dui-

doen bekent werden

sterheid en onkunde men’er toen nog af
gesproken heeft

Deze stad Pantsoer heeft ook Marcu-

Paulus bezogt, en Fanfur, in de plaats

Wat Ma

Marcus Paulus de Venetiaan, een be

van Pantsoer, genaamd, om dat menschen,

cus Paala

rocmd reiziger, maar myns oordeels, eei

die 't Maleirs niet wel lezen konden, en

eVen

lecht beschryver van zyne reizen, alzoo

die, geen onderscheid tusschen de F, ofte

men ’er niet veel met vastigheid af naver

POgelyk wy bevorens over ’t woord Fer

daar van

nalen kan, is de eerste, en ook de eenig

lech toonden) wetende, hem dat aldus

verhaald

(my bekend) die ons Ao. 1269, of inde

qualyk opgegeven hebben, om dat het
waarschynelyk in een Arabisch geschrifi
maar met een â Fa, in de plaats van eer

tiaan 30
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daar aan volgende jaren , eenig licht ontren

dit Eiland Sumatra geeft.
In dezen tyd schynt na zyn verhaal d
Keizer van Tartaryen, of China, niet al-

leen ook Opper-Heer van verfcheide Ei
landen in de Indische zee, maar ook Oppervorst van de twee groot Eslanden, Java en Sumatra (welk laatste te dier tyd ool
kleen Java genaamd wierd, hoewel ande

re ’t Eiland Bali dien naam geven) gewees
te zyn

G Pa, zal uitgedrukt geweest zyn

Hy zegt ook, dat dit Pantsoer toen Wat hy ii
nog de verblyf-plaats van een Koning was, 't byzou
die over het landschap, daar ontrent ge-

der van

Pant soel

legen, heerschte, en teld dit in rang als2ege
het 6 Koningryk van kleen Java, gelyl
hy ook dit 'er af aanteekend : Fansur i

een Koningryk, en heeft een Koning opzich
zelven , diens ingezetenen de Afgoden aan-

Ook is hy (volgens zyn verder verhaal
zelf op ’t Eiland Java toen geweest, en be

bidden , en den grooten Can (of Cham van

schryft ons Sumatra, als een Eiland, waa

de beste camfer, die 'er te vinden is, en di
zy camfer van Fansur noemen, heter als de

op agt Koningryken, die hy zeer won

derlyk, hoewel egter zoo niet, beschryft
of de voetstappen daar af zyn nu nog ne
te speuren, en alle die Ryken nog als uit
de modder van vergetenheid weer op t
baggeren

Dus spreekt hy van Ferlech in de plaat

Tartaryen en China erkennen. Aldaer val

andere , gelyk zy mede tegen goud, in gelyk
gewigt, betaalt werd.

De fynste en beste camfer nu, die heden nog op Baros, en daar omtrent, valn
(hoewel zy ook op Borneo en in Japan

dog niet zoo goed, als deze, gevonden
werd)
G2
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werd) werd hedensdaags van de Persianer
nog niet anders dan cafoer Cantsioeri (dal
Pantsoeri, of anders Fantsoeri, weze

of Jacob Lopcz Siqueira, zoo Osorius hema

een stip verschild, gesteld is) of Pantsoe

in zyn 1 Dcel, en in zyn 6 Bock noemd) 15o9 ee

rise camfer genaamd, van welke Avicen
na ook spreckt, en die by Plempius Ca

Ao. 1509, genegen zynde volgens last verbonc

Arts Scrapio, veel eigentlyker,en byna me

en nog later by de Arabiers, en ander
volken mede, Java genaamt is, zien wy
klaar, om dat de Arabiers, en meer an

Scnaamt ie deren, de Benzoin, of wicrook die op Su

moeten vaststellen, dat Pedir toen al ongelyk ook uit het bevorens by ons reed

gestelde niet onwaarschynelyk is. Hi

voegt 'er ook by, dat hy daar (te weten
in Atsjien) ter eere van Koning Emanuel
een colom opgericht heeft, volgens eer
gewoonte der Portugeezen , over al

Javaanze wierook, noemen, gelyk wy e

nen Koning te eeren, als om te roonen
dat zy daar reeds voor alle anderen geweest

Wy moeten egter bekennen, dat w

roemde Venetiaanze Reiziger van Sum:

daar zy eerst te land traden, zoo om hun

waren

Osorius zegt daar beneven, en ook Maf-

feus lib. 5, dat hy ook op Pagem (Pasi

ouden ’er af zeiden; maar echter daar b

by dien Koning geweest is, en dat hy ook
met hem door zynen Gezant vriendschar

voegen, dat het bericht, ’t geen hy on

gemaalet heeft, en toen zoo na Malakka

tra zegt, wel iets meer weten, dan ons d

daar af geeft, zoo onnoozel is als of hi

daar hy eigendyk om derwaards geste

’er noit geweest was, alzoo hy ons niet

anders dan eenige zeer veroasterde naa

vend was) overgesteken is
Na dat de Onder-Koning Alfonsus Al-Af 15n

men noemd, en zaken’er af verhaald, die

bukerk de stad Goa Ae 1510 ten tweede

ons geen licht ter wereld geven, om t

weten, waar deze Ryken, en landen, of
dit Eiland gelegen zyn. Egter is hy, to
onze uiiterste verbazing, de eenige in
voor, en na die tyden, tot die der Por
tugeezen toe, dat nog veel meer als twe

Hy spreck

cim

der den Koning van Atsjch gestaan heeft

matra van ouds her viel (gelyk men dis

uit dit alles, ’t geen ons die zoo zeer ge

naal gewonnen, en alles daar wel verze

vernieu w

Alfonsu
Abukerk

kerd had, vertrok hy Ao 1511 met 23verbon
scliepen van daar na Malakka, dog hy met dicko
gierde, zoo Maffeus lib.g. en Oforius lib

ningen

7 zegt, eerst op Pedir aan, alwaar hen

die Koning de overgeblevene Portugeezen
van Siqueira (zoo de laatste zegt) over gaf

eeuwen verschild, die daar iets van zegt
Hy spreekt ook van ’t Eiland Nocuerdat 150 mylen (te weten Italiaanze) van
Lambri, of Lamri (dat geen ander dat

Malakka, den Portugeezen gedaan, en

Djambi wezen kan, hoewel andere dit b

hoe hy, niets konnende uitrichten, de

Atsjch plaatzen gelegen, welk Lambri h

vlugt na Pagem (of Pasi) genomen had

als de Hoofdstad van zyn vyfde Ryk be
schryft. Dit Nocuera nu schynt, of een

de, daar aangierde, ’t verbond met dien

Eiland der Nicobaren, of der Andamaon-

Hy hoorde daar met eenen , wat quaad

Nachoda Begua, overste der Heidenen,t

waar op Albukerk, van Pedir vertrekken-

Koning, gelyk hy met dien van Pedirge-

omtrent 104 graaden benoorden de linie

daan had, vernieuwde en dezen Nacho-

gelegen, te zyn, op welke men hedens

da Begua van hem eischte, die van daara

daags nog zegt, dat menschen-eters woo

weg gevlugt was, gelyk wy onder de stoffe

nen

zeggen.

van Atsich beschryft, waar uit men zou

nu nog op Baros, en daar omstrecks vind
niet anders dan Lubaan Djawa, dat is
ders hier af breeder gesprooken hebben.

zen van

wel eerst voor Pedir met ; schepen, al-atsjeh,r
waar hy een verbond met dien Vorst aan-met dis

dere Java

Sumatra

ning van

Malakka te maken, hier op Sumatra, en pedrof

ging, dien ons Maffejus als den Koning van sa

ook by an

Wat d

van zyn Konnig, vriendschap met die van met de K.

Overzetter van’t werk van den Arabischer

zyn regte naam, Cafura de Pansor ge
naamd is
Dat nu Sumatra in Marcus Paulus tyc

nys, da

Portugee

outdckr is

'er een cr Caf voor een e Pa, dat maa

Sumatr:

Eiland

Tele 22

queira (zoo de Jesuit Maffcjus hem 13.

ader be

Nocuera

Aearo

Na dien tyd quam Didacus Lopez S

moet, en maar een schryf-faut is, dewy

phura Cansurensis (dat Pantsoerensis we
zen moet) overgezet, maar die, van der

ook van 1

1506 daar, buiten zynen toeleg, zeer ge- 1506
vallig aanlandde

Het is zeker, dat, gelyk die wakkere

van Malakka breeder beschreven hebben.

Ao. 1522, of daar ontrent, waren de in pacer

Portugeezen de eerste ysbrekers in ’t ont

Portugeezen meester geworden van’t Ko-haddend

dekken van Oost-Indien, zy alzoo ool
waarlyk de eerste geweest zyn, die ons

ningryk Pagem of Pasi) of zy hadden al-Portugee

net, klaar, en zoo verstaanbaar van het

te krygen, waar in Martyn Alfonsus Me-slotvoogd.

Eiland Sumatra gesproken hebben, da

lio, by zyn vertrek na Malalka, in April
dezes jaars Andries Henrik, als Slotvoogd

men op 't bericht, dat zy 'er ons, en d’

geleerde wereld af gaven, aanstonds, daa

nu komende, kan te recht geraken.

toos een Kasteel in die groote stad weter

zen A¬.

1522 een

der Portugeezen, aanstelde

De Koning van Arsjeh, te dier tyd lbrahin

De eerste van hunne natie, die dit Ei

daar 't bestier hebbende, Ibrahim genaamt, nKonin
Alaich

eerst a° land ontdekte, is Alvaro Telczzo geweest

en nog een jong Vorst, had eenen Geor-doet eenit

1506 door die, door den wind en stroom verleid, Ao

gius Brit, en zynen metgezel, schendig Portingee-

Dat Aller.

ver-

s

UMA

1522. vermoord, en zogt zich meester van die
gansche zee-kust van dit Eiland te maken.

zein ver-

moorden.

Zyn.

wrccdheid

Osorius zegt wel in zyn ; deel, dat di

rerd l'a

ons cen geheel ander verhaal daar van

was, biedende hen in alles zynen diens

Hy zegt, dat deze Vorst niet alleen

se , deed hy hen ook waarlyk alle vriend- Handela

en in een vogel-koy gesloten,en den Ko-

chap, bezorgende, dat zy alle van hunne de gevan

il niet, of ’t moest Daja zyn, dat bezui-

Daar op liet hy door verscheide afge
zondene aan Pieter de Far, Landvoogd

den Atsjch legt) met wiens zuster hy getrouwt was, uit hun Ryk verjaagt, maar

dat hy ook den Koning van Pagem aan

Deze Slotvoogd , maar 350 Soldater
y zich en groot gebrek van levensmid

indelyk ook cen van deze gevangene Portugeezen, Antoni Caldcira genaamd, zel

tugees voorgevallen was, en om dat kort
er aan Scbastiaan deSousa daar meteen vloot

sprak, die hem van ’s Konings oprechte
neening verzekerde, liet hy zich einde-

tot zyn ontzet gekomen was, die ookk de

yk bewegen, zond 'er volk na toe, de
wclke alle, eer zy mer Caldcira eens te

jeze vlugt was daarom nog te schande
yker , om dat toen alle de Portugeezent
gelyk over al uit het gansch Eiland Su
matra gejaagt zyn, gelyk hy toen den Ko-

ning van Aroe ook na Malalkka op de vlugt
gedreven , en zyn Ryk niet alleen met 4
Ryken uitgebreid, maarzich ook, by de

Ae. 1528 liep Simon de Sousa (die to

ast 175

Landvoogd der Molulckos geschikt was
op Atsich aan en wierd van den Roning
zeer vriendelyk aan land genoodigd; dos
hy, dat weigerende, wierd van dien Vorst
met 20 vaartuigen in zyne galey tegen zy

kost.

gehoor aan; maar wanneer dit nu mee

alzoo nog noit iet diergelyks van cen Por

A152

dood veg

nige 't le¬

nigmaal hem voorgekomen was, en hy

schielyk verlieten) gemaakt heeft

lie zich

Deze Landvoogd, die voor geen een En dat ee
gat te vangen was, en die dezen Koning
eu
vel kende, gaf daar in't eerst niet veel

iet de zynen zeerslegt ver welkomt wierd,

geschut en buskruit (alzoo zy alles zeer

jousa aan

lust ter degen aan hen te boeten

verlatende, de vlugt na Malakka, daar hi

ze vlugt der Portugeezen, meester van veel

Simon de

ne Portugeezen, en alle de daar in nog
maar hy dede dit alleen, om nog meer
Portugeezen in 't net te krygen, en zyn

vlugt nam.

ken.

net voorgevallene verontschuldigd te hebben, of hy de galei met de overgebleve-

ias Henrik genaamd) ’t oppergezag had
van den zelven zeer bars opgecischt

om ’t welk te beletten, nam hy, zyn pof

scheide an

an Malakka, zyn dienst aanbieden, en
hem verzoeken, na zich eerst wel over

zynde goederen, beliefde te laten afhalen;

ning hem wel haast uithongeren zoude.

derc Ry

misleiden

dezc Andrics Henrik (zomtyds ook Gar-

Elland.

cn vor

hen te

geheel iet anders

delen hebbende, vrecsde, dat deze Ko-

Verover¬

wonden genezen wierden; maar by ditgenen zeef
werk beoogde hy (gelyk wy zien zullen wel , orm

den Koning van Dajan (wie dat is, weet

tvans-

ook Aroc

aan , en , om te toonen, dat hy dit meen-

zynen ouden vader in de keten geslagen

Daar na heeft hy de Vesting, waar in

geezen ui

kreeg hier de Koning eenige gevange
nen, tegen welke die Vorst zich veinsde

te verlaten.

de Portu

velden die zy rondom hem zagen, zyn lyk 1522.
in duizend stukken gekapt hebben. Ook

als of dit alles buiten zyn weten geschic-

gerast, en hem gedwongen had, de stac

En jaagt :

23

zen verydeld wierd: maar Maffejus doet

ning van Pedir, zynen bloedverwand, en

gem.

RA.

door de deftige verdediging der Portugee-

dic zeer Ryk, en vermogende was, en

Hy vero

T

agem (daar de Koning toen was) spreken

konden door de listige bestelling van de
zen Vorst, om hals raakten

De Landvoogd zond deze menschen

tegen den raad van anderen, als op de
vleesch-bank vermits hy dezen Koning

om geenerhande redenen, en ook dezen
alderra, niet moest geloofd hebben

Sok was dit zoo fyn van dezen Koning
besteken , dat de Far naderhand nietbeter

wist of zy waren door onwedervergaan,
Izoo ’er niemand afgekomen, en niet het

minste bericht '’er af aan dien Landvoogd
gegeven was

Ook deed hy qualyk, dat hy den Ko¬

ning van Aroe, zynen bondgenood, eerst

ne gedagten overvallen. Hy verdedigde

zyne hulp toegezegt, en daar na zyn woord

zich dapper sloeg hem eens af, dog, by
cen nieuwen aanval van 50 vaartuigen in
't bywezen van den Koning, die de zy.

niet gehouden en den goeden raad van de-

zen Vorst niet gevolgt had : want dan zou
dit zyn volk niet overgekomen hebben

nen onverrichter zake, wederkomende.

Daar op nu, geen tyding ter wereld ’er Hy zenc

dreigde voor den Olifant te werpen, weder zeer hard aangetast zynde, en na hen

af hoorende, zond hy 'er weer eenen Fer-Morale.

weder afgeslagen te hebben, wierd hy

metcen

nando Morales met een gallioen na toe, gallioen
waar in het beste volk van Malakka was.

soor een Moor, die na den vyand over-

Hier af gaf Sanaje Raja, die in Ma

zwom verraden, die hen te kennen gaf
dat zy in zyne galei zeer zwak waren

lakka woonde, en daar Bendahara, of

Schatmeester was bericht, waardoor hy

vaar op zich die Held, geen uitkomst

ook meester van dit gallioen wierd; ma¬

ziende, met de meesten dood gevogter

kende ondertusschen met den Koning van

heeft, gelyk die van Atsjeh, uit een bit

Aroe, die van de Portugeezen trouwloos
verlaten was, vrede.
N.

tere wraak van de meenigte van gesneu
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Na dat nu de Koning van Atsjch dit

alles zoo listig en zoo gelukkig verrich
A. 1519

Jokt hy no
meer Por-

rugeezen

ACAet

had, zond hy Ae. 1529 een Gezant aan

den Landvoogd van Malakka, Garsias de
Sa, vervanger van Pieter de Far, om de
vrede te verzoeken, die, meenende dat
het zyn oprecht voornemen was, hem we-

der een Gezant met eenig volk toezond

die hy alle zeer listig vermoorden liet,

ning van zyn leven en kroonberoofd, en 1547.
'er zich ingedrongen heeft.
Zoo ras hy dit alles wel besteld had, Hy beleging hy Malakka, Ae. 1547. den 9 Octo-gerd Ma
Ao
ber, ’s nachts ten a uuren belegerenlakka
; dog
hy wierd van den Landvoogd, Simon de verveesz

Melo (die noch 2 fchepen tot zyn ont-En word
zet kreeg) zoo wel ontfangen, dat hy ge-wakker ge

noodzaakt was schandelyk de vlugt te ne-topl.

zonder dat deze Landvoogd vernam, waar

men , na dat hy wel 20oo van de zynen

zy gebleven waren.
Derhalven zond Garsias eenen Manue

behalven noch soo van zyne hovelingen
verloren had ; ook waren ’er veel van de
zynen gevangen, veel verdronken, en zeer

Paticco, die zeer goed Maleits sprak,der
waards, om na hen te vernemen, en om,

zoo hy hen daar niet vinden mogt, di

veele gequetst, waar tegen de Portugee
zen maar 4 mannen verloren hadden

Hy gaf hem een ander nieuw gallioen

Na dezen tyd heeft deze Koning wel
lang geregeerd; dog zich ondertusschen

met veel volk, van het welk de voor-

zoo stil gehouden, dat ikby geen der Por-

noemde Sanaje Raja den Koning weder

tugeesche Schryvers iets verders van hem

vrede met dien Koning te sluiten

kennis gaf, waar door deze Vorst 'er

vernomen hebbe

weer ten eersten, zonder veel mocite, mee-

Alleenlyk verhaald de Jesuit Jarricus Andre-

ster af wierd, en het volk ook vermoor

l. 2. c. 38. dat Andrea Furtado de Men- Furtade
doet of
dosa, na dat hy Jafnapatnam veroverd, er

den liet.

Atsjch er

Hy kreeg door ’t nemen van beide deze

den Roover Cunhal gevangen genomen sunda een
gallioenen niet alleen veel geschut; maar had, den Koning van Sunda (of Jakatra Vesting
bouwen
liet ook Garsias zeer schamper voor de en ook dien zelven Koning van Atsjch
gallioenen, en voor t geschut, dat hy hem Ao. 1601. ftrafte, over dat zy hunne vyzoo onvoorzichtig toegezonden had, door anden , de Hollanders, op hun land ont-

De Verra-

een vloot, die hy hem zeer schielyk en on

fangen, en als vrienden gehandeld hadden,

verwagt op den hals zond, bedanken; dog

om het welke hen in ’t toekomende te beletten, en hen een bril op de neus te zet

zy regtten toen niets uit
Eindelyk kreeg Garsias een net bericht

Gertsacaie¬ van de te zamenspanning van den voor-

Raja ge¬
Straft.

ten, hy in beide die steden een Vesting
bouwen liet; doch het hielp hem weinig

noemden Sanaje Raja met dezen Koning

alzoo by kort daar na in’t laatst van Ao

dies hy dien verrader doorlist tragtte in de

1601. noch van Wolfert Hermanszoon,

Vesting te krygen, dat hem kort’er aan onzen wakkeren Zeevoogd, zoo deftig
gelukte, dien hy daar op van een toorer voor Bantam geklopt wierd, dat hy ge-

Dexe Ko¬
ming van

Rtgge u¬
der be¬

te pletteren liet werpen; dog zyn wedu-

noodzaakt was hem die Reede vry te la-

we, en vrienden namen de vlugt na een
naburig Koning

ten, en de vlugt te nemen

Hoe lang deze Koning, na ’t pleger
van deze moorderyen, leefde, is my onbekend ; maar hy is de dogters zoon van

Tcuceren. dien Vorst geweest, die als een vrygege
ven slaaf, te Atsjeh ’t gezag gegeven, ente
veel roevertrouwd zynde, den rechten Ko¬

Uit het verhaalde tot dus verre dan
zien wy het voornaamste, ’t geen ’er met

dezen Koning van Atsjch, of in opzicht
van die van Sumatra, ten tyde van de Portugeezen voorgevallen, en wat 'er op dii

Enand al ontdekt , bevaren, veroverd,
of beoorlogd is.

VIERDE HOOFDSTUK.
yAaken, tusschen de Nederlanders en de Sumatraanen voorgevallen. Ao. 1596. de
Ea eersle Schepen, die na Indien voeren, voor het Eiland Engano, op Sumatra. Al.
mede op Lampon. Ao. 1599. de Leeuw en de Leeuwin voor Atsjch. Verscheiden
waar onder Kornelis Houtman verraderlyk vermoord. Verzeilen van daar. VaKaarden Ao. 1600. voor Priaman, Ticoe, Passaman, en Atsjeh. Hoe by t in dit
plaatzen vond. Zend de Vogelaar en de Meyer aan Land. Zyn onthaal. Beloven

de gevangenen der 2 Zeeusche Schepen vry te zullen geven, en hem zyn lading te bestellen. Doch de Koning zocht maar tyd om hem te overvallen. Waar van hem 5 ge¬
vangenen waarschouwen. ’s Konings verdere bedriegelyke handel, in de gevangenen
om Kapitein Frederik Houtman met woorden vry te geven; en hem, en anderen
daar na weer te doen wegvoeren. En wat daar op verder voorviel. Ao. 1601, die

van den Witten Arend op Ticoe gevangen genomen. Ettelyke vermoord en gequetst.

Ao. 1601. komt Blok voor Atsjch en Ticoe. Ao. 1601. de Roy en Bicker te Atsjol.
wel

SUMATRA.
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wel ontfangen. Namen Ao. 1602 voor St. Heleen een ryke Kraak. Waar van in 1596

1596. Zeeland penningen geslagen zyn. En ’t verdere met hen voorgevallen. Atsjeb Ao. 1602
in brand, De Atsjienze vloot van Schuurmans Ao. 1602. Joris van Spilbergen

komt Ao. 1602 op Atsjeb. En zyne ontmoeting hier. Komt voor Nicobar ten an¬

ker. A°. 1603 Zeebald de Weerd van Ceilon, en nog 3 schepen uit Holland. Spil¬
bergen, en de Weerd nemen afscheid, en werden beschonken. Verscheide schepen van

Ceilon op Atsjeh. Wederkomst van den Gezant des Konings uit Holland Ae. 1604
A° 1606. van Solt op Atsjeh. De Portugeesche vloot hier. Verhoeven Ae.
1616 bier als Hoofd. A°. 1616. 't comptoir bier opgebroken. Ae. 1618. van den
Broek bier. Souri A°. 1616 Hoofd, en Ae. 1618. Bontekoe’s volk op Sumatra

misbandeld. Last om de comptoiren van Atsjeh en Djambi Ae. 1623 te lichten. Ao.
1693 Krook Commissaris. A°. 1641. Compostel Hoofd op Atsjeh, Schouten bier
Gezant. A°. 1643, Souri bier Gezant. Moord door die van Peirab aan de onzen
A°. 1651. Welkers Reede, nevens die van Atsjeb Ar. 1656, bezet is gehouden.
Moord der onzen op Palimbang Ae. 1658, en van Schoutens volk op Sillebar. Ae,
1658 belasten haar Edelheden de moord van Peirab te wreeken.
den, en de andere onder een tent zaten,

IU zullen wy, maar eenige weini-

Zanker
tusschen d’

niet anders, dan een veelverwig kattoene

ge van deze laatstgemelte jaren te
rug springende, gaan zien, wan-

Nederlan

ders en de

neer wy eerst op Sumatra gekomen zyn,
en wat tusschen ons en die van Atsjeh, of
gevallen.
vel tusschen eenige andere Vorsten en

kleed om het lyf hebbende, en vorder
naakt zynde.

Sumatra¬

De onzen konden hen niet verstaan, dan

nen voor

Ryken op dit land, tot deze onze tyden

toe, voorgevallen is.
e. 1596

De eerste Nederlanders, die op het Ei-

de a eerst

land Sumatra quamen, zyn die geene ge-

chepen

daar de onzen na toe wilden, niet te kennen ; maar zy wezen de onzen na ’t vaste
land van Sumatra, daar zy van alles, wat

weest, die Ao. 15155 den 2 April met de zy begeerden, zouden konnen voorzien

voor ’t Ei

land Engano-

lat zy hen van Bantam en Japara hoorden
preken; dog zy schenen Sunda Calappa

«eerste uit ons land na Indien gevarene

schepen, Mauritius, Hollandia, Amsterdam, en 't Duifken (waar op de Schip-

werden

Daar op zeilde de Pinas het Duifken, En ontrent
t dors

met 16 man, den 12 dito na 't Hoog land, pamti

pers Jan Janszoon Molenaar, nevens den
Commies Kornelis Houtman, Jan Dignumszoon, nevens den Commies Gerard

daar eenige dorpen waren, waar van zy
op Suma¬
het voornaamste Dampin noemden.
tra.

van Beuningen, Jan Jacobszoon Schellin-

Sumatra, die tegen den avond ontrent een

ger, nevens den Commies Reinier van

Men zond ook een schuit na ’t land van

Eiland quam, daar nog twee andere Ei-

Hel, en Simon Lambertszoon Mau, wa-

andjes by lagen. Zy hoorden ’t volk wel

ren) zich na 't Oosten begeven hebben.

klaar spreken, dog zagen niemand. Daags

Zy quamen in de tyd, dat lbrahims Groot-

vader, dat is die voornoemde slaaf, re
geerde, die 'er zich met geweld ingedron

gen had
Het eerste land, dat zy zagen, was 't

Eiland Engano, dat op 53 graad Zuider

breedte legt, en dat zich den 5 Juny 1596
opdede.

Den 6 dito zagen zy 6 of 7 praauwen

onder de wal, daar de onzen een schuit ne
toezonden; dog konden met die naakte en

kloeke Inlanders niet te spraak komen

alzoo de zelve hen zeer wild scheenen.

Men schokte dierhalven met de schepen

’er aan zagen zy 4 schepen leggen, en

nog partyen drie en drie zeilen, daar zy
na toe roeiden.

Dezen , de onzen ziende, maakten zich aan
malkanderen vast, en, na water gevraagt
zynde, wezen hen wel na zekerc plaats;
dog de onzen, vreezende verzonden te wer-

den, verzogten hen, dat zy mede na de
Pinas varen zouden, tredende daar op in

vriendschap in hunne vaartuigen, alwaar
zy hen veel fraejjgheden, en onder andere
een vergulde kris, en een goude ring met
eenige slegte diamanten, toonden

De onzen, hier niet ziende te recht te

al voort, tot dat men den i1 dito onder

raken , keerden weer na de Pinas, van een

’t land van Sumatra, in de mond van de

praauw gevolgt zynde, van welke zy ee-

Straat Sunda, ten anker quam, en aan nige visch, pisang, watermeloenen, zuiland ging, ’t geen zy vol bosschen, zeer
woest en onbewoond vonden

ker-riet, calappus-nooten, ajuin, look,
en andere vrugten, voor roode en blaau-

Zy zagen ondertusschen onder ’t hoog we kraalen, inruilden, terwyl zy zamen
land van Sumatra eerst 3, en daar na c

na land voeren.

zeilen, de eerste, die zy beoosten de Kaap
der goede Hoope vernomen hadden.

wen, waar in eenige lieden van aanzien

Zy ontmoeteden 4 of 5 andere praau-

Men zond ’er een schuit na toe, preidde scheenen te zyn, alzoo zy met fyn he¬
hen, en bevond, dat zy 6 man sterk

mels-blaauw lywaat (de dragt der Groo-

waren, van welke ’er 6schepten, of roei- ten bekleed waren, gelyk ook hunne TolV. Deel.

ken.

Deze

26
1599.

BESCHRYVINGE VAN

Deze voeren met hen een zoute Kil ot
om de onzen water aan te wyzen, en qua

men te zamen aan een dorp van omtren

van zyn volk (zoo het deze veinsaard no;

20 huizen, daar zy allereerst peper zagen

noemen dorst) dan te zullen over ’t hoof-

groejen, en langs dikke bamboezen of

zien, met hem te zullen handelen, en he

loopen

Zy kogten ’er zoo veel af, als 'er te be
komen was, kregen ook een monster van
nagelen en nootemuschaten, ook eenige

pompoenen, en citroenen ; dog konden

volle, dat nog aan land was, wederom t

zullen zenden; dog Gujon, aan boorc
comende, ried dit af, waar op ook dez
schepen hier van daan zeilden.

Daar na is Paulus van Caarden met de Van Caa

geen vleesch bekomen. Men bragt her
ook Towak of Suri. Eenige van deze

schepen, de Vereenigde Landen, en het den A¬

Sumatranen quamen toen ook aan de Pi-

na de West-kust van Sumatra gezeild, Ticoe,

nas, en daar na den 14 en 17 dito or t

voornemens zynde, om na Priaman te ste- Passaman,

schip Mauritius aan boord
Als med

van hem een van de schepen, met belof- 1600.
te van het misverstand van ’t vermoorder

Naderhand op Bantam aan geweest, ei

1600 vOOI

Hof van Holland, Ao 1600 van Bantam piaman

venen, en te zien, of hy daar lading voor en nlssen
zyne schepen krygen kon

voor Lam

wegens moejelykheden, genoodzaakt zyn

Hy quam daar den 7 September, ont

pon.

de van daar te verzeilen, zyn zy, water

moette den 29 Augustus onder weeg vier

gebrek hebbende, den 19 September voo
het dorp Lampon, in de bogt van dier

schepen van de oude Maatschappy, bleef
hier tot den eersten October met veel ge

naam, en in de Straat Sunda, tegen over

vaar en mocite, zonder iets uit te regten,
en verzeilde daar op na Ticoe, dicht on-

’t land Anir op Java, gelegen, als ool

op Anassinge gekomen; dog, daar ni

der de linie, en pas ’er maar 10 minuter

water vragende , wierd hen geantwoord

bezuiden gelegen, daar hy den 3 dito ter

dat hen van den Landvoogd verboden was,

water aan te wyzen, of hen eenige ver

versching te verkoopen, dat zy egter be

de Leeuu

en de Leet
win voor

Atsjch.

handelen, aangezien hy zag, dat zy kleene steentjes onder de peper mengden, ’er

beschadigen, welk laatste wat slegt van

water by goten, om die te zwaarder te

onze Matroozen nagekomen wierd.

doen wegen, en andere bedriegeryen pleeg
den, die hen dwongen den 13 dito van
daar na Passaman, dat vlak onder de linie,

Ae. 1599 in January, zyn de scheper
Mauritius Hollandia Overyssel, er

Vriesland, weer na ’t Vaderland gaande

op Sumatra om water, voor een korten tyd

raderlyk
xetcttoot

men twee schepen van Balthazar de Mou

nigzins tegen de winden gedekt te zyn; vond.
behalven dat hy hier ook niet veel peper

en de Leeuwin genaamd, op Atsjeh. Zy

vond, waarom hy best oordeelde, ter

wierden by den Koning van Atsjeh, Sul
than Alciden Rajetza, Lillo Lahe Fela

eersten maar na Atsjeh te loopen, schoon
hy wist, hoe qualyk de twee Zeeuscht

len, by Emanuel van Meteren genaamd,

schepen ’er gevaren waren , hoopende
dat het hem daar beter gaan zoude
Den 18 dito ging hy van Passaman n.

lieten, onder welke ook Kornelis Hout-

Atsjch t’zeil, by zich hebbende 3 lieden
an Atsjeh, die met hem van Bantam ge
komen, en byzonder wel van hem ge

man, Thomas Koymans, en meer andere

handeld waren, om door deze lieden eer

geweest zyn
’s Konings Geheimschryver quam Houi

ander denkbeeld van ons aan den Koning

man in ’t schip de Leeuw bezoeken, wierd
wel onthaald, en Houtman raakte wat 'er na

te geven , dan hem door de booze Portu
geezen ingedrukt was even of wy maan

zee-roovers waren , behalven oat zy ool

in zyn kamer aan zyn einde, maar de schip
per ontsprong dezen dans nog, dryvend
naderhand veel Inlanders, die het boven-

zouden konnen getuigen, met hoe veel

schip al in hadden, over boord, waar or
stelden, en hen veel volk deden verlie

de van Atsjeh, alwaar hy 9 Guzeratze
Bengaalze, en andere schepen, als ook een
Portugees, leggen vond, die hy, als h

zen. Men ondervond ook, dat die zwar

hem een boot met eenen Hamburger

agting hy op Bantam ontfangen wa
Hy quam den 21 November op de Ree-

ten in den drank, door hen mede gebragt.

Mattheus Meeuw genaamd, met eenis

eenige dronken-makende kruiden gemengt

fruit aan boord stierde, vry koeltjes te rug

hadden

van daar

plaatser

cheron, in Zeeland uitgereed, de Leeuw

die van de Leeuwin zich ook ter weer

Veruce

Hy bevond, dat hy daar met de sche-Hoe hy

pen zeer bloot en open lag, zonder ee- in dis

Inlanders overvallen wierden, en ’t lever

dene ver

en 3 mylen van Ticoe legt, te loopen

aan geweest ; maareenigen tyd daar na qu-

door de Portugeezen zeer in haat gebragt
waar door de onzen, bezig met peper-laden.
en niet al te voorzichtig zynde, van deze

Versche

Hier was met deze booze en bedriegeyke Inlanders mede niet veel voor hem te

vereeren, en belooven wilde hen niet 't

loofden, zoo men hunnen oversten 2 roer

. 1595

anker quan

Dit nu mislukt zynde, zond de Konins

aan den Ondercommies Gujon le Fort, die
met eenig volk aan land was, en verzog

191

Van Caarden wierd hier wel ontfan

gen, en verzogt de gevangene Nederlan
ders van de twee Zeeusche schepen te spre
ken

s

U

MA

1600. ken ontschuldigende den Koning, we
gens het voorgevallene, en alle de schuld
p den valschen handel en verkeerd aan
brengen der Portugeezen leggende, daar

TR

zins schuldig daar aan oordeelde

Zend d
Vogelaa
de
Meyer aar

and

Den 23 dito dede de Koning doorcer

vangenen vry te geven, en ten dien einde
voor de Zeevoogd van Caarden hem
bedankte

De Vorst schonk hem ook een Moors
kleed, en een vergulde kris, waar na hy
van den zelven zyn afscheid genomer
neeft

Den 25 dito voer Adam Vlaming met En hen

cenige Nederlanders aan land komenzou-

eenige koopmanschappen te land, en huur- zyn lading

den, om met hem te spreken.

Vogelaar, en Philip de Meyer, die b
den Koning zeer wel onthaald, en van den

de een huis, daar hy den Koning een ge- te bestellen.
schenk bragt, en van den Vorst weder met

een eeren-kleed, een kris, en eenig geld,
beschonken wierd

Vorst met een eeren-kleed beschonker

Den i en 2 December wierd ’er, n.

wierden, verhalende ’s avonds, toen zy wee

lang talmen, over de prys van de peper

aan boord quamen , dat een der gevan
genen , Hans Delcker genaamd , hun

gesprooken. Hy eischte 30 Thayl voo
de Bhaar , daar de prys pas 10 of i1 Thay

Tolk geweest, en van welken hen gezeg

was; dog zy verlieten die voor 2; Thayl

was, dat zeker Portugeeze Paap,die daar

't welk de onzen veel te hoog boven de

by den Koning als een Gezant, en in groo

narkt zynde, klaagde zy zulx den Ko

aanzien was hem zeer bang gemaalket, en

ning, die tot antwoord gaf, dat dit niei

gewaarschouwt had van wel toe te zien

zyn , maar des Sjahbandaars schuld

dat deze schepen, den Koning niet wec
ontslippen mogten gelyk hem 4 scheper

zyn last dede, behalven dat dit zeer wei-

van de oude Maatschappy, in July daa

nig na ’s Konings belofte geleek, van hen

aan geweest zynde, door zyn waarschou
wing, en schryven, ontssipt waren waar
om hy ook zeer veel had moeten lyden
haal

Den 24 dito ging van Caarden zelfaar
land, en wierd zeer deftigen statelyk, o

choon ’t zeker was, dat die niets buiter

de peper een Thayl beter koop, dan de
gemeene markt was, te zullen geven
Schoon ock de Koning beloofd had de Dog de
gevangenen vry te laten wierden zy, ze- Konint
zogt hem
dert van Caardens komst, te Pedir veel

een olifant zittende, tegen al het woelen

strenger, dan bevorens, door ’s Konings

der Portugeezen aan, ten Hove gebragt

zoon die Koning daar was, bewaard, ge-

en van verscheide andere olifanten der-

lyk hem den 29 dito, wanneer s van die

waards begeleid, daar hy met zyn ge

gevangenen by hem aan boord quamen

schenk zeer vriendelyk van den Konin;

klaar uit gezegt wierd, verklarende, dat

ontfangen wierd
Hy had ook een brief van Prins Mau-

rits aan de Koning; dog die mogt niet ge
lezen werden, alzoo hy (zoo de Portu
geesohe Paap den Koning wys gemaakt had
op perkement, dat van een verken was

en waar van de Mohhammedaanen een afgryzen hebben, geschreven was

Hy verzogt dierhalven daar door zyner

'er veel vaartuigen ten oorlog uitgerus

ken, en onze schepen dan te overvallen,
om al 't welke uit te werken, de Ko-

ning, met hem te streesen, maar tyd zog
te winnen, gelyk van Caarden al had
konnen merken, wanneer de Koning hem

den 4 dito om twee dezer gevangenen,
toen mede daar by den Vorst zynde, ver-

tugeezen, die onze vyanden waren, nie

geliefde te gelooven alzoo zy hem ge

geschonken had, en aan Adam Vlaming

duurig misleiden zouden, gelyk zy hen

ook wat geven moest.

Om hem nog al meer te docken, wil-’s Koning

ook in opzicht van de twee Zeeusche sche

pen schandelyk misleid hadden, en alleer
oorzaak van dat smertelyk voorval waren

De Koning nam dit volkomen als aan-

van de 9

renaam aan, schonk hem de tol, beloof-

vangee

de hem in alle vriendschap te zullen han
delen , en hem zyn lading niet alleen

der tuc
Zeeusc
schepen

maar die hem ook ider Bhaar een Thayl

vry te zul beter koop, als anderen, ten eersten te
len geven
zullen beschikken

Hy gaf hem ook last, een huis in

de stad voor hem te nemen, om zyne goederen daar in te konnen bergen

te

overvallen.

wierden, om te zamen een vloot uit te ma-

zogt, en hy hem die geweigerd had, voorgevende, dat hy Hans Dekker aan hem

Tolk handel, en dat de Koning de Por

Beloste

160¬

gelubden aan hem bekend maken, dat 'er

Daar op zond van Caarden Melchior d

Zyn ont

27

boden na Pedir te zullen zenden, waar

by voegende, dat hy hier niet zou ver

cheenen zyn zoo by den Koning eenig

A.

de hem de Koning, als hy zyn afscheid verdere be
driegely
nemen quam zoo niet laten gaan, maark handel,
nad hem nog eens aan land verzogt daar
hy hem 4 lasten peper, 2 voor hem, en

2 voor Vlaming, schonk; maar na da
nu, den 29 dito daar aan die 5 gevangenem dit bericht gegeven hadden, hoe men

maar na de vloot wagtte, die van Djohor,

ontboden was, schikte hy zyne zaken daa
na

Hy gaf den Koning kennis, dat die
gevangenen van Sumorlanga by hem wa

Ook stond hem de Koning toe, Han-

ren komen vlugten, zonder hem te later

Dekker mede aan boord te mogen nemer
belovende hem daar na ook de andere ge

blykten, wat zy hem van zyn voornemer

gezegt hadden; dog verzogt, dat hy hen
D2

die,

BESCHRY VINGEVAN
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dic, dewyl hy hem dat zoo edelmoedig
openbaarde, en niemand hem buiten zyr

veten ontvoeren wilde, geliefde te vereeren

De Koning betoonde dit zeer wel te

Van Caarden zei wel, dat twee der ge

by voegende, dat hy hem niet alleen voor

vangenen dood krank waren ; dog hy

zynen vriend, maar ook voor zynen zoon
hield, alzoo hy onze opregtheid nu zag
Hy vereerde van Caarden ook een kopie

zeer straf, die zonder tegenzeggen ten eer

negenheid

Den 31 dito quam Kapitcin Frederik

Frederik

Houtman, met nog 3 ’andere maats, mede

Houtman

van Pedir by hem aan boord vlugten, be

met woor

vestigende alles, dat de vorige gevange-

den vry te

getent.

Koning op zyn verzoek toegestaan heeft,
t zelve met zyn zegel bevestigende; dog
de Koning belastte, dat Houtman daag
'er na aan land komen zou

voeren.

deren, lywaat, 20 ducaten, en eenigt

joude maazen; dog kon niet beletten , dat
hy , tegen ’s Konings woord, weer na Pe

twee anderen wegens ziekte onmogelyk

geven en om hunne vryheid te verzoeken, dat Adam Vlaming gedaan, en de

na wreer t.

Den 3 dito voer hy met een dezer gevangenen, Jan Dirkszoon van Dordregt
genaamd, na land verzag hem van klee

willen vertrekken

ning kennis van zyne komst aan boord te

doen wi

ten aan land te leveren.

buiten afscheid van den Koning niet te
Men vond dan te zamen goed, den Ko

andere daa

dit niet willende gelooven, belastte hem

dir gevoerd wierd.
Wanneer men hen egter toonde, dat de

nen hem gezegt hadden; dog hy zeide

En hem, en

weerdig zyn

nemen, en schonk hem die lieden, daar

Sowasa, tot een nader bewys van zynege
InKapiteii

een neef van den Koning, onze vriend 1601
zynde, zei den Sjahbandaar in zyn aan
gezicht, als gy zoo openbaar liegen wild,
zeg dan maar dat ze tien Landschappen

konden komen, en men ’er een geschenk
yvoegde, wierd dat ingeschikt

Wat Houtman, en Jan Dirkszoon, betrof, daar voor eischte de Koning 5o cat
ilvcr

33 ryxdaalders ider, dat van

Caarden affloes

Ook eischte de Koning volgens zyn
ude gewoonte van gedurig geld in voor-

Hy dede dat den 1 January 1601 met
laming, en, by den Koning gekomer
zynde, heeft hy hem, en zyne medege

raad te vorderen) door den Sjahbandaar

vangenen hunne vryheid toegestaan, vol¬

too van Caarden daar na zag, dat het hoe

gens gedane belofte; dog zoo als hy het
Hof uitging, ontmoette hem de Sjahban-

anger hoe erger ging, te meer, alzoo zy

daar van Pedir, die hem binden, en weg

logie gehaald, en gezegt hadden hem te

nog 200 cati zilver op reekening van pe-

per, die hy naderhand geven zou; dog al-

Jans Dekker ook nu met geweld uit de

voeren wilde;’t geen ook door ’s Koning:

zullen houden, ter tyd toe zy de 2 zie-

last, dog ongebonden, geschiede, gely

ke gevangenen kregen, vond hy goed de

hy nog dien zelven avond over de Rivier

zicke gevangenen aan land eerst te bestellen, en dus Dekker weer vry te krygen, gelyk ook die 2 zieken daar na sti

gebragt wierd; het welk aan van Caar-

den door Adam Vlaming bericht zynde
dede hem dit zoo veel eer besluiten, om

aa boord zyn gevlugt, met die nog aan de

maar ten eersten te ontvlugten, en om de
chade wegens de 1000 ryxdaalders, en 5

wal waren, latende eenen Pieter Dragon
gter, die, alzoo by niet wel zwemmen

stukken laken, die de Koning aan hem
nog ten agteren was, aan de schepen, op

de Reede leggende, te zoeken, alzoo hy
nu klaar zag, dat alles hier maar schelmery was, en dat het op een verraad toe
lei, om hem mede maar in de val te kryzen

Ondertusschen bestelde van Caarden

con verdronken is

Zoo ras dit verrigt was, nam van Caar-

den negen Guscratze, Bengaalze, Portugeeze, en andere schepen den 12 dito in

beflag, waar in hy 100 gevangenen en
onder welke hy 3 schepen metpeper vond,

sat zeer gemakkelyk, en zonder eenig
loedvergieten toeging.

den 2 dito, dat de weder vervoerde Ka-

Daar op liet hy met een der gevange-

itein Houtman 15 ducaten, een Psalm-

nen aan den Koning weten, wat hy van

boek, en eenige andere lyfsbehoeften, kreeg

hem te vorderen had

Hy ging ook by den Koning, en ver-

Den 14dito kreeg men ten antwoord een

zogt weder om Houtmans vryheid; dog

prief aan de Engelze Kapitcinen van Caar-

zy zeide, dat hy weer weggevoerd was, alleen om dat ’er eenige kostelyke ringen

den, en Vlaming gericht, op welke, als

aan hen, alzoo zy geen Engelzen waren

n krissen vermist wierden, weshalven h

niet behoorende, zy niet geantwoord heb-

van Caarden belastte, ook de drie ander

ben, dog deden den Koning mondeling

aan land te bestellen, om den rechten dief

door den Tolk zeggen, dat zy hun ach
terstal volgens de gemaakte voorwaarde,

uit te vinden

Wanneer van Caarden vraagde, wat dit

goederen weerdig waren, en dat hy 'er

en de gevangenen begeerden, of, zoo hy
hen daar in geen genoegen gaf, dat he

borg voor blyven wilde, zoo zei di

zich zelven dan wel zou weten te wree-

Sjahbandaar, een geheel Landschap; dog

ken.

Dog

s
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En wat

Dog die van’t land zonden 3 oorlogsfusten op de onzen af, en begonnen der

daar o

14 dito op verscheide plaatzen vyandlyk-

verder

neden te toonen, en op onze schepen te

1601.

voorviel

schieten.

Daar op stak van Caarden den 16 dito

eerst een Portugees schip, en den 17 ditc
nog 2 andere in brand, en kreeg den 18
en 19 dito brieven van den Koning en
Houtman, waar op hy , even als te voren

T

R

3A¬

20,
n die stad sterken handel met die van 1602.
Cambaja dreven, die met schepen van 8c

tot 100 lasten daar ter Recde quamen. Zy
vonden daar nog in January 1602, de ge
vangenen van den witten en zwarten A¬
n

Zy gingen den 19 February van daar
juamen voor Ticoe,daar zy wel over pe-

er handelden ; dog ziende, dat zy de prys
an dien gedurig verhoogden, namen zy

antwoordde dog als hem nu berigt wierd

eenig volk uit een praauw gevangen, en

dat in ’t kort een gansche vloot op hem

verzeilden, na hier 19 dagen gelegen te

nevens cenige branders, afkomen zou,

hebben, den 28 Maart van daar

Houtman, en de Kapitcinen der genomen

30. 1601, den 23 Augustus, zyn van In Augnle 4, op den 18 January 1601, uitgeva-stus 1601

schepen, geschreven, en die met alle de ge

rene twee Zeeusche schepen, Zeelandia, giee

vangenen in een der genomen schepen o-

en de lange Bark, met de Commiezen, Aisich we

vergezet zynde met een lyst van ’t gene

Gerard de Roy,en Laurens Bikker, voor outfangen.

neeft hy nog eenen brief aan den Koning

de Roy, en

hy te eisschen, of aan land gelaten had,

115jeh aangeland, die den 14 December

aan hen gezonden, belovende nog twec

daar aan , zeer minnelyk van dezen zelven

dagen onder Poelo Way te zullen vertoe-

Koning ontfangen zynde met hunne vol-

ven, daar zy den 22 dito quamen, dog
niemand, dan een zeil, dat niet by hen

e lading, en met twee Gezanten van dien

quam, vernemende, is hy langs Ticoe

Algemeene Staten der Vereenigde Land-

en Priaman, van daar geloopen , en ’er aan-

schappen, van daar vertrokken zyn.
Zy quamen den 6 Maart voor ’t Eiland Namen

gegierd; dog, ’er niets voor hem te doen

Ao. 1601

die van de
witte A

tend op
Ticoe ge

vangen genomen,

vermoord

gequetst

Ao. 1602

vindende , na Bantam voortgezeild, al-

St. Heleen, daar zy den 16 dito een ryk voor gi-

waar zyne lading den 10 April 1601 be

geladene Portugeesche Kraak, op 15 ton-Heleen een

komen hebbende, is hy den 14 dito op

nen gouds geschat, en St. Jacob genaamt, ryke

Lampon om water aangegierd, vervorde-

veroverden, ter gedagtenis van welk geval in kraak.

rende verder zyne reize na Holland
In dit zelve jaar, in de maand Augu-

Zeeland, na dat zy behouden daar aangeland

tus, quam hiercen van de twee schepen van

gen zyn, op welker eene zyde een gallioer

le nieuwe Brabandsche Maatschappy, de
vitte Arend , op Ticoe, welkers Hoofder

en Commies van den zwarten Arend,

Kornelis Picterszoon, en Guiljam Sene-

varen, goude en zilvere penningen gesla-

usschen twee schepen afgebeeld stond

met deze woorden: POSSUNT QUAE Waar var
OSSE VIDENTUR, dat is: Zy kon- in Zeeland
nen of vermogen, dat zy schynen te ver-

penningen

geslagen

schal, na land zonden, om over den Tol te

mogen, 16 Maart 1602. En op de ande-zyn-

sprcken;dog wierden zeer verraderlyk overvallen , en gevangen genomen, waar voor

re zyde zag men het hoogmoedig zinne
beeld des Konings van Spanjen, te weten,

zy 3000 Ryxdaalders aan randsoen, mits

een Werelds-kloot in zee, met een paard,

1600 Ryxdaalders aan reeds ontfangen goe-

dat 'er uitspringt, met dit opschrift boven

deren kortende, eischten
Eitelyk

orst aan Prins Maurits, en de Heeren

Vyf van hunne makkers waren ver

moord, en een gequetst, en naderhant

ischten zy voor die genen, die nog in het

t paard: NON SUFFICIT ORBIS,

dat is : De wereld is (hem) niet genoeg. En
agter dit paard vertoonde zich een zwemnende Leeuw op de zee Ct Zeeuws wa

leven waren , nu 3000 Ryxdaalders, wes

en zynde) met deze woorden: QUO

halven die van den witten Arend den 22

SALTATINSEQUOR, dat is: Waci

ito daar van daan zeilden, latende daar

y ook henen springt daar vervolg ik hemt.

6man van ider schip, of 12 gevangenen

De kraak, den 20 July in Zeeland ge-

in’t geheel, zeer trouwloos aan land bly-

comen zynde, wierd in weerwil van al-

ven. Deze zogten naderhand van daar

es , ’t geen eenige Portugeesche Kooplie

wel met cen Malabaarze Bark, die zy na

len tot Amsterdam daar tegen in bragten

men, te ontvlugten; dog wierden gedu-

ot prys verklaard.

rig hier in belet, en daar na van die van

De Gezanten des Konings van Atsjeh,

Atsjch weder gevangen genomen ; al het welker namen waren, Abdul Zamat, en
velke hen zekerlyk uit wrake, over het Siri Mohhammed, quamen met hun ge-

L
komt hier

gene van Caarden die van Atsjch aange-

volg, te weten, 1 Edelman, Merassan

daan had, overkomen is
Den 15 December 1601 quam Adriaar

genaamd, en 4 of s’ slaven, behouden me-

Blok voor Maartenszoon Blok, Schipper onder den
tsjch, en nder-zeevoogd den Heer Jan Greier

Ticoe

die onder den Zeevoogd Heemskerk be

de in Middelburg, alwaar Abdul Zamat
den 3 Augustus 1602 stierf, die ook daag:
’er aan daar begraven, en met dit Grafschrift vereerd is

hoorde) met de zwarte Leeuw voor A-

tsjch ten anker, en dat in een tyd, dat zi
D3
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zen, nevens onze logie (waar by wy wel 1602

ghen.
Hic situs el

En ’t ver
dere met

ben voor

gevallen.

Abdul Zamat, princeps legationis
Rege Taprobane , sen Sumatre

Sulthan Alciden Rajetza Lillo Labe Fela

4ooo ryxdaalders verloren) verbrand zyn
Ae. 1602 in December, zie ik ook De Atsjien
ze vloo

dat de vloot van den Zeevcogd N. Schuur

van Schour-

mans, in 5 schepen bestaande, den 1

nans Ao.

May 1602 van Bantam vertrokken, en 1502.

lam.

Miss

Ad illustriss. Princip: Mauritium
Cum duabus navibus Zeelandiæ , quæ in de.
ditione accepere

Liburnicam Lusitanicam

Vixit An LXXL. obijt Annocl loch

Magistri Societalis Indicæ
H. M. P. C.

Amsterdam, de zwarte Leeuw (waar of

de voornoemde Schipper Blok was) Hoorn,

de groene Leeuw, en Enkhuizen, of de
Bruinvisch genaamd, de Atsjehze vloot
Fol. 24, in de Reize van Wolfert Her-

manszoon, genaamd werd
Daar onder konnen die 4 schepen niet

geweest zyn, die door waarschouwint
van Hans Dekker ’s Konings listenen aan

Dat is :

slagen ontweeken, alzoo de zelve in July
1600, daar verschenen zyn; daar Greniei

Abdul Zamat, eerste van het Gezandschap.

1601 , eerst uitgevaren is; maar deze schy-

dat doo

Den Koning van Taprobana , of Sumatra
Den Koning Alciden Rajetza Lillo Labe Flalam
Gezonden is
Aan den Doorlugtigen Prins Maurits

Met twee Zeeuwsche schepen, die veroverbebben

Een Portugeesche kraak

Hy heeft LXXLjaaren geleeft, en is overle
den Ao. 1602

De Bewindhebberen der Oost-Indische Maat
schapp

Hebben dit tot zyner gedagtenis doen opres
ten

Spilberger
komt A

pen ’t Schaap, en de Ram, voor Atsjel 1602 op
verschenen, alwaar hy zyn derde schip, Alsjeh.
't Lam genaamd, reeds leggen vond
By zyn komst bevond hy, dat daar
reeds eenige bedienden van de Zeeuscht
Maatschappy lagen, die daar ook een huis
nadden

Hy, en Gujon le Fort, zyn Onderzeevoogd, bezogten den 17 dito, verzeld
an 10 of 12 anderen, den Koning, en

zoekende te gelyk van den Vorst een zoe-

rus, die de Arabische Taal zeer wel sprak,

tigheid, voor ’t gene de gevangenen van de
twee Zeeuwze schepen Ao 1590 daar ge-

en door twee Heeren Bewindhebberen

leden hadden ; dog de Koning zette hem

net eenige mooje woorden af, zeggende,
dat hy de schuldigen daar over reeds hac

doen straffen. Ook zeide hy van die zaak

alwaar zy den 4 dito ter gehoor geleid

geen kennis te hebben (dat een grove leu

zyn.

gen was) maar dat die zynen Sijahbandaar

Hun geschenk, dat zy voor dezen Prins

aanging, die daar ook dood gebleven was

medegebragt hadden, was een kris met

daar by voegende, dat hy daar over ool

een Sowassa hegt, en met een Robyn ver
cierd, hebbende een Sowassa schede, al

zynen zoon, nu Koning van Pedir, had

ook een goude schotel, een Sowassa kop

woordig zynde, het niet belet had. Ool

en 2 pond camfer van Baros.

doen vertrekken, om dat hy, daar tegenpeloofde hy ze allen, zoo men hem nog

Dit Sowassa is een stoffe, die half van

mand, die ’er aan schuldig was, aanwy-

goud, en half van koper, maar zoo kon¬

zen kon, daar over nog verder te zullen

stig gemengt is, dat de Oosterlingen deze

gemengde stof zeer verre boven ’t zuiver
ste goud agten.

De Heer Velius tekend in zyn verhaal
van de Hoornze zaken aan, dat deze Ge

en te willen straffen
De bedienden, die hier door de Zeeu En zyn
ont moc

sche vrienden gelaten en gekomen waren, insg hierm hem te verwelkomen, waren deze

zant en zyn gevolg ook daar, en te Haarlem, geweest zyn, gelyk men hen, om

Kornelis Jolyt, Jan Mertszoon, Lucaanszoon, en Klaas Pieterszoon, die met
hem, en Gujon le Fort, benevens Filit

de fraetheid der Nederlandze steden te too-

Grave, Meester van ’t schip S. Sention

nen, in de voornaamste der zelve gebragt,

zn brand.

A° 1602 den 16 Scptember is de Zee- Joris van

voogd Joris van Spilbergen met de sche

1 September na Prins Maurits gereisd,

en zyn over Dordregt, en Bommel in
’s Princen leger voor de Grave gekomen

ganuary

geweest te zyn.

bragten hem de brieven van Prins Maurits, en eenige schoone geschenken, ver-

lacob Bommenee, en Arnold Verhoeven,

eac. 160¬

nen van de vloot van Jacob Heemskerk

De ander Gezant is met Merassan den
zynde derwaards geleid door L. Warne

Atsjeh it

(tot welkers vloot zy behoorden in April

en, na dat zy hier zeer wel onthaald waren, weer na Indien gezonden heeft.

Den 13 January 1602 is de stad Atsjel
in brand geraakt, waar door wel 2oo hui

mede voor den Koning verschenen waren

Verder wierd hy hier treffelyk met de
zynen van den Koning onthaald, die zyn
dans-hoeren voor hen ook danszen en zin
gen

SUMA
1603. gen dede, vereerende aan hem, en Gujon,
ieder cen vergulde kris, en een eeren
kleed

Hy vond hier ook Engelzen, te we
ten, Sr. Jems Lancaster, Zeevoogd van
de Engelze schepen, en zynen Onderzee-

R1
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en de Hollandze tuin, van Enkhuizen, 1603.
met Kapitein Jacob Pieterszoon, vinden-

de hier de ; andere schepen, met hen uitgevaren. Spilbergen verkogt hier ’t schij
de Ram, aan de vereenigde Maatschappy

of aan Zebalt de Weerd, den 25 Maart,

voogd Sr. Middelton, en den Zeevoogd
van St. Malo, le Berdeliere, die zyner

voor 325 pond vlaams

Onderzeevoogd, in de maand May, o

bergen, en de Onderzeevoogd de Weerd Weerd

een der Maldivize Eilanden verloren had

nevens de Commiezen en verdere Raadenmen af-

De eersten, rcisveerdig staande, lieten hem

Sen 30 dito gingen de Zeevoogd Spil-Spilbergeen de

afscheid van den Koning nemen, daarz

verwelkomen.

zeer wel onthaald, en van den Vorst be

Toen Spilbergen hier quam, bevond
hy , dat Kapitein Kornelis Specx, die by
Comora, cen der Majotze Eilanden, van

schonken wierden

hem afgedwaald was, zich genoodzaakt
gevonden had, wegens de slegte stand van

verden be

schouken

Spilbergen zou, zoo het klaar gewees
was, een fraeje kris, en een goude kor
tot een gesehenk bekomen hebben; dog

creeg nu 12 bhaar grove peper, 2 bhaa

van zyn Stuurman, om in dienst van de

Zeevoogd Lancaster op zekere voorwaar
den, van al zyn volk in kost en huur o

geen minder geschenken aan Zebald de

ver te nemen, en hem nog te vergunner

Weerd, en de andere Commiezen dede

3 lasten peper vragt-vry tot Londen in te
mogen leggen, overgegaan was
Hy vertrok van hier den 21 September

liet 'er ’t schip de Ram, en Gujon le Fort,

Komt voo
Nicobar

bevorens al ontfangen waar nevens hy

De Zeevoogd Spilbergen, op zyn vertrek staande, liet hier Kornelis Specx, en
den Assistent, Gillis Michielszoon, mef
2 bedienden, om te bevorderen, dat ze

mitsgaders eenig geld, en goederen voor

kere 24 lasten peper mogten geladen, en

hem in handen van Kornelis Specx
Hy nam een Porrugesche Kraak in Oc¬

dat alles verder, volgens zyn gelaiene last

tober ontrent de Straat van Malakka, en

daar mogt verrigt werden; waar op hy na
Bantam den 3 April, en ook Zebald de

quam den ; November weder te Atsjeh

Weerd met 7 schepen na Ceilon ver-

en anker.

van waar hy den 20 dito weer na de kust
van Keidah vertrok ; dog, de zelve nie

ne

scheid, en

koper, en nog 2 krissen, en andere mefsen , voor zynen oppersten Landvooge

zyne Pinas, en wegens de onwilligheis

rok, latende hier eenige waaren en geld

onder Jan Dekker, Commies op ’t schit

konnende krygen, liep hy met 't Schaar

Vlissingen ; ook nam hy een Gezant van

en de Rain na de Nicobares, voor een var

dezen Koning aan dien van Candi mede
Ondertusschen quamen, na Zebald de Verscheide

welke Eilanden hy den 23 dito ten anke
quam, bevindende , dat daar graauwe Am

Weerds droevige vermoording op Ceilon, schepen

ber viel, die dat wild volk, nevens eenig

de schepen de Star Vlissingen, en de opale

vrugten aan boord bragt ; waar na hy den

Hollandze tuin, en den 9 Augustus de

. 1603
Zebald de

Weeid
van Cello

schepen de Eendragt, Hollandia, en een

hy wel ontfangen wierd
Den 17 January 1603, quamen hier -

jagt hier, alwaar zy de voornoemde sche-

Zecusche schepen, Vlissingen, en de
voes, of de Gans, van Baticalo, die aldaa

den 30 July hier van Bantam ook ’t Jag
het Papegaeitje gekomen was

Ae. 1604 quam de voornoemde Ge Weder-

met het schip Delf weder hier; dog vond den O¬

huis van den Koning, dat doorde Engel¬

den oudsten zoon nu in de plaats van zy

netten tuin voorzien

Den 5 February quam ’t schip Zirikzee

zant van Atsjeh in de maand December komst van
zant de.

Konings

nen ouden overleden vader als Koning oy uit
den troon verheven

Den 18 Maart 1606 quam de Oppe

1604

. 1606,

koopman Paulus van Solt met het schip van Solcoi
Delf ter Reede van Atsjeh, alwaar hy den Atsjeh.

30 dito den Opperkoopman Dirk van

lon, dic ondertusschen Onderze-voogd ge-

Leeuwen, Pieter Warkyn, en Aart Wilcmszoon, Onderkooplieden, na de lo-

Den 21 February stierf hier N Jonger-

Hol

land A'.

met Zebald de Weerd hier mede van Cei-

maakt wa:

schepen ui

pen nog vonden leggen, waar benevens

Zierikzce met hunnen Commies, Zebald
de Weerd gelaten hadden.
Ondertusschen krceg Spilbergen een

geschonken was. Het was zeer fraci van
witte steen opgemetzeld, en met cen zeer

En nog

van Ceilon

25 December weder te Atsjch quam, daa

zen gebouwt en van hen aan de Koning

Holland.

T

zie zond, om van den Koning verlof tot

held, Kapitcin op ’t schip de Ram, en

hun verzeilen te verzoeken. Ook lag ’e

den 7 Maart ook Gujon le Fort, die On

in dien tyd al een vast Koopman, en Op

derzeevoogd op dit zelve schip geweest;
dog om cen t’zamenzweering afgezet was.
Den 8 Maart 603, quamen hier ui

In dit zelve jaar quam hier tot Atsjch De Portude Portugeeze vloot, om dezen Koning seesche

Holland de schepen Hollandia, met der

te straffen, over dat hy ’t met ons hield

Commies Melchuor Vogelaar de Star, me

den Commies Klaas Simonszoon Meebaal,

perhoofd hier

Ao. 1608 in January, quam het schit

Gouda hier, en liet 'er de Eendragt, om
van

loot hies.
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1616. van daar na Mazulipatnam te gaan.

De Opperkoopman Gillis le Fief vond
nier in November 1608, den Opperkoop-

Verhoever
Ao. 1608
hier als

nan Albert Willemszoon Verhoeven al-

Hoofd.

Opperhoofd, vertrekkende van daar me
Gezanten.

Ao. 1616 vonden wy geraden, alzoo

Ro. 1616

het onder dezen Koning gansch nietgaan
hier opge wilde, dit comptoir op te breken; dog

compoir

broken.

hadden 'er twee schepen na toegezonden,
om den handel te herstellen, gelyk ook

schynt gevolgt te zyn.

Ao. 1618 in Maart quam hier de Heer

10. 1618
van den

Brock

hier

Soning over zaken van gewig- te hande-saris
cn

Ao 1641 wanneer op Atsjch JacobAo.

1641

om poste

Hoofd or

vok de Heer Joost Schouten, buiten-ge-hier Ge2ut

meen Raad van Indien, als Gezant en

ommissaris gekomen, om met dezen Ko

ning (die in dit zelve jaar, gelyk wy bevorens getoond hebben, overleden is) te

ook kreeg de Opperlandvoogd van Indien

handelen wat schade de E. Maatschappy

de Heer Koen, bericht, dat die van Djam

bi onze logie daar zekerlyk afgeloopen, en

by zyn dood op eenige juweelen leed, die
hy belast had voor hem te maken, en die

ons volk vermoord zouden hebben, in-

de Koningin niet aannemen wilde, too-

en met een vloot op hen stonden af te komen, gelaten hadden.

Wy hadden daar op Djambi van Ao
1616 af al een vast comptoir, en Andries

Souri, die'er Ao. 1618, en nog lag tot

nen wy eenigzins onder de stoffe van Malakcka.
Ao. 1643

Ao. 1643 wierd de Heer Andries SouSouri hier
ry als Gezant van wegen onze Maatschap- Gezant.

py aan de Koningin gezonden, om haar
alle heil, met hare verheffing op den troon
van Atsjch, toe te wenschen.

Ao. 1651 hadden die van Peirah, staan- Moord
Ao. 1620, tot Opperhoofd gehad
door die
de
onder
de Koningin van Atsjeh, en metvan peiiah
Ao. 1619 veroverde de Koning van
Atsjeh de Ryken van Keidah en Peirah ons in verbond, een schrikkelyke moord aan de onaan ons volk aldaar begaan, ’t geen haar zen Ao.
op de Maleitze kust gelegen

1618.

Coticker

Ao. 1619quam hier Willem Ysbrands
zoon Bontekoe, die, na een elendige tog

volk of
Sumatra

soor ’t springen van zyn schip, met eenige

mishan-

schipbreukelingen inde schuit hier aanlandende, om na water en verversching te

deld.

zien, mede 16 man van zyn volk verloor, van welke 'er vermoord wierder
in 't dorp, daar zy aanquamen, en 12 in

een gevegt by de boot dood bleven, nader
in zyn Reize zelf te zien.

vens dis

en Domburg, en de Concordia na Ma-

van Atsjch

akka, daar zy den 25 dito met de Gezan

10. 1656
jazet is

en van Atsjeh quamen. Zy gaven hen

gehouden.

by zyne instructie last, om die van Peirah

als vyanden aan te tasten, dog voor eerst
daar mede nog te wagten, tot dat men zien

Java tegen den Koning van Bantam niei
te helpen, vermits de verovering van Keidah en Peirah den Koning van Atsjeh zoo

hebben, aldaar vallen mogt , houdende
ondertusschen, na dat ons comptoir van

opgeblazen gemaakt had, dat zy met ree-

met die Reede te bezetten, daar van daan

weshalven zy best oordeelden hem nog

Atsjch, en

Commissaris Johan Truitmans met de sche

Velker
Recde, ne

ren zeventienen aan haar Edelheden op Ba-

laatsten Vorst ook eens mogt overvallen

oiren van

Zy zonden Ao 1656 in July, den Heer

zou, wat uitslag 'er op zyne zaken, na

den vreesden, dat dit ook hen wel zou

Ae como¬

vrecken

dat hy die Gezanten tot Atsjch gebragt,
n met de Koningin nader gesproken zou

konnen berouwen, zoo hy zomtyds dezen

Last, on

Edelheden voornamen op zyn tyd te 1651.

Den 24 October 1621 schreven de Hee

tavia, dat zy best keurden den Keizer van

Ao. 1623,

Krook

der een comptoir opgericht hadden) is hier Schouter

tugeezen, die tegen hen in oorlog waren

«e lichten.

0. 1639.

Ao. 1639ging de Heer Paulus Krool-

na Atsjeh als Commissaris, om metdezenCommis¬

die hier met de Valk gekomen was, om

dien zy dat niet uit vreeze, voorde Por-

Djambi

of men hen zou konnen bevredigen

iit blykt, dat wy daar ondertusschen we- Atsjch.

In dit zelve jear had de Koning van A
tsjch ’t Koningryk van Pahang veroverd

en Ao

eens na Palimbang te zenden, om te zien,

Pieter van den Broek, van de kust, vond

ken

ons Hoofd,

ceurde, by besluit van den 3 Maart, best.
den Opperkoopman Brockmans nog eerst

'er den Bevelhebber Kornelis Komans

man, te handelen, en een verbond te ma¬

1616 daa1

weshalven de Opperlandvoogd van Indien,
de Heer Koen, genegen was hen ook te
en die van Palimbang te helpen; dog

Compostel als ons Opperhoofd lag (waa

met den Koning, wegens Ticoe en Pria

Souri Ao.

De laatsten hadden wel het meest gelyk, 1657.

wat gerust te laten.
Ao. 1623 den 23 October schreven zy
haar Edelheden ook aan, om de comp-

toiren van Atsjch en Djambi beide te ligten.

Peirah gelicht zoude zyn, alle vreemden,
Daar op vertrok de Heer Truitmans den

2 Augustus met de voornoemde schepen
en die Gezanten der Koningin, na Atsjeh,
velke Reede hy mede eenige maanden be¬

zet hield, nemende uit alle vaartuigen de
oederen, die hy 'er in vond, volgens den
ast die hy van haar Edelheden bekomen
nad, om daar door die Vorstin tot reden
te brengen

Ae. 1628 hadden wy weder moeite met

Ao. 1657 den 25 July, gaven haar E-

die van Palimbang, die met die van Diam-

selheden last, om die vuile moord van Pei-

bi ook overhoop lagen.

rah te wreeken, en Atsjeh’s Reede weer
op

s
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1659. op nieuw te bezetten, waar over te dier
tyd de Heer Bort als Hoofd der bezettins
(alzoo de Heer Truitmans nu niet medt

komen kon) en nu voor af de Fiscaal Syben als Bevelhebber calzoo Bort ook er

gens mede bezet was) aangesteld wierd
om daar na door den Hecr Bort weer
vervangen te werden.

Hy had tot zynen Onderzeevoogd Jan
Ideszoon Vink, Schipper op de Roode

Moord der

Ao. 1658 vielen ’er tusschen de onzen Ao. 1658

en die van Peirah eenige schermutzelin-belasten
haar Edel

gen den 27 May voor. Zy quamen metheden de

7 oorlogsvaartuigen , waar by de Konin-moord van
gin van Atsjeh nog 3oandere voegen zou, Peiran te

lang den 23 April onze logie overrom-

Ao. 1658 licpen die van Palimbang 2

volk’er op, dat 2 jaaren ’er aan zeer we

volk op
sillebat

zoo zy dieper landwaard in gegaan waren

den Taalkundigen Jacob Joriszoon Pits.

ralimbang

Schoutens

water aangeweest was, van de welke zy
al het volk voorgenomen hadden te vermoorden, dat ook gelukt zou hebben,

op ons af, na dat die van Oediong Sa- tecken

van onze schepen af, en vermoordden on-

en van
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en waar van een schuit met volk daar om 1659.

Leeuw, en tot zynen Schout by nacht

onzen op

Ao. 1658

TR A.

peld, verbrand, en verscheide lieden van
ons zoo daar, als ook op de afgeloopen
-haloep Barnam (daar zy 9 mannen van
kant hielpen) omgebragt of gequest had-

gewroken is
In dit zelve jaar bedreven die van Sille-

bar ook een schendige moord aan 2 Tol
ken van de Fluit Nieupoort, waar mede

den, onder welke laatste de Koopman

Groenewegen, ’t Opperhoofd van Gunst
en meer anderen waren.

Wouter Schouten in dat jaar uitgezeild,

VYFDE HOOFDSTUK.
Y¬

E Heeren de Keizer en Bort Ao. 1654 als Commissarissen na Atsjeh. Groenewe-

Eygen als Hoofd in Atsjeb. En Massis in Peirah. De Goyer ons Hoofd op Djambi. Die van Aisjeh verbreken Ao. 1660 't verdrag weer. Bort Commissaris Ao.
1660 0p Atsjeh. Evert Michielszoon Hoofd Ao. 1663 in Djambi. Atsjeb Ao. 1664

belegerd door Bitter. De Commissaris Gruis, Ao. 1665. De Heer Verspreet komt
Ao 1666 hier als Commissaris en Veld-Heer. Indrapoera’s ongezonde lucht. Poeli
Tijingko Ao. 1664 door de Bitter veroverd. Ao. 1665 dooden den Commissaris Gruis.

Door aen Heer Verspreet gewroken Ao. 1666. 't Opperhoofd der Westkuft Stadhouder
van de Keizer van Maningcabo. De Heer Pits Ao. 1667 Opperhoofd. Padang het

Hoofd-comptoir von Ao. 1668. Hoe veel comptoiren wy buiten Padang hadden. Ketatengab. Des zelfs Opperhoofden toen. Tijingko. Opperhoofden hier. Sillida.

Opperhoofden. Verdere dorpen daar omtrent. Ons comptoir op Priaman Ao.
1669 en 1670 opgericht, als mede op Ticoe. En Ao. 1670 op Baros. Nader be-

richt hier over. Die Ao. 1670 tegen ons opstaan; dog komen zich vernederen. Wat
goederen bier vallen. Baros, met zyne onderhoorige dorpen, beschreven. Onze logie

daar Ao. 1670 weer opgericht. De Inlandze Hoofden aldaar. De voorname bedien¬
den van ons op Padang, van Ao. 1667, tot Ao. 1671. Hoe groot de bezetting zedert
Ao. 1696 ws. Titel der tweede persoons en Geheimschryvers. Wanneer de Engelzen, en Franschen zich begonnen hier vast te zetten. Moejelykheden Ao. 1669 tufschen Atsjeh en Dilli. De Heer Bogaard Ao. 1674 Gezant na Djambi. Ao. 1678
de Heer Pit hier Commissaris, met de Heer van Leenen. De Heer Hurdt vervangt
de Heer Pits Ao. 1678. De Heer van Leenen verving Ao. 1670 de Heer Hurdt. Ao.
1681 oproer bier. De Heer Olitsch, Hoofd der mynen, in November met volk gezonden. Door welk volk die van Bajang en Troesang overwonnen zyn. Bericht van

den slegten stant der Mynen, aan die van Batavia, door Olitsch gegeven. Die Ao. 1682
stierf. Moejelykheden tusschen die van Lampon en Palimbang. Ao. 1685 de Heer
Coeper Opperhoofd bier: en Ao. 1686 door van Mechelen vervangen. Lamponze oproer Ao. 1686. Ao. 1667 de Heer Lobs Commissaris,en de Heer le Sage Opperhoofd

hier. Djambi ingenomen. Ao. 1688 moejelykheden met de Engelzen over Bangcoelo
en Batangkapas. Waar by zy ons veel ongelyk aangedaan hebben. Dood der oude Ko-

ningin , en een nieuwe Ao. 1688 op Atsjeh. De Heer van Thye Ao. 1690 Commissaris van Palimbang. A°. 1692 de Heer Boudens Hoofd van Sumatra. Zaken van
Djambi. Het springen van Waveren, en diensten door de Koningin toen aan de onzen gedaan. A°. 1696 't comptoir van Djambi gelicht. Weiland daar ook Hoofd.
Durant Ae. 1696 na Tijingko als Hoofd. A°. 1697 de Heer Beernink Hoofd der

West-kust. As. 1700 de Heer du Cam zyn vervanger. Moejelykheden met die van
Pauw. Ao. 1701 de Heer Teding in zyn plaats. Die Ao. 1704 door de Heer Schep
moes vervangen werd. Ao. 1707 de Heide bier Hoofd. Ao. 1707 Patras Hoofd van
Djambi. A°. 1708 Bakker; en 1710 Hofman Hoofd op de West-kust. Ao. 1712
V. Deel.

en
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en 1713 moejelykheden met de Inlanders, Kapiteinen, enz. Ao 1712 bier gezonden, 1666.
1559.
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Ao. 17I5 nieuwe bedienden bier. Ao. 1717 de Heer Schepmoes hier Commissaris.

die de gansche Regeering hier licht. Patras toen Hoofd bhier, enz. Ao. 1720 de Groot
Hoofd van de West-kust, enz. Opperhoofden van de West-kust van Sumaira. Op-

perhoofden van Palimbang. Opperhoofden van Djambi. Commissarissen der Westkust, Zaaken van den God. dienst. Predikanten berwaards gezonden, om de H. Sa
cramenten te bedienen

°. 1659 in Augustus, ging den Heer

De Heeren

Jacob de Keizer als Commissaris na

de Keizer

de Koningin van Atsjch, mede ne-

en Bort

Ao. 1659
ale Com-

missarissen

mende den Koopman Jacob van Groene-

over schryven zou, om te zien, wat na-

dere last zy daar op zouden gelieven te geVeI

Evert Mi-

Ao. 1663 schynt Evert Michielszoon

wegen, om aldaar, zoo de vrede getrof-

tot Djambi in de plaats van den Heer dechielszoon

sen wierd, als Opperhoofd te leggen
Met cen gelyke magt, als zyn E. ging,
om met haar Hoogheid te handelen, de

Goyer als Opperhoofd (die hier stierf ge-

na Atsjeh

gezonden.

Heer Balthazar Bort, welke Heeren van

27 October des zelven jaars met het Jagt

vloot na Atsjch, om de Koningin, die vry belegerd.

kicen Batavia, aan de Regeering van Malakka lieten weten, dat de vrede met die

streng regeerde, en met haar cigen volk

Vorstin getroffen, en daar besloten was

te brengen. Hy nam al haare sterkten, en
byna die geheele kust voor ons in, en

ben zou, mits dat zy ook lyden moest
dat alle vaartuigen zouden bezogt, en dat

aan geen vreemden eenigen handel in A¬
tsjch toegestaan zou werden, hoewel dit
juist zoo net niet nagekomen is.

Daar op wierd Groenewegen als Hoofd

Gtceneu
Opper¬

ang hy daar gelegen heeft
Atijch
Ao. 1664 zond de E. Maatschappy den 664 door
Heer Pieter de Bitter, als Hooft van een de

ende, en die Vorstin de andere helft heb

hoofd in

1663 1n

legt te zyn, zonder dat my blykt, hoe Diambi.

Malakka derwaards vertrokken zynde, den

dat wy de helft van het Tin, in Peirah val-

ren als

Hoofd Ao

in Atsjch geplaatst, en de Koopman Joannes Massis als Hoofd weer na Peirah ge-

Aisjch:

zonden.

Den 29 December dezes jaars, kreeg

en Massis

inPeirab.

men op Malalka tyding, dat het Engels
comptoir, of logie, op Djambi, door hun

Bitter

en ook rnet ons in oorlog was, tot reden

dwong haar een nieuw verdrag te maken.
Ao. 1665 schynt onze Maatschappy wel
net allereerst gedagten gemaakt re hebben,
om op Sumatra’s West-kust ontrent het
Eiland Tsjingko, of niet verre van Pa-

dang, een vast comptoir op te rigten, heb-

ende dit jaar wel 300 pond goud uit de
mynen aldaar getrokken.
Zy zonden den Heer N. Gruis als Com- De Com

missaris ’er na toe; maar die maakte het millaris,
Gruis, Ao.

door zyne onvoorzigtigheid zoodanig on1665.
rent het dorp Pauw , dat wy daar ettelyken van ons volk verloren.

Haar Edelheden, hier over geraakt, De Heer
eigen volk afgeloopen, gelyk de onzen ook
Verspreet
zonden
’er Ao. 1666 den Heer Abraham
kort bevorens door onzen Koopman en’t
No 1666
De Goyer

Opperhoofd aldaar, de Heer Jacob de Go-

Verspreet als Commissaris en Bevelheb-Commis:

ver (die 'er Ao. 1660, en nog later, lag
ekend gemaakt was

ber met last, om dit op het strengste tesaris, en
wreken.
Veld-

Den 26 Augustus 1660 gaf de Heer

Ontrent dezen tyd begon men hier ook Indrapoe¬

ons Hoofd.

tot Djambi.

Die var

Heer

Atsjch ver- Massis aan den Landvoogd van Malakk- en voor al ontrent Indrapoera, te ontdek- ra’s ongercken Ao. bericht, dat die van Atsjeh tot Peirah 't ken, dat het daar, en op het Duivels-zondelugt.
1660 't
Eiland , wegens eenige Taan-bosschen,
nieuw-gemaakt verdrag al weer overtreverdrag

weer.

den hadden, met daar meer Tin, dan zy

in de moerassen groejende, en die 't wa-

mogten, uit te voeren, waar toe ook de ter wel 2 mylen in zee rood maakten, zeer

Koning van Peirah, en zyne Grooten

verscheide pas-cedels, om dat na Atsjeh te

brengen, zonder zig ergens aan te kreunen,
verleend hadden

ongezond was, zoo dat alle, die daar op
juamen, kort daar aan stierven
Men had het Eiland Tsjingko, zelf al Poclo

ten tyde van den Heer Pieter de Bitter Ao.Tsjingko
al Ao. 1664
1664, in bezitting genomen, en daar, door de
Bort Com
schoon ’t van nature redclyk sterk, en zeer Bitter veromissaris
dat Massis dit in der minne zou zien teAo. 166
gen te gaan, en, niets vorderende, dan otzig was, een Vesting gemaakt, ’t geen verd

Daar op vond men tot Malalcka goed,

op Atsjeh.

maar veinzen, en ondertusschen, alzoo 't

gter niet belet had, dat die van Pauw veel

hier op een quade moer lag, al het Tin,

van ons volk ’t jaar daar aan, ten tyde van

en onze gereede penningen, in het schip
Alkmaar zou inscheepen, maar nooddruft

'er houden, de schulden, zoo veel mogelyk

den Koopman en Commissaris, Jacob

Gruis, dood geslagen hadden, alzoo toen
door zyn eigene onvoorzichtigheid, Hy,

ken op Peirah aan den Commissaris de

de Heer van Iperen, Kapitein Bega,
Kapitein Jan Pig, 3 Luitenants,2 Koop-

Heer Bort, en Groenewegen, tot Atsjeh
behoorlyke kennis geven, terwyl mer

Pauw, het leven lieten.

was, innen, en van den toestand der zaa-

van Malakka aan haar Edelheden ook daar

lieden, en 130 Soldaten, ontrent het dorp

Het jaar daar aan quamen 'er 300 blan*

s UM

1667. ke koppen, zoo Amboineczen, en eenige
Dood van Boegis met s schepen onder ’t oppergezag
de Com
van den Heer Verspreet, en den dapperer
215
Kapitein Poleman, die, in 10dagen overGruis door
ezeild zynde, den 14 September voet aan
de Heer
Verspreet
Ao 1666

gewroken.

het hoofd-comptoir geweest en gebleven

bergen

nsche

comptoir geschikt, waar op haar Edelhe-

auw zoo clendig uit het veld ssoegen niet

hadden) dat zy niet wisten waar zich te

ecs

vond, heeft men dit laaatste, als ’t gezondste en best gelegenste, tot het hoofd
len A°. 16680ok hare goedkeuring gegeen hebben, en is het na dien tyd ook altyd

en 16 voeten hoog, en 15 voeten dik,

en 210
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handel zoo gelegen niet, als Padang, 1668.

and zetteden, en den 16 dito, die van

tegenstaande zy verscheide sterkten van 10

In welk.

TRA.

Na dezen tyd hebben alle de quaat

Te dier tyd hadden wy hier buiten Comptoi

ren buiten

Padang, nog 3 buiten-comptoiren, daar padang.
wy logien en Opperhoofden hadden.
Het oudste was dat van Kotatengah, Koraten

daar wel eer Jacob van Groenewegen als gah.

aardigen en Atsjehs-gezinden zich var

oofd schynt gelegen te hebben.

nier na Atsjch begeven, en de gansche
tust aan dezc kant tot ontrent Baros aan

Dit was een zeer onrustig, en twistgieig volk, die, hoe sterk zy zig ook by de-

se onzen vry gelaten, die de zelve ook

ze en gene verbonden aan ons onderwor-

anditreck, door magt van wapenen veroverd, en zig

ven hadden, zich egter niet ontzagen gesurig tegen hunne Opperhoofden op te

S

toen van Sillebar af tot aan Baros toe mee-

10

ter van alles aan deze kant, en wel in 31

taan, en zich openbaar tegen ons aan te

yzonder van alles, wat onder Sillebar tot

kanten, waar toe Siri Radja Hoeloebalang

Baros toe
nakien.

aan Indrapoera behoorde, en daar bene

een zeer geldgierig man, gedurig niet wei-

vens van Padang, het Eiland Tsjingko
Koratengah, van de Sapoeloh Boha Bendar, Bajang, Lompo enz., en alles tot

nig het zyne dede, tot dat hy Ao. 1669

aan Ajer Adje, mitsgaders van Priaman,

Wy hebben daar verscheide Opper- Des zelfs
joofden, om den goud-handel waar te opper-

Ticoc, Passaman, Ajer Bangi, en ’t ver

aemen, gehad, te weten, Jacob van Groe-

dere tot aan Baros toe (gelyk wy in het
vervolg breeder toonen zullen, zooda-

'tOpper

hoof de

vestkust
21ude
ndC

Reizer.

nig gemaalet , dat alle deze strand-vol-

keren (staande eigentlyk onder ons, en by
onze bepaalde gifte onder den Keizer van

derkoopman, en Arent Kool tot den 9
uly 1669, Joannes Colombi na den 9 Ju-

Maningcabo, en uit zynen, en onzen naam

ly 1669, die er tot den 22 Maart 1674

onder ’t Opperhoofd van de West-kust,

gelegen heeft, wanneer 'er zulken opstand

als zynen, en onzen Stadhouder) ver-

van dit volk voorgevallen is, dat zy tot

cheidemalen tegen ons opgestaan hebende, en straffe wegens hunnen opstanc

hier de logie den 8 April van daan geligt

reezende , zich zelven goedwillig aan ons

hadden , ’t geen haar Edelheden, by schryens van den 4 Juny 1670 ook goed ge-

derwerpen, waar by dan onze E. Maat-

keurt, en na welken tyd, hoe meenigmaal

schappy een volstrekt regt over deze gan

y ook om de vrede met die van Bongus

cn, of zich eenigzins aan hen gelegen te

om hier cen vast comptoir, en verscheide

aten, te meer, alzoo hier maar een smal-

logien opte richten

Terwyl de Heer Verspreet nog hier

i'5 A0.

vas, die den 7 May 1667 na Batavia ver-

trok, wierd by hem en den Raad eerst

zoon Pits, welkten haar Edelheden als

Hoofd van de gansche West-kust van Su-

matra aangesteld hadden, over te geven
selyk die Heer, die tot dien tyd toe hier
’t oppergezag had, den 16 February, na
dat de Heer Pits den 13 dito daar van Ma-

ak ka aangeland was, gedaan heeft
Hool

con pioi
An AO.

1686.

le goud-handel, en een groote last van de

bezetting viel

det tweede comptoir was op het Eiland Tsjingko.
Esjingko of Sinkel, dat 12 mylen be-

goedgevonden , om de goederen van dit zuiden Padang, en zoo veel ook benoor-

comptoir aan den Koopman Jacob Joris-

Padang he

uamen smeeken, niet goed gevonden is,
daar weder een ander Opperhoofd te leg

zedert de eerste gedagten genomen heeft,

De Heer

perhoold.

een reden komen wilden, voor dat wy

by een nader verdrag hebben komen on

derd Ao 1666 bekomen, gelyk zy ool

oofden

newegen voor Ao. 1667, en daar na Hen-

rik Marschalk Ao. 1665 en 1666, N.
Starkman Ao. 1667 Jacob Kivit, On-

sche kust op een zeer wettige wyze ze

1667 Op

a Oelakan de vlugt nam

Haar Edelheden hadden aan den Heer

den Indrapoera legt. In andere kaarten
egt dat 2 ofzægraad benoorden den Evejaar, dog zeer qualyk.

Dit was een mensch-verslindend Eiland
vaar op van tyd tot tyd zeer veel men-

schen stierven, zoo door de groote hitte,

als door de ongezonde dampige en vergifige lucht

Terwyl de Heer Verspreet nog hier

’its magt en last gegeven, om de plaats,
die hy best keurde, voor de hoofd-plaats
te houden

was, verloor hy zynen Geheimschryver, Jan Schepens, nevens welken toen

Men had in 't eerst wel zyne gedagten

nderkooplieden, en de Assistenten, Jo-

op ’t Eiland Tsjjingko, als zynde vry sterk,

annes de Koning, en Americus van den

laten gaan ; maaraangezien men dat zeer on-

Briel, met veel anderen, hier overleden

gezond, en ook in verre na voor den goud

zyn.

ok Pieter Brinkhof, en Johan de Witte,

E 2

Men
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Men vond echter goed hier Ao. 166

1668.

troepen van daar, op niet uitquam, zyr
zy al mede, gelyk alle die volkeren van

pakhuis by te maken, en over den omslag

Batangkapas, en die van de Sapoeloh Bo-

der E. Maatschappy, alhier een Opper

ha Bendar benoorden en bezuiden van Sil-

Opper¬

Ao. 1667 wierd hier de Onderkoop
man Francois Bakker als Hoofd geplaats
by welken toen Jacob de Kivit nog ge

hier

wagting van Atsjeh, en ’t zenden van hulp

een comptoir op te richten, en ’er een lo
gie, of een huis met pannen, dat niet zee
groot was, en Ao. 1669 'er een steenen

hoofd te leggen
hoofden

Naderhand egter ziende, dat hun ver- 1669

voegd is; dog alzoo Bakker dikwils hic
en daar na buiten , en voor al na Baros

1669, en 1670 op hun verzock ook goed
gevonden hebben, daar mede een comp

oir en logie op te richten, en ’ereen Op

perhoofd te leggen, gelyk ontrnt dezen 1yc

1670 na Batavia vertrok. Wat voor Op-

al mede op Ticoe, aaar men een zeer on-

perhoofden naderhand hier lagen, is m

rustig en twistgierig volk had, geschiec

onbekend.

Tegen over Tsjingko legt het dorp
Peinang, dat jaarlyx ontrent 100 Bhaar
peper opbrengen kon

s, tusschen ’t welk en Ajer Bangi, mer
het doip Passaman had, het we kezig nevens alle de Inlandze Noorder Overheeen

lezer Inlanders zig Ao. 1670 zeer nederig

Het derde buiten-comptoir was Sillida

aan ons is komenonderwerpen, gelykcin-

dat onder Tsjingko staat, en niet verr

delyk die van Baros, na dat zy lang te ver-

van daar, of 'er wat benoorden, legt
Hier valt wel het meeste en ’t beste goud,

geefs na een Atsjchze vloot gewagt, en
daar voor gevreest hadden Ao 1670vol

gelyk ook daar omtrent op des zelfs ge
bergte de goud mynen zyn

Hier is een logie, en een Opperhoofc

hoofden.

Een van de voornaamste goud-handel- Als mede
plaatzen is dit Priaman, waarom wy Ao op ricoe

dig huis hield, en veel te kort quam, zoo

Harde gelegt, die den 1 September Ao

Opper

verzogt, zich aan ons onderworpen, en
nieuwe verbonden met ons gemaalet

gezonden wierd, en hy hier ook vry slor
is hier Ao. 1668 de Koopman Joannes d’

Sillida.

lebar af tot aan Baros toe, Ao. 1668 al tot

ons afgekomen, en hebben om vergiffenis

van ons, die ’t opzigt over den goud-han-

del, en over de mynen heeft. Voor 166
lag hier Burghard Been, Ao. 1668 der
Onderkoopman Balcker, en Ao. 1670 den
Onderkoopman Abraham Obdam

Om nader kennis van deze goud-mynen

gens ons schryvens van den 4 Novembei

van daar na Batavia) gedaan hebben

Het dorp van Baros, onder een Pang- En Ao

lima van Atsjeh staande, was nu en dan 16700f

vel door de onzen bezogt, dog zy had- batceden aan eenige van ons volkeen schande

yke moord Ao. 1667 of 1668 gepleegt
Ondertusschen vond men egter goed den

2 Maart 1669, den Onderkoopman Fran-

te krygen, hebben haar Edelheden Ao

cois Bakker, en den Boekhouder Joannes

1669 den 16 Juny herwaards den berg
werker Jan Frederikszoon Harman ge

Melman, met eenige koopmanschappen

zonden, en Ao. 1670 den 9 October be
last hier een vastigheid voor 16of2oman,
by toestemming der Inlandze Grooten, te

was, daar uitnemende goedc Camfer, en

makten.

hier na toe te zenden, alzoo dit een plaats
le beste Benzoin, viel
Deze twee bragten het toen hier zoo

verre , dat den 6 April daar aan hier een

Verder

Daar nu omstreeks heeft men het dort

comptoir opgericht, en een hinis voor ons

dorpen

Bajang (daar veel slegte peper valt) de Sa

volk vervaardigd is ’t geen verder met vier

poeloh Boha Bendar, vyanden van Bjang, gelyk mede de Tiga Blas Kota

zotelingen, en twee steenstuklen zooda

daar onercit.

naast aan welke dorpen dan Padang volgd
van waar men dan na Kotatengah,en zoo

verder na 't dorp Anney, daar men eerf
al mede een logie 1667 opgericht heeft,
schoon’er pas 6 of - huizen bystonden, t

velk naderhand afgekeurd is, om dat men
bevond , dat die plaats qualyk begreper

was. Omtrent deze plaats waren ook d

np

toir of

Priaman
Ao. 1665
en 1670

opgericht

oor den Inlander te vreezen had

Op dezen tocht had Bakker ook deeer- Nader be

ste maal (schoon daar toe geen last heb-richthie

bende) op het Eiland Nias geweest van orewaar hy den 5 Augustus, gelyk Melman

den 16 dito weer op Padang quam , dog
Sakker had, buiten bevel, ook den hande

pp Baros laten varen , waar over hem ge

dorpen Sclapan, en de Sambilankota; en

jelast wierd zich te verantwoorden, ge-

schoon men met de andere volkeren hier

lyk mede over dat hy Nias, buiten last,

omstrecks veel moeite had, hielden zich

aangedaan hac

deze zeer stil.
Cogeu

nig versterkt wierd, dat men niet vee

Naderhand egter verzogten die van Ba-

Die van Priaman, wat verder op (o

ros weer zelf, om daar een Opperhoof-

pas 7 of 8 mylen bezuiden Ticoe leggen-

te leggen, dat ook daar na 1669, en voor

de, waren door den Heer Pits, terwyl hi
Ao. 1667 voor Kotatengah was, om daa

al eerst regt Ao 1670 geschied is, wan

rdre te stellen, wel ontboden, maar nie
verschenen, en hadden in tegendeel Ge

zanten na Atsjeh om hulp gezonden.

neer men daar den Boekhouder Huiber

uigens, als Hoofd, en by hem den Af

sistent Michiel de Hertog, gelegt, en
Schipper David Davidszoon tot dien handel

s

U

MA

1670. del gebruikt heeft, welk voortzetten var
den handel aldaar, den 20 Novembe

1669 by haar Edelheden ook goedgekeur

der Rivier, begrepen geweest is, was maar 1670 wec

Egter was dit die van Baros, die nog
al voor de vloot van Atsjch vreesden, geen

4oo voeten in’t vierkant, dic met 2 pun-opgericht

regten ernst, en zy begonden weer zo-

en met een Pagar van Nipa-boomen om

heind werden. Zy was voor 60 Ryx-

del niet alleen ontzeiden; maar zig in al-

daalders gekogt, waar van de helft in zout

de handel niet zeer toenam, en zelf ook

liet hen waarschouwen, van zich tydig

van hen vrugteloos gemaakt wierd.
Men had'er 2 Hoofden, en 12 Solda

Het was zoo verre van daar, dat zy zig
hier aan kreunen zouden, dat zy zig kor
’er aan, of in October niet ontzagen onze wooning, en de geheele heining on

dat zy zich aanstonds quamen vernederer

den waren, in de logie te vertrouwen

en ten eersten, onder groote beloften var
beterschap, een veel bondiger verdrag aan

alzoo de zaken hier nog als op schroeven.

Men zegt, dat hier niet alleen zeer vec

en wat los stonden.

En dewyl men bespeurd had, dat Ra-

dja d’Ilheer wel zoo vroom en opregt, als

calappus-olie (komende van de Eilander

Radja Oeloe, dog zoo magtig niet was

Niako Banjac en Maros, en’t halfaan

en dat men hem zogt uit de Regeering t
verstooten, om dat hy, na hun gedagten
onze zyde wat te veel hield, was men te
Padang van oordeel, dat men hem de ster

noute planken, karet, zappan-hout, vee

harpuis rochevellen, en vogelnesjens
behalven de camfer, en benzoin, vallen

ke hand leenen, en hem in allen deeler

dog daar werd meer van opgegeven, dan

tegen hunne raadslagen, om Radja Bong
so zynen broeder, in zyn plaats te stellen,
lek ken moest, aangezien zy niet bevoegd

wel in der daad waar bevonden is

dorpen.

nede onder het zelve verbond te brengen.
Men oordeelde op Padang egter 't best,
niet meer goederen, dan ’er net van noo

34 Ryxdaalders kostende) maar ook veel

derhoorig

ze Hoof

bragt hen toen zulk een schrik op ’t lyf

boden te maken

zyne ou

Radja Oeloe was hier de Opperkoning, De Inland

onder welken niet alleen Baros,maar ook a
belooft had, Sinkel binnen 6 maander

rde Heer Pits met een vloot na toe, en

Baros me

wy hen voortaan zagt regeerden.

zen allen smaad aan te doen.

men zic

vallen.

bestierd hadden, het best wezen zou, dat

Sinkel en Taboejong, stond, en die ook

In ’t begin van November 1670, gins

deren hie

ten , gelegt, en inen was van oordeel, dat ,
gelyk die van Aisjeh dit volk zeer bar

de zelve , om verre te werpen, en de on
Dog ko

Wat goe-

ndertusschen bleek by de stukken,

als tweede, te zenden, en de Heer Pits

zansche magt der E. Maatschappy in het

Ien

’t ging slap voort

dat, schoon wy hier nu een logie hadden

kort niet wilden afwagten.

verniede

betaald was, en de andere helft, na vol-

toying van dien, zou voldaan werden ; dog

Vignon, als Hoofd en Joannes Colomb

voor ons te komen vernederen, zoo zy di

tau.

ten, en 8 metaale bassen, zou verzekerd,

balsturig te werden, dat zy ons den han-

met hen zynde, hier na toe Mattheus du

ons oI

1670

is

goed, schoon nog in geen goed verstand

1670iegen
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zoo by een vasal van die van Baros is.

Onze logie-grond tot Baros, op de ei- Onze logie
gen plaats daar ze bevoren, by de mond aldaar Ao-

len deelen weer tegen ons aankanteden
Den 27 Augustus Ao. 1670 vond mei

Die Ac

TRA.

Het dorp Baros zelf legt ontrent myl
van strand zynde van voren miet redely

waren daar ontrent eenige de minste ver

ke vlakten,en schoone Rystvelden, voor

andering, buiten onze kennis en toestem

zien ; dog van agteren grenst het tegen een

ming, te maker

De voorname bedienden nu, die men Bedienden

laag gebergte, waar op de beste benzoin
boomen staan. Harc heerschappy strekt

by de oprichting van 't Hoofd-comptoir op Padant

zich benoorden tot Sinkel, en bezuider

op Padang gehad heeft, zyn deze navolvan

tot Taboejong uit, zynde wel redelyl
volkryk; maar de Overheden hebben zeer
weinig over hunne onderdanen te zeggen

sende geweest

De Heer Pits was Opperhoofd, en maa
Koopman, toen hy dit wierc

alzoo het meest afzetzels van een geboeft

Ao. 1668 werd hy Opperkoopman met

zyn , dat langs deze gansche kust over

100 gulden ter maand, onder een verband
van 3 jaaren, en 1670 Bevelhebber met

misdryven hier van daan gejaagt is er
die aldus, door langheid van jaren mee
ster van deze plaats geworden zyn, waa
door een ieder van hen voorwend, Hecr

van zyne bosschen en landen te zyn.

Het dorp Taboejong, dat hier onde
staat, kan jaarlyx wel ruim 4 pikols cam-

fer ter markt brengen, en had de Radjs
Bata aldaar door zyn Gezant dit jaar aar
den Bevelhebber en Raad van Padang ver
zogt, daar een comptoir te willen oprich

ten, dat hem beleeft afgeslagen was, al

130 gulden ter maand, dat hy tot 1679
den 8 April bleef wanneer hy buitengemeen Raad van Indien, en ook kort 'er
na Landvoogd van Malakka wierd, hoe

wel hy niet voor Ao. 1679, derwaard
vertrok.

De tweede persoon, 1667 hier gekoren, en by haar Edelheden goedgekeurt,
was de Onderkoopman Martinus Eik

berk; dog de zelve is den 15 May 1668

verleden. Hy wierd door Joannes d’
E 3

Ac

1667 tot

Har-

671.
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1671. Harde vervangen, die dit, Koopman zyn-

de, tot 1 September 1670 bleef, en toen
vertrok.

Ao. 1670 wierd de Assajeur en Assi- 1671.
stent, Burghard Bheen, van Dantzik, den
4 Juny Vaandrig, mits dat hy ook zou

oannes Melman, die zeer veel in com
missien, na Baros, en elders, met den
Onderkoopman Francois Bakker gebruik

Assajeurblyven, en op den zelven dag wierd
ook Picter Janszoon van Rinen als jong

wierd, was Ao. 1667 maar Boekhouder

hy als jong Luitenant hier Hoofd dei

en nam in dien tyd egter van den 21 July

Vaandrig aangesteld; dog zoodanig, dat
crygsbenden zyn zou; dog alzoo by den

668 op zyn verzoek, de bedieningen van

meesten tyd lam aan de beenen was, quam

iscaal (waar in hy nu en dan door Phi-

hy den 19 Maart 1671 daar aan te ster-

lip de Bricqueny, als hy na buiten in com
missie was, ondersteund wierd) en van Ao

en

Ao. 1670 was hier een Mr. Bergwerker,

1667, die van Geheimschryver waar

en Volmaakt Assajeur, Nicolaas Frede

waar op hy 1670 Onderkoopman en vaf

rikszoon Visscher, met 9 Nederlandze

Fiscaal met 45 gulden ’s maands onder eer

Mynwerkers voor de Sillidaze Myn, ne

verband van 5 jaren, wierd, blyvende in

vens den Goudsmid en Assajeur, Henrik

beide die bedieningen nog tot Ao. 1671

de Ruiter, van Straatsburg, van Batavia

zonder dat ik wete, hoe veel langer hi
dat na dien tyd gedaan heeft.

Dat de Onderkoopman Francois Bak
ker als Hoofd, met den Onderkoopmar

gezonden, buiten welke men toen ool hier

bekomen had de Assistenten Matthys Mi
chiclszoon, en Izaak Franszoon, om hier

gebruilet te werden ; dog de Vaandrig

Kivit, op Poelo Tsjingko lag, hebben
wy bevorens al aangemerkt.

Bheen , ondertusschen krankzinnig ge-

Als Winkelier lag hy hier Ao 1667 (er
al bevorens) die een springtogt na Batavis

rertrolcken

gedaan, en zich Ao. 1668 weer hier na

toe begeven hebbende, den 9 July 1669
hier overleden is. In de tyd van zyn ver

worden, was na Batavia den 9 October
Haar Edelheden hadden ook een vloot

met schepen gezonden, met veel krygs
volk, die hare zaken, tot demping de
Ialandze oproeren, en tot vernedering

trek, of Ao. 1668 was den 20 July dit ir

an den Inlander, verricht hebbende, den

zyn plaats Everard van der Schuur ge

4 November 1670 weer na Batavia gin-

worden, en tot Ao. 1669, wanneer hy afging, gebleven

gen, medenemende den Logie-Bockhoucer Andries van Marken, door welker

Den 2 Maart 1669 was hier Soldy

onvoorzichtigheid, het oude, en nieuw

Boekhouder Michiel de Hertog, de Ne

nuis der E. Maatschappy den 5 Augustu-

zotic-Boekhouder Antoni Stuurman, in

1669 afbrandde, en waar by de E. Maat-

welk jaar ook de Onderkoopman Mat-

schappy gl. 27892-7 12 verloor Zy lie

theus du Vignon aan land gelicht is, on

ten toen van ’t krygs-volk den Vaandrig

Negotie-Boekhouder te zyn, gelyk toer
ook 't Hoofd der krygslieden hier, de
Vaandrig Michiel Vrouwling, nevens der

ieter Piroth hier, en gelyk de Assistent
Johan van der Vecht den 31 December

1670 ook vertrok, alzoo hebben zy den

Assajeur Jan Frederikszoon Harman, er

Boelchouder N. Hengelaar daar tegen toen

de Boekhouders Jan van Ryn, en N. de
Ley, overlcden zyn. Ook wierden toer

weder aan land gelicht

hier voor de zieken J. Thierens, en Phi-

de Boekhouder Huibert Huigens, en de

lip de Bricqueny, Jacob Lydema (die den

Ao. 1671 gingen van hier na Batavia

20 November 1669 weder vertrok) aan

jonge Assistent Jacob Pessaart; dog de
onge Assistent Jacob Steenhof, en Adam

land gelicht

Pen, bleven nog hier

Ook was hier Ae. 1667 nog de On-

Ik had wel gewenscht hier nevens eer

derkoopman Gerard van Buuren, neven

lyst van alle deze bedienden vervolgens te

de zicke Assistenten, Jacob Faloer, Jacob

konnen voegen ; dog hebbe die niet weten

Reveld, Willem Kik, en Melchior Tho-

te bekomen, wat moeite ook daar toe
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Ao. 1669 waren hier nog Huibert van

gedaan hebbe.

De bedienden, my nog onbekend, zul-

den Broek, en Joannes Colombi, die als

en wy hier en daar tusschen beiden, op

Boekhouder en Hoofd tot Kotatengah lag.
loost Henrikszoon uit de Ryp was toen

de jaren, dat zy hier op deze of gene

op Padang Bottelier, ook had men toer

nog een algemeene lyst van de Opper-

hier Joannes van der Vecht met zyn ganscl

hoofden van Sumatra’s Westkust laten

huisgezin, als mede den Krankbezoeker
Huibert Jacobszoon Spiegel, die Ao. 166
den 18 October, vertrok, na welken tyd
St. Melman dien dienst ook (alzoo hy di
meer gedaan had) by zyne 2 andere be
dieningen van Fiscaal, en Geheimschry-

volgen, en ’er de Opperhoofden van
Djambi en Palimbang, die my bekend

ver, waarnam.

comptoiren lagen, invoegen, en hier na

zyn, byvoegen

De gansche bezetting hier beliep in Hoe groot
den beginne 110 koppen. Men verzogt, om de bezetting voor

de gedurige daar voorvallende oproeren4

der Inlanders, en om de groote sterfte Ao. 1696
an was

3U M
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dit Opperhoofd en den tweeden alhier net 1682.

1671. van’t volk hier nog 40 of so Soldaten,

bepaalt, ook wierd toen de Heer Hurd

welke omslag van tyd tot tyd nog al vry
meer toegenomen is; maar gelyk haar E-

door den Heer van Leenen als Opperhooft
vervangen, terwyl de Heer Pits nog al

delheden Ao 1679 den 20 Maart goedvonden aan dit Opperhoofd, en den twee-

eenigen tyd, en tot Ao. 1681 hier bleef
Ao. 1680 was het hier onder de Inlan- A°. 1621

den alhier de zelve voordeelen als by een
Landvoogd, en tweeden in eene Land-

ders weer in de war; weshalven 'er veel

voosdye te laten genieten (t welk men

olk onder ’t oppergezag van den Heer Ben-

onder Amboina omstandig zien kan) al-

roovenden zy den 7 May 1696ook goed
den omslag alhier zoodanig te verminde
ren, dat voortaan hier maar zouden zyt

Op Padang
Tsjingko
Baros.

Tite r

twecde p
soonser

Scheim-

schryver-

84 mannen.
42 dito

s’dito.

zichhaer

litsch al

nan en bestierder der goudmynen op Su-

Hoofd der
mynen

matra in dat jaar uitgevaren ) Ao. 1681, na zonden.
lat de Heer Laurens Pit den 21 Octobe
aangeland was, en met den Luitenant en

vergscheider Bleutner kennis van dezen oproer aan haar Edelheden gegeven had, der
2 November herwaarits gezonden wierd

ok begeerden zy dat de tweede en Ge-

Het getal der manschap was al redelyk
root, alzoo met ’t schip Nieuw Middel¬

zouden mogen zyn; dat egter naderaanc

purg aii man (bestaande in 3 vaandels

veer anders begrepen is, alzoo de tweede
Kooplieden, en de Geheimschryvers On-

Eurcpeërs, en 3 vaandels zwarten, en in

it cenige byzondere schriften van de

Franschen

min Olitsch (gewezen Keursaxisch Raad De Heer

en Berg-Commissaris, en als Berghooft

ncimschryvers voortaan maar Boelchouders

Wannec

Zeii, e

hier.

te zamen zar mannen.

serkooplieden daar op geworden zyn
de Enge

oproer al¬

eenige Matroozen) Rammekens 2oo, het
Huis te Velzen 3oo, en Delfshaven 280
coppen te zamen 1191 man uitmakende,

zaken der E. Maatschappy, welke ik be-

aerwaards over gingen

zitte, bevindc ook, dat de Engelzen, en
-ranschen ontrent Ao. 1666 zich op dii

oTsjingko op de Reede, daar de Hee

Zy quamen den 29 December voor Poe-

land van Sumatra, en wel tot Atsich, doo

Arnold Sylvius, twecde van de Westkust,

milde geschenken, vast hebben beginnen

en daar na ook de Heer van Leenen, hen

te maken, hoewel die eerste dat voorna-

zeer vriendelyk ontfing

vast zetten.

melyk, zedert zy van Bantam afraakten,

Na dat men de krygsbenden had doen Door welk

op Bangkoclo ontrent Ao 1685 hebber

anden, tastte men die van Bajang en Troe volk die
an Bajang
sang (die zig tegen de E. Maatschappy aan en Troe-

begonnen, en daar een sterke logie of

op zyn plaats ten tyde van Joris van Spil-

jekant hadden) zeer dapper aan, en klop-sougover
e hen zoodanig, dat hun beste wieken wonnen
gefnuikt waren, zoo dat zy, in ’t geberg- zyn

bergen getoond

te gevlugt zynde, niet veel meer konden

dien hoek van Sillcbar opgeregt. Dat zy

hier bevorens al eer waren, hebben wy

Moejelyk
neden Ac

Ao. 1669, of een weinig te voren , vic
len die van Dilli van de Koningin van

1669 jus¬

chen die

van Atsjel
en Dilli

BOgaa1i

Satavia kennis gegeven wierd, en waar by

Atsich af, alzoo zy hen wat streng han-

wy ook bezitters van nog mynen ge-

selde, en verzogten onze hulp. Zy hanselden toen niet ons wel in tin (gelyk wy

worden waren , die de Inlanders voor ons

inder de stoffe van Malakka gezegt heb-

De Hee

uitregten , van al het welke ten eersten na

verborgen gehouden hadden.

vien gaf ook een net bericht toen we- Bericht van
de slegie

ben) maar wy hielden ons daar buiten, al-

gens de bergwerken alhier over waar van

zoo wy op Malakka wel 2000 bhaar, of
75000 pond, jaarlyks bekomen konden.
Den 21 May 1674 ging de Heer An
drics Bogaart, een man van groote be-

men zeer hoog opgegeven, en daar men MAynen

10. 167.

Gezant na

Djambi.

quaamheid, als Gezant na den Koning

van Djambi, nam D. Rudolphus van Va¬
rik met zig, en bragt onze zaken daar in
een goeden staat.

Ao. 1676
de Heer P
Commissa

is

Ao. 1678 wierd de Heer Laurens Pit,

met den Heer Johan van Leenen, als Com-

missaris na Padang gezonden, daar zy den
’cbruary na toe vertrokken

e Heer
lurde Ae
1678.

Terwyl zy hier waren wierd de Heer

its buitengemeen Raad van Indien der
8 April, by ’t afzetten der 4 Heeren op
Batavia, gemaakt. Ook schynt toen de
Heer Melchior Hurdt hier in de plaats van
de Heer Pits al Opperhooft geweest te

zyn, die dit tot Ao. 1670 bieef
De Heer
van Leenc

A 1679.

Ao. 1670 wierden (gelyk wy reeds aan-

gemerkt hebben) de buitenvoordeelen van

staat der

zeer groote gedagten, door vorige quade door O¬
erichten misleid zynde, van opgevat had, litsch.

dog by ’t zelve bleek, dat het op niets uit
juam, alzoo de onkosten veel hooger
lan de voordeelen, liepen

De Heer Petrus Hartzing, Hof- en

Berg-Raad van zyn Hoogvorstelyke Doorugtigheid van Brunswyk-Lunenburg,
had in zeker boekje, uit 12 Hoofddeelen

bestaande, en aan de Heeren Bewindheb
bers, of de zeventienen den 12 July 1678

opgedragen, haar Edelheden wel ettelyk.
millioenen jaarlyx, volgens de uitrekenin.
gen in dat boekje, belooft; maar men be

ond naderhand, dat zyne beschryving
net den waren staat van Sillida’s Mynen
veenzins overeen quam, en dat de onko-

sten van dit goud hier veel hooger, dan de
oordeelen, liepen

Buiten dien quam ook de Heer Olitsch
den
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Zedert hebben zy zich op Bangkoelo 1688.

den 29 May 1682 hier te sterven, die her

1682 stiers

ast gezet, en daar een sterkte opgewor-

waarschoude, dat de erts hier slegt, de

Die Ae.

aderen zeer ongestadig, en dat 'er meer
schade dan voordeel van te wagten was,

het geen in deze zaken weer een groo

te stremming gaf, hoewel men naderhand met in die mynen te werken voortgevaren heeft. Het meeste goud komt
egter van binnen uit het land aan de on

en, gelyk zy daar nog, hoewel tegen ale reden, blyven post houden, alzoo de
eper, die zy ons daar onttrekken , den
Koning tockomt, en die Koning de zelve weder aan ons by een verbond schul-

dig is; en schoon men daar al afstapt,
zoo is ’t bevorens reeds klaar bewezen, dat

zen

ille de landen, van Sillebar af, tot Baro

Ontrent dezen tyd heeft men nu en dan
ook moejelykheden tusschen die van Pa-

oc, ons zelfs toekomen, en eigen zyn
ermits zy of door ’t zwaard, of by ei-

limbang, en Lampon gehad, dog het is

gen overgave der Inlanders, volgens ge-

van weinig belang geweest

maakte voorwaarden en accoorden, zelf

Mocjelyk
neden iuf'
schen die
an Larn-

0, en

A0. 1685 wierd de Heer van Leenen

alim:

Ao 1665

gaan, de onzen geworden zyn; hoedanig

hebber Jacob Coeper in zyn plaats gezon-

de zake ool met Batangcapas, een van
sie dorpen, en landstreken, al mede ge-

de Heer

len , die het tot Ao. 1686 blecf, en toen

Coeret

pper

1og Ao. 1686 den i5 Maart, wecr aange-

an hier opontboden, en de Heer Bevel¬

ang.

door den Heer Joannes van Mechelen, die

hoofd hier, in dit jaar hier schynt overleden te zyn,
en AO

1656 door
van Me¬

vervangen is

Ao. 1686 stonden de Lamponders te

-helen ver- gen
rangen

amponze

oproeri

den Koning van Bantam op; dog wier-

den ten eersten tot stilte gebragt

Ao. 1687 quam de Heer Jacob Lobs
hier als Commissaris, en toen is ook de

Ao. 1686.

10. 1657
de Heer

Lobs Com
missaris, en

de Heer le

sage hier
Opper
hoofd

Djambi in
genomen.
A0. 1688
moejelyk
beden mei

de Engel¬
zen over

Bangeoelo

en Barang

deer Salomon le Sage hier als Opperhoofc

en Bevelhebber aangesteld, die het tot Ae.

692 bleef

In dit zelve jaar kregen wy ook moejelykheden met den Koning van Dyambi,
too dat wy genoodzaakt wierden hem me
de wapenen aan te tastten, en ons meester

van die stad te maken

Ao. 1686, 1687, en 1688 kregen wy
noejelykheden met de Engelzen over dee en gene zaken ontrent Bangkoelo, en
Batangkapas voorgevallen, in Engeland,
en Holland klagende, als of wy hen he
grootste ongelyk ter wereld aangedaan

capas.

hadden.

Bevorens hebben wy reeds klaar getoont
dat, gelyk de landen bezuiden Sillebar on-

egen is, die, Ao. 1686, tegen ons oorlo-

gende, by ons overwonnen, en by verdrag van den 15 Maart de onze gewor-

den zyn, eer de Engelzen zich hier hadden vastgezet
Uit al ’t welke dan klaar blyket, dat wy

niet de Engelzen, maar zy ons, grootongelyk daar aangedaan hebben
Zy geven wel voor, dat de Keizer van

daningcabo hen dat land zou opgedragen.
n dat hy ten dien einde twee Princen,
zyne zoonen, aan hen afgezonden had

maar, indien dat al waar was, hebben wy
gter klaar genoeg getoont, dat het niet
des Keizers, maar ons land, en, ten uitersten genomen, ’t land van die volkeren

was, die dat land den 15 Maart 1686 aan
ons opgedragen hebben, na welke opdragt'er geen tweede aan de Engelzen kon
geschieden

En wat de Princen zyne zoonen beangt , die de Vorst aan hen gezonden
zou hebben; wy hebben wel gehoort,
dat 'er zoo twee borsten, die zich daar

zoo alle de landen van daar af tot aan Ba-

voor uit gaven, in de beneden-landen geweest, en den Inlander tot oproer aangezet hebben; maar gelyk die by veele voor

der den Koning van Bantam staan, dat alros toe, door de onzen met het zwaarc

alsarissen gehouden wierden, alzoo heb-

gewonnen, behalven dat hen die ook b

jen wy aan dien Vorst over de zelve ook

meenigvuldige verbonden, met deze In
landers, als hunne overwonnen onderdaa

geklaagt: en genomen het waren zyn zoonen , deze stonden by ons voor oproer

nen, gemaakt, eigen geworden zyn. Daar

makers te boek, die strasfe daar over waar-

beneven moet men wel aanmerken, dat

dig waren, en in een anders land niet te

ook van den beginne af, en al zedert Ao.

667 ons Opperhoofd alhier, de Heer Pits
door den Keizer van Maningcabo (die door

eggen, veel min magt hadden, om dat
aan imand anders op te dragen.
Jok blykt, by schryvens van de onzen

ons als titulair Keizer der strandvolkeren en ook van de Engelzen op Bangkoelc

gemaakt was, alzoo de landen ons toequa

aan de onzen op Sumatra, dat de Inlan-

nen) als zynen Stadhouder der beneden-

lers onszelfaangetast, ja op ons zelf gescho-

landen aangesteld is

De Koning van Bantam, die de En-

en hebben, en dat ons Opperhooft, de
Heer van Mechelen, hen nog gewaar-

gelzen uit Bantam verjaagt had, verjaag-

schouwt heeft, om ten eersten van daar

de hen ook uit Sillebar, als behoorende

te wyken, of dat de Inlanders hen zou-

onder de landen van Sumatra, die onder

den doodslaan

hem stonden; een plaats, hen, zoo zy

zeiden, door den ouden Koning vergund

Wel is waar, dat de onzen toen, van
deze Inlanders eerst aangetast zynde, we-

maar daar hen de jonge Koning niet dul-

der op hen hebben geschoten, maar dit

den wilde.

is

s

U
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1688. is een zaak, die hen vry stond, en waar
toe zy aan de Engelzen geen verlof behoefden te vragen. En zoo de onzen he
niet belet hadden, zouden zekerlyk ver-

Waar by

En genomen al hadden de onzen toer

van onze vyanden, en de Inlanders toen

en Hollandze Juffrouw) en eenige slaven,

en wy dierhalven ook 't recht hadden, om

hen als menschen , die ons in ons eigen

men , op zee gezworven, en quamen 10

land geweld aan deden, weer van daar

dagen ’er na, den 18 January, op A¬

Ao 1690

saris van
Palimang.

Ao. 169.
Soudens

Hoofd va

Sumaira,

vriendelyk ontfangen, en zeer mildadig in
hunnen nood, met spys en kleederen, en

alles, wat zy van nooden hadden, bygetaan wierden , ter tyd toe zy gelegenheic
kregen, om den 1 Maart op Malakka, en

door hun Hoofd aldaar, Samuel Pats, er

van daar verder op Batavia te geraken.

Jan Bekton geschied is) te danken, dan

Jacob de Jong was Schipper, en Joanne-

om over ons, als had men hen veronge

Ens Boekhouder daar op geweest
Ao. 1696 wierd de Vaandrig, Govert Ao. 1696

erongelyken.

Commis

dooden, alwaar zy van deze Vorstin zeer

de Engelzen gedaan hebben (gelyk ook

en elders, zonder eenige grond zyn, de
wyl het onze gewoonteniet is iemand, veel
min hen, aldaar, of elders in Indien, te

De Hee

sjch in een zeer elendigen staat, alzoo zy

groot gebrek van levensmiddelen geleden.
en besloten hadden, een van de jongens te

voor de diensten, die wy toen daar aan

men bevinden, dat alle de klagten daar

van Thy.

reu

sten, en verbrand was, een boot en een

schuit met 55 Hollanders (waar by ook
op’t land van Sumatra aangekomen. Zy
hadden 19 etmaal, eer zy aan de wal qua-

ykt, nog te komen klagen; en dus zal

pAtsjch

In dit zelve jaar is, na dat het schip Wa-Het sprin
veren in December te voren in zee geber- van Ware

verdedigd hebben, behalven dat de En-

En men had veel meer reden, om ons

Ao. 1688

Deze Pangerang Pringgabaja is eenige
jaren daar na gevangen genomen, en Ao

gelzen die ook in ons eigen land gebouwt.

hadden willen luisteren

cen nieu wt

beneden bragten

1710 of i7i1 als Bandiet na Poelo Ay in

zy daar geen Vesting tegen onze Vesting
aan bouwen moesten , waar na zy niet

ningin, er

41

blifants-tanden, benzoin, goud, enz. na 1690

Banda gezonden.

te jagen, dat immers maar billyk is, te
meer, dewyl wy hen van te voren wel
tweemaal hadden laten waarschouwen , dat

oude Ke

A.

scheide Engelzen daar gesneuveld zyn

die Vesting der vyanden ingenomen, zoo
ngelyk
aangedaan zouden wy maar een Vesting ingenomer

Dood der

R

hoewel ’er nu geen een dood gebleven is
zy ons vec

hebben.

T

Dat de oude Koningin in dit zelve jaa
overleden, en dat zy toen weder door eer

't comptoir
Knol, die, zedert de dood van Joannes vopia
mbi

Teaal, 18 maanden op Djambi als Hooft, gelicht.
by voorraad , gelegen had , door den twee

den van Palimbang, de Heer Jacob Bottendorp, nevens dit gansch comptoir van
daar gelicht, zonder dat men hier weer

mand, dan eerst 1i jaren daar na, ge-

onge Koningin vervangen is, hebben wy
bevorens, van Atsjeh sprekende, al aange

zonden heeft

merkt

mede als Hoofd gelegen, dog ik weet niet daar

Ao. 1600ging de Heer Izaak van Thyt
als Commisslaris na Palimbang: en 1692
is de Hecr Abraham Boudens in de plaats
van de Heer le Sage, hier Opperhoofd
en Bevelhebber geworden. Die van Djambi hadden toen ’t Opperhoofd aldaar, Sy
brand Zwart, die als Hoofd na Palimbang
stond te gaan, vermoord. De oude Ko

Zaken va

ning van Djambi, Sulthan Ingelaga, wa
al eenigen tyd, na ’t voorval met den ou

Djainbi

den Koning van Bantam , door de onzen

Adriaan Weyland heeft bevorens hier weiland
Hoofd

net wanneer.

Ook wierd in dit zelve jaar Pieter Du- Durant sorant als tweede van de West-kust, en 1696 n2
sjingko

Hoofd op Poelo Tsjingko van Batavia ge-al, Hoosd.
zonden ; dog lag daar maar 2 jaren, en
is toen als Hoofd van Java’s Noord-Oostcust na Japara gegaan
Ao. 1697 wierd de Heer Kornelis Beer-fo. 1637
de Heer

nink Hoofd van de West-kust, en quan
Ao. 1700 met dien roem op Batavia, van

Beerning
Joofd de

daar zeer wel geregeert te hebben. Hy Westkust.

gevangen genomen, zedert welken tyc

vierd in dat jaar door den Heer Andries du

zyn zoon, Kiay Gede, cen verwyfdjon-

cam vervangen, die, zoo als hy 'er ge-

Ao 1700

de Heer du
Laen

geling , in zyn plaats op den throon

komen was, moejelykheden met deze bal-

quam, onder welkers regeering, alzoo hy
zeer bloeddorstig was, de gansche handel
der E. Maatschappy te niet liep
Hy had een broeder, Pringgabaja ge

turige Inlanders van ’t dorp Pauw kreeg, heden met
die hy, hoewel met veel moeite, alzoo h die var

naamd, die veel bequamer tot de Regee

Moejelyk-

zeer zwak van volk was, door hulp vanPauw
den Schipper van ’t schip den Yssel, N.

ring, en by alle de Inlanders zeer bemin-

Langendam, en van zeker vryman, daar
net zyn vaartuig leggende, Jan Renax

was, die, dit leven niet konnende ver

genaamt, zoo als zy tegen den Panglima

dragen, zich hier tegen aankantte, dog
genoodzaalet wierd na de boven-landen te

vlugten, daar hy met de dogter van der
Keizer van Maningcabo troude, belettende daar door zyn volk, dat 'er iets na be

neden quam, daar zy anders veel peper
V. Deel.

van Padang quamen aantrekken, in de
vlugt sloeg

Hy wierd Ao. 1701 overleden zynde, Ao. 1701
door Jordaan Teding vervangen, ontreni de Heer
welkers tyd hier N. Burgersdyk als FiscaaTeding.
gelegen heeft.

ln
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In de Heer Tedings plaats, die in het

en dic Ao. 1716 weer door Karel vander 1720.

do. 1704 laatst van Ao. 1704, of in 't begin van

Putten gevolgt is) op die zelve tyd Opper-

1705, overleden is, is in 't laatstgemele

hoofd , Willem du Mee als tweedc per-

de Hee

Schep
cetce

aar de Heer Schepmoes hier als Opperhoofd en Bevelhebber aangesteld
Ik zou bevorens, en ook nu, wel het

hem, en Mattheus van Hoogstraten (n-

zyn elendige Japanze togt, en nog elen

aanstellen van deze en gene Opperhoof-

diger verblyf op Cambodia) tot Fiscaal,

den op Palimbang hier tusschen beide in

Nicolaas de Groot als Hoofd van Poelc

gelast hebben, dog zal die liever te gelyk

Tsjingko, Abraham Hondecoeter als twee-

daar na, zoo verre zy my bekend zyn
laten volgen
Ao. 1707

soon, Vincent van Born als twecde onder

De Heer Schepmoes is Ao. 1707 dooi

de daar, en Pieter de Geur als Geheimschry-

ver door den Heer Schepmoes aangesteld.
Ao. 1720 is Nicolaas de Groot Opper-Ao. 1720
de Groot

dc Heide

den Heer Kornelis de Heide, toen alge

hoofd van de Westkeust, en Born tweede

hier Hoof

meen Boekhouder tot Batavia zynde, ver

vangen, in welkers tyd hier N. Pierson

in du Meces plaats (dic hier overleden is ) de westan Hoogstraten Hoofd van PoeloTsjing kust, enz

een Vries, dog niet lang, als Fiscaal ge

ko (dog kort'er aan, zoomy uiteen brie

legen heeft, die den 21 February 1709

an zyn eigen hand van den 20 Januar

hier overlcden is
No. 1707
Patra
Hoofd va
Djambi.
Ao. 170

Ao. 1707 is 'er ook weder een comptoi
op Djambi opgericht, en de Heer Abraham Patras ’er als Opperhoofd gelegt.
Ao. 1708 wierd de Heer Francois Bal-

Bakker, en ker Opperhoofd van de West-kust, die
1710 Hof
man Hoof
op de

Westkust.
Ao. 1712
1715
moejelyk
heden me

de Inlan
ders

Kapitein
Ao. 1712
enz. en
andere be

Ao. 1710 door de Heer Koenraad Frede-

Onder dezen Heer stonden de Inlanders

weder tegen ons op weshalven haar Edelheden Ao. 1712 Kapitem Adolf vander
Laan met eenig volk herwaards zonden,
dog hy quam in dat zelve jaar, na t
of 7 maanden ’er geweest te zyn, te sterven

Ao. 1713 wierd er in Augustus Kapitein N. Meyer na toegezonden, die'er al

mede niet lang lag, alzoo hy Ao. 1714na
’t Vaderland vertrok.
Aa. III
Ao. 1715 wierd de Onderkoopman N.
nieuwe be Vlasvat tweede van de Westkust, van
hier

Spyk als zyn tweede in het pakhuis.

N.

songtys Hoofd op Poelo Tsjingko, en
Paulus Destordeur Fiscaal alhier; maar Ao

1717 quam hier de Heer Abraham Schep

moes als Commissaris, die een grootever
andering maakte

Ao. 1717
de Heer

1720 bleck, tweede en Administrateur
van Padang geworden, waar op hy den

27 April 1722 hier ook zoo overleden/ en
N. Gerling Fiscaal hier geworden. Ool
zyn in dit jaar Frederik Henrik Munne
tot Onderkoopman en tweede in ’t paknuis, Roelof Klaterbos als Geheimschry-

ver en Sjahbandar en Pieter de Vicq als Ao. 1714.

rik Hofman vervangen is

dienden.

dienden

Hoofd van

De gansche Regeering hier wierd ge

licht en opontboden. De Heer Hofman,

Schepmoc

Assajeur herwaards gezonden. En A° guik
1724 is de Heer de Groot door de Hecr Hoofd.

Emond Buik vervangen
Ao. 1721 is de Heer Abraham Patras als

Commissaris en Gezant na Djambi gezonden, die tot medeleden van die bezendins
den Koopman Henrik Bruinink, en den

Onderkoopman Servaas Geurtze bygevoegd zyn, en in dit zelve jaar is Willem
Daams als Hoofd op Djambi gelegt
Volgens bericht,’t geen ik van een vriend

p Batavia den 25 Maart 1722 ontfangen
heb, zonden haar Edelheden zes schepen,

eenige chaloupen, en veel lichte vaartuigen, en 4 of 5oo Europiaanze Soldaten

na Palimbang, om den twist eusschen dien
Koning, en zynen Ryxbestierder gerezen, en nu reeds tot fcitelykheden uitgeoorsten, ten spoedigste te dempen, en te

beslissen, en om den ouden Koning, vol
gens de voor dezen gemaakte contracten,

hiet com-de tweede van Santen, Destordeur, enz

te helpen, alzoo die Ryxbestierder, door

missaris,die wierden na Batavia gezonden, alwaar z

se grooten aanhang die hy reeds gemaakt
nad, hem dat Ryk zogt te ontweldigen
daar toe de hulp van andere natien gebruitende, die geenzins in onze kraam die

de gansche Rege

ringlicht

naderhand veel moeselykheden (zoo mer

zegt, wegens eenigen morshandel) gehat
hebben, al welke zaken, schoon my zeer
omstandig bekend, gelyk ook de vonnis

sen, over hen geveld, ik om redenen, er

nen geven , dat de tyd zal moeten leeren

den, die 'er belang by hebben, geen ver-

Hier by zouden wy de zaken van Sunatra, zoo verre het wercldze aangaat,
connen sluiten, zoo wy hier niet, vol
gens onze belofte, nog eenige Lysten

In de plaats van de Heer Hofman, wierd

Patras toen de Heer Abraham Patras (die Ao. 171
Hoofd,
Etil.

eling, als men zich verbeeld, zou kon-

uit bescheidenheid voorby ga, om de vriendriet aan te doen
De Heel

nen , waarom dat wel vry wat meer has-

na Palimbang ging, en toen Izaak Pan

van de Opperhoofden van de Westkust,

huistot zynen vervanger op Djambi kreeg,

Palimbang, en Djambi moesten byvoegen.

OP-

S UMATRA.
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OPPERHOOFDEN
VAN

SUMATRA’S WEST-KUST.
Abraham Verspreet, Bevelhebber.2t

Opper¬

van Ao. 1666. tot 1667.

Jacob Joriszoon Pits, Koopman, en Hoofd.

oofden

der West

Opperkoopman.

kust van

1678.

Raau van Indien.
Melchior Hurdt.

Johan van Leenen, Bevelhebber.

1678.

1679.

1679

1685.
1686.

1685.

Jacob Coeper, diso.

1686.

Joannes van Mechelen, dito-

1687.
1692.

1697.

Salomon le Sage, dito.
Abraham Boudens, dito

1692.

Kornelis Beernink,Opperkoopman.

1697.

Antoni du Cam , dito.

1697.

1700.
1701.

1701.

Jordaan Teding, dito.
Abraham Schepmoes, dito.

1701.

1704.

1705.

1707.

Francois Balcker, dito

1708.

1750.

Koenraad Frederik Hofman, dito.

1710.

1717.

Abraham Patras , dito.

1717.

1720.

1720.

1724.

Nicolaas de Groot, dito.
Emond Buik.

724.

OPPERHOOFDEN
Opper¬

1670.
1678.

1670.

Bevelhebber.

Sumata

1668.

667
1668.

N. Hoogland, Koopman.

hoofden

van Palim
bang.

van PALIMBANG.

van Ao. 1620. tot

daarten van Recs

1645.

Melchior Hurdt , dito.

1669.

Willem Sabelaar, dito.

1684.

1690.

N. Bolton

16O5.

1695.

Johap Sibens, dito.

1695.

1696.

1697.

1698.

ohan Kornelis d’Ableing, dito.
Willem Witmond , dito.
ohan Jacob Erberveld, dito.

1678.

1679.

1699

1604.

1704.

Johan Aouwer, dito.

1706.

1706.

1709.

Walrave de Leli, dito.

1709.

1711.

Abraham Patras , di1o

1711.

1715.

Pieter Metzu, aito.

Izaak Panhuis, dito.

1716.

1717.

Earel van der Putten , dito.

1717.

1717.

Henrik Verburg, dito.

1717.

Pieter Restcloot, dito.

1719.

1719.
1720. obiit.

Rrnilis Groeneveld, dito.

1720.

1723. nog.

1721.

Henrik Bruining

1720. obiit.

OPPERHOOFDEN van DJAMBI.
Oprer

oorden
Da
bi.

Andries Souri , Koopman.

van Ao- 1616.

Adriaan van der Dussen , dito
't Comptoir nu gelicht.
Kornelis van Houten.
Pieter de Goyer, dito.

Evert Michielszoon

Dirk de Haas, van Esens, Ao. 1644 per

Enkhuizen uitgevaren zonder soldy; en

1620. 27.

162 2.

1623.

1636.
1659.

1663.
1665.
F2

1660.

1665.

door
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door zyn verdiensten voor zyn dood tot
Directeur Generaal verkoren, dog quam
alvorens te sterven.

Willem Volger.

1669.
1690. vermoort,

Sybrant Zwart.
Joannes Reaal.

1691.

1694.

1694.

1696.

Govert Knol.
t Comptoir gelicht.

Adriaan Weiland, was voor

1706.

Abraham Patras.

1707

1711.

Izaak Panhuis

1711.

1716.

1716.

717.

Karel van der Putten
Pr

1721.

Willem Daams.
Kornelis Vermeulen.

1722.

Izaak Gouin-

COMMISSARISSEN

1722. December.
1724.

1724.

der

c TKUST.
WES

commis. N: Broeckmans, Gezant na Djambi. van Ao 1628.
sarissen der Paulus Krook.
Vest-kust.

Joost Schouten, S Ge zanten na Atsjek.
Andries Souri,

Arnold de Vlaming van Outshoorn, Ge-

1639.

1641
1643.

1645.

zant na Atsjeb

acob de Keizer,s Gezanten en CommisBalthazar Bort, t farissen na dito.

1659.

Antoni Hurdt.

1665.

Andries Bogaart, Gezant na Djambi.

1674.

Laurens Pit.
en

1678.

Johan van Leenen.C
acob Lobs

Iraak van Thye, Commissaris van Palim-

1687.
1690.

bang

Abraham Schepmoes.

1717.

ZAA¬
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ZAAKEN
VAN DEN

OODSEIETNSI.

dienst.

e Mohhammedaans, en ten deelen Hei-

van de zaken van den Godsdienst,

van den
Gods-

weet men nog niet regt, daar zy ten dee-

VU zou hier nog overig zyn, om

Zaaken

dens zyn.

voor zoo verre die van ouds, en

Nergens blykt my, dat de wakkere

nog, plaats op Sumatra’s Eiland heeft, te

Portugeezen, die anders ten eersten hun

spreken, dat egter van geen groot beslag

vest tot het werk der bekeeringe alomme

Wezen za

De oudste Godsdienst, die hier stand deden, hier iets ontrent den Godsdienst
verricht hebben.

greep, is de Heidenze geweest, die van

Van wegen de E. Maatschappy zyn hier

die der Heidenen op Java niets verschild,

van tyd tot tyd wel Predicanten voor een

en waar van men op dit Eiland, en op de
naburige Eilanden, nu nog voetstappen springtogt gezonden, om de H. Sacramenten te bedienen, maar noit hebben

vind.

zy een vast Predicant (dat egter hier zoo

De Mobhammedaanze vond Marcus

Paulus de Venetiaan, hier Ao. 1269 al, nodig, als elders, was) gelegt, dan dat zy

elyk hy van die van de Strand-volkeren D. Florentius van den Berg hier geplaatst
van Ferlech of Perlac getuigt, hoewel de hebben
Ik zal de Predicanten, die hier na toe

berglieden toen, na zyn zeggen, nog Hei

jeweest zyn, om het H. Avondmaal en

denen waren.

Het grootste gedcelte van dit Eiland is
Mohhammedaans, voor al ontrent de stran-

den Doop te bedienen, voor zooverre zy
my bekend zyn, opnoemen.

den. Hoe 't boven op de gebergten is
Prcdicanten herwaards ge-

zonden om

Jacobus Maxwel.

van Ao

acobus du Bois.

Vathanael de Pape.

Jacobus Vosmaar, Visitator van alle de

de H. Sacramenter

te bedic
nen-

Allereerst komt my voor:

1678. in May, quam weder 22 Augustus.
1680. May.
1683. dito.

dito.

11October.

1684. 23 Octaber.

buiten-plaatzen van Java, en ook van
de West-kust gemaakt.

Alexander Carpius.

1683. May.

22 October.

En zou ’er ook blyven, zoo 'er zyn
Eerw aarden kon; dog quam zick weder

Florentius van den Berg.

1686. 5 Juxx.

1691. 2 April.

En hy is'er toen ook als Predicant gebleven tot Maart 1691, en verscheen

den 2 April in Kerkenraade op Batavia,

om aldaar zyn bericht wegens den staat
dezer kerk in te leveren , hoewel hy den
19 Fcbruary al van daar was gekomen.

Hy was, zoo men zegt, in zyn jeugt
een Stoven-maker geweest; en wanneer hy nu na ’t Vaderland vertrekken

zou, en zyn Eerw. naam zou gelezen

werden, om daar op zyn kerkelyke attestatie te erlangen, las zeker Predicant

zyn naam, by verspreking, dus af': D.
Stoventius, in de plaats van Florentius
van den Berg, af, dat in de klank niet

veel verschild, maar egter veelen wonderlyk ophooren dede, alzoo de meeste
nog niet wisten, waar toe dit zyn betrekking had, hoewel de verstandigste

oordeelden, dat dit wel met opzet ge-

F3

schied
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schied was; dog, myns bedunkens,
had die aardigheid meer val in een ge

zelschap, dan wel op den predikstoel
gehad

Hermannus Coldedehorn.

1692. April.
1695. May.

Gulielmus van Wyngaarden.

1696. April

Gajus Andie
De zelve

1698. Juny

De zelve

1699. July.

De zelve

27 October.

1700

De zelve

1701, July.

Ao. 1702, den 17 July wierd in de
laats van den Krankbezoeker Hille

lebrand Janszoon van Alkmaar, een an-

der dito op Padang besloten te leggen, die
ook den 11 December van daar in ver-

gadering verscheenNicolaus Groenewout.

1704. Juny.

Joannes Bartoe

1706. November weer van daar.
1708. May.

Abrahamus Feilingius.
De zelve.

1710

En aangezien zyn Eerw. Ao. 1712 al
vast Predicant op Batavia beroepen
wierd, zyn’er na dien tyd eenige andere Predicanten gezonden, welke my
niet regt bekent zyn

Lambertus van den Bosch.

1721.

Waar mede wy dan van de zaken van men , om tot die van Ceilon over te
de West-kust in ’t geheel ons afscheid ne- gaan

7
a

B

a aa

npen¬

a

Pag. 1

NAAMEN
DER

INLANLOCHE

DLETETNEEN,
IN DE

DORPEN OP CEYLON.

CORALE.

vEn Coraal is zoo veel als een opziender van een Corle
of Provintie, die onder zich tot Secunde ’s heeft 2, 3 .
of a Attacorcleas , na dat de corle groot en verdeeld is,
alzoo in een Corle zomtyds 3 4 Pattoc's of Deelen zyn.
Ook heeft hy onder zich 6 a 8 Lascaryns , Pamideas of Bood

schappers ; en de Attacoreleas moeten besorgen , ’t geen door de
Corale belast werd.

Cariecoranno, of de MajoRAaaLs. Deze zyn Onderhoofden van een
Dorp. In eenige zyn’er 12 2, en zomtyds tot 6 toe, en meer,
na dat het Dorp groot, en wel beboud, als ook ryk van Volk is

Zy moeten hun Deccum ’s jaars betaalen; welke Majoraals ook moeten trachten het Dorp te zyner tyd van Manson te doen zaejen en

maejen , en nevens de verdre voordeelen, zoo als in ’t Dorp is uyt te

vinden , goede Reckening aan de Heer van ’t Land, of den Be
sitter van dien jaarlyks te doen, en als den Dorp-Heer in't Dorf
komt, moeten zy besorgen , dat 'er een goed Logiment op een
bequame plaats voor hem besteld, en dat die met wit L-innen beschooren, en dat ook zyn kooy en stoelen daar mede voorsien en

bedekt zyn. Ook moeten zy tweemaals daags Adreckes, of gekoof
te Spyze, met Peyndoes of raauwe kost opbrengen, zoo ale de Heer
van ’t Dorp dat verstaat, en dat zoo veel dagen, als het Dorp gewoon , en na dat het groot en bequaam is,’t zy 3, 4, of 6 dagen

aan een. Deze Majoraals zyn ’er vyfderley zoorten, en de een wat
aanzienelyker, dan de ander, gelyk daar zyn de Hitihami’s, Japami’s, Pati Rannearae, Gamneralcaroe, Vitarannearoe
LIANNO.

Is 200 veel als een Schryver van’t Dorp, die alles, wat daar in ingeoegst, en ingevorderd werd, opschryven, en aan den Bezitter
van t Dorp Reekening ’er af doen moet

Canganene. Deze prest het volk aan, als ’er in 't Dorp wat te werken
valt, en roept ze by een-

Mananna. Een Graan-meeter, die alle de Graanen, zoo 'er verscheide participanten zyn , verdeelen moet, na dat zy ingeoegst zyn. Ook
moet hy de gerechtigheid 'er byzonder afmeeten

GanhewAJA. Een Dorp-Lascaryn, die ter ordre van de Onderhoofden,
of Vidaan van 't Dorp ’t Volk by een roepen, en van huys tot
huys waarschouwen moet op wat dag , en tyd zy komen moeten.

Harndes.

Ook doet hy Boodschappen

Deze moeten , ’t werk ’t geen in 't Dorp te doen valt ver-

richten, en by beurten ook voor den Koning, of Heer des Lands
werken.

V. DEEL

COEN

BESCHRYVINGE VAN
COELI’S.

Dragers van allerley Lasten, Goederen, en Andols, of Palankyns
Deze Coeli’s zyn van de Casta, (of ’t geslagt) der Bellales, die ter

tyde der Portugeesen opgekomen zyn. Voor die tyd zyn ’er geen
Coelis van Bellales geveest, als van de laage Castas alleen.

De Koning Soerievankse. Dit geeft te kennen , dat hy van de Son afkomstig is, of van Vigia Raja, den eersten Koning van Ceylon;
door den welken vergund is aan alle de navolgende Castas , de eert
van te wasschen , en zoo vorders , gelyk vervolgens by ieder
Casta uytgedrukt staat, ’t geen dus van die tyd af tot heden toe
in gebruik geweest is, beginnende met 2 byzondere Castas, eers
als de Casta Carrca, of der Visschers, en Chiandes, onder de Ca-

sta Carrea zyn negenderley zoorten, te weten:
I. Caraeuw.

2. Baroedel-Caraeuw.

3. Dandoe-Caraeu w.
4. Moroe-Caraeu w
5. Kespe-Caraeuw
6. Cadoel-Caraeuw.
7. Tock-Kculo

8. Godo-Keulo.

9. Indimal-Keulo.
Deze 9 zoorten van Carreas hebben ider hun byzondere zoort van

Visch-tuig, moetende ider stipt by ’t zyne blyven zoo als hen dis

van ouds her is opgelegt, gelyk hier onder breeder getoonc
werd

Caraeuw. Dit zyn van de voornaamste Visschers, van welke zy ook hun
hoofden maken , na dat zy wakker in den kryg zyn. Men heeft

onder hen ook Modeljaars, Mohamdirens , Araatsjes , Cangenys
en andre aanzienelyke Bedieningen.Zy mogen met hun Viscl

tuig diep in Zee zeilen met hunne Thonis, of Vaartuigen ; dog
met geen hengel of lynen visschen

BAROEDEL-CaRaEuW. Deze mogen niet, dan Werp-netten, gebruiken,
by hen Baroedel of Wisoedel genaamd ; en dat in Zee, en in de
Rivioren.

DANDOE-CARAEUW.

Deze mogen in Zee maar met de Hengel-Roede

visschen , by hen van smalle Bamboesen gemaakt , waar mede 2y
diep in Zee gaan.

MoROE-CaRaEuWw. Deze hebben Netten van Hennep, en gaan in Zee.
om Hacjen te vangen , van welker vet zy Olie maken , die zy
verkoopen; en zy moogen geen andre Visch vangen.

KespE-CaraEuw. Deze gaan in Zee met hun groote Netten om Schildpadden te vangen, waar by zy zich moeten erneeren

CADOELCaraEUW.

Deze maken een Bruin-roode Verwe van de Cad-

doel-boomen bast, waar mede zy de Zeilen hunner Thony’s ver

ven, met welke zy gewoon zyn in de Rivier te visschen.

TOCK-KEUL0. Deze mogen niet in Zee, en niet dan in zoute Spruiten, of
aan de mond der Rivier, gaan. Zy hebben een andre zoort van
Netten, waar aan twee lange touwen gebonden, en aan de wel-

ke jonge Oles van Jagerboomen (op zyn Cingalees Talgas genaamd,
met ’t een einde vastgemaakt zyn, en’t ander einde hangt in 1
water, spannende die l’ouwen aan wederzyden van ’t net en aan de
open kant houden zy hunne Thonys ’er voor, kloppen dah met een
Stok op het boord van de Thony, gaande dan weg tot dat ’t Net

opgehaald is. Op deze en geen andre wyze mogen zy Visch
vangen.

GODDE-KEUL0. Deze mogen niet in Zee gaan; maar in de Rivier, en
aan de mond, of in zoute Spruiten wel visschen. Zy hebben ook

een byzonder Visch-tuig als een vierkant net, dat zy onder 't water op de grond met vier Steenen uytspannen , ook staan aan de
vier hoeken van ’t net vier houte Stutten, alwaar op t einde vier

Persoonen, ider met een trek-touw in de hand zitten, zynde van
de
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de van de vier stutten of touwen, al gaande weg wyder gespannen, waar aan ook jonge Oles (of boom-bladen) vast gemaakt zyn,
waar na aan ’t einde der touwen door andre Persoonen gejaagd werd,
en ook zomwylen wel niet, na dat zy de gelegenheid hier bevinden.

En als die 4 Persoonen merken, dat 'er Visschen op ’t Net zyn,dan
halen zy ’t net schielyk op

InDiMAl-KEVLo. Deze maken Cayer-touwen van de Calappus-bast, als ook
Netten daar van, welke zy aan de Visschers verkoopen. Zy vangen
ook in de Rivier visschen met korven en kleene netten ; dog ver-

mogen op hun Fcest geen bloemen of Majang C't eerst uytspruitzel
der vrugt) van de Calappus-boomen gebruiken , dan alleen van de

Dadoelos-boomen, die zy Indimal noemen.

Deze 3 laatste zoorten van Visschers zyn de laagste Castas onder hen, met
welke de andre niet zullen eeten, nog zich vermaagschappen

Zy hebben, te weten de voornaamsten, de helft zoo veel eere, als de Ballales;
namentlyk, de wasschers zyn gehouden voor hen, mits betaiing, te wasschen,

ook moeten hunne Mandoeves op hunne Feest : met wit linnen scheeren , en
wit Linnen spreyen, daar zy eeten , op de kooy, en rondom de zelve, en ook

om de Adackes wit Linnen binden , vermogende ook Tocke of een Flambeauw
(Dawalpandam by hen genaamd) te voeren. Ook voeren zy een wit Vaandel
met een Visch in ’t midden , ten teeken , dat zy dit Addealancody, gelyk zy die
Visch Magheere noemen , welkc eere de hoogere onder hen aan de lagere niet
toelaten, ook mogen zy op de Sjankos laten blazen.

Op hun Feest mogen deze navolgende Castas eeten ; als de Hinnewas, Rad-

dewa’s, Berrewajo’s, Haly's, Hangeneme, Olio’s, Kinnereras, Palli’s, en meer

andre lage Casta’s, dog de Smids, of Navadannajo’s, Annalio’s, Suyders, Pannickers, of Barbenas, zullen by de Visschers niet eeten.

De Visschers mogen ook Talpot of Saty’s voeren , dog de Saty’s moet aan de

kant rood zyn. Ool mogen zy, binnen hunne Paggers, wit linnen voor hunne
voeten laten spreiden.

Zy hebben ook Militie onder hen, als van Modeljaars, Mahandirems, Araass-

jes, Canganes, enLascaryns, en nu ook, die de plaats van Adigaar bekleeden

na dat zy dit door hunne wakkerheid verdiend hebben; ook werden zy van der
Koning of Land-Heer met titels naa hunne Bedieningen vereerd , en onder
't

slaan van Tammelyntjes (of Trommelkens) met Palankynen gedragen (dog hebben ’er geen kromme Bamboesen aan) voerende dubble of lrette Talpat, een ge-

koulcurd schild, een Dawalpandam of by dag brandende Tockjes, en ook Olifanten, en nog wel iets meer, na dat een iders verdienste is

Onders de Visschers zyn buiten dien nog andre Hoofden, en aanzienelyke Per
zoonen, mitsgaders dienstbaare, als
Pattabendas.

Tortchewajas.
Nanajancarajos.
Hannedas.

Baddatoeras
Coelis

Pattabenda. Beteekend, een getitelde, hoedanig onder hen de Hoofden der
Visschers zyn: want, niet getiteld zynde , werden zy Badda:s genaamd.

Totrehewaja. ls een Boodschap-looper ; dog ’t woord zelf beteekend een
Lascaryn van het Pas.

Nanajancarajo. Zyn onder hen Lieden van Aanzien; die geen Dienst ter wereld opgelegt is, dan alleen eenigen aanzienelyken Dienst, die verricht

moet werden, of ook wel eenigen zeer ligten dienst, in hoedanigen
geval hen dit uytdrukkelyk belast werd,
Hanneda.

Zyn Lieden die met de Thonis in Zee gaan.

Badatoero Deze moet tweemaal daags vry Visch aan den Landheer, als ook
aan de Hoofden der andre, leveren

Coelis, of Nilecareas. Deze moeten allerley lasten dragen. Met welke de

voornaamste niet zullen eeten , noch zich vermaagschappen. Hoe¬
A 2
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wel zy op Mature, en in de onderhoorige Landen, weinig verschif
er in hebben. Ook zyn 'er onder de Visschers Deccum Carcas, of
die Jaarlyks Lyf-geld betaalen.

Cajia Cbiandes, of Tifidoors. Deze, in ’t Cingalees Doerawo genaamd, bestaan uyt thienderley zoorten, Dahadoerawo’s genaamd , die zich
alle met het Tyfferen der boomen geneeren; hoewel ider zoorte zyn

onderscheid, byzonder gebruik, en verschillende rang heeft. Hunne naamen zyn dus vervolgens.

1. MHagoel Doerawo. Deze zyn de voornaamste, en werden gebruilet tot het
vangen of tam maken der Olifanten, als ool tot Lafcaryns , en an-

dre aanzienelyke bedieningen,mitsgaders tot Cortedoors, en zy
Tyfferen de Calappus-boomen

2. Nattanbowo. Dcze zyn een graad minder, als de eerste, en hebben zy tus
schen die beide zoorten weinig onderscheid , gelyk ook de volgende

3. Niello-

dus al mede vervolgens in rang verminderen
Deze Tyfferen de Jager-boomen, en mogen geen houten haak voeren, daar zy hun Majang-mes in de doos aan hangen, moetende 1
zelve met een touw om de middel binden, gelyk ook hun Bobers.

waar in zy hun Suri (of Calappus-vocht) doen; dog dezen houten
haak voeren de voorsz. zoorten. Ook moet deze zoort een kleen
klokje om de middel hangen, om daar aan in hun zoort gekend te

werden, en op dat de Casta Bellales onder de boomen , daar zy boven op zyn, gaande, hen zoude konnen myden

4. Oesanno¬ Dit zyn ook Tifidoors , die de Jagerboomen Tyfferen mogende
mede niet anders , dan ’t zelve met de Niello’s , gebruiken , en
moetende dus ook een klokje om de middel hangen, en boven dien
Coeli’s dienst doen, om al, dat hen opgelegt werd , te dragen.

5. Weedy.

Dit zyn mede Tifidoors; dog een graad lager, dan de laatste zoort;
dog zy zyn op dit Eyland niet.

6. Cottoe. Deze zyn nog een graad lager dan de laatste; dog jegenwoordig oolop dit Eyland niet.

7. Coetan Wolle-etto. Dit zyn Daussers , zoo Mans als Vrouwen , van de Pagode, en ook daar zy verder geordonneerd werden; zynde een graad
minder als de laatste zoort

S. Arambeo. Dit zyn ook Danssers van de Pagode Iswarredevi Cowille , en
zy zullen nergens anders , dan in die Pagode , danssen ; dog zyn
een graad minder dan de vorige Danszers.

9. Ackerammo. Deze maken Cayer (of Clappus garen, en zyn ook gehouden
in de Smids-winkel den Blaasbalk te trekken, en met de Voorhamer

te slaan, en op de timmerwerf met de Avigaards-booren, en andre,
te werken , zynde een graad minder dan de laatste zoort.

10. Agcenmady. Dit is de laatste zoort der Eilanders , en ook de laagste, met
welke geen der andre zullen eeten, of zig vermaagschappen, schoon
zy mede Tyfferen. Ook genieten zy zoo veel eere niet, als de

voorste; en hebben een by zonder slag van Speeltuig, als een pot
van aarde, Kloot-rond, op welkers eene zyde een gat is, waar op

zy de hand houden, en aan de andre zyde een hals, die voor o-

pen , en waar over een Leguwaans-vel getrokken is , waar op zy
met de hand speelen

De Twee eerste dezer 10 zoorten genieten al zoo wel eere van wit Linnen,
en wasschen door de wasschers, als de Careas ; dog mogen niet op de Sjancos
laten blasen. Ook hebben zy een Addealanchody, of een Vaandel met een roo-

de Leeuw in ’t midden op een witte grond geschilderd ; en zal onder hen de
voornaamste aan de andren niet meer eere laten, als zy willen , minderende dus
al gaande met de zoorten af. En van deze Natie zullen ook zulke Castas

eeten, als van de Careas, of Visschers , waar onder zyn Anaatjes, Canganes,
Lascaryns, Schryvers, Durreas, Pannickias, Coirnaickers, Decumcaneas, An-

nekeas, Gonbadocaneas, Oeloewadaeas, Wittanannes, Cammelcaneas, en Nilecareas.

Van deze Casta Chiandes behooren ’er een deel onder Dewale van Donder
een deel onder de Mature Ettelle, een deel onder de Etbandanne, en ook hier

en daar in de Dorpen , daar zy woonen , daar zy ook verplicht zyn te Tyfferen, en cenige onder de Smids-winkel, en andere Vidanies
On¬
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Onder de Dewale (of Pagode) van Donder behooren: de
Dureas of Opzienders, gelyk onder de Cortadoors, Deccumcareas sof Lyfbetaalders. )

Gombadoe Careas, of die Draagbeesten en Goederen op en afbrengen, waar onder zy ook hun Dureas hebben.

Aneckeas, of die ’t volk voor de Smids-winkel beschikken.

Cammêlcareas, of de Blaasbalk-trckkers, en werkers met den Voorhamer.

Cottanno, zyn Cortadoors of Hakkers, die de boomen om verre, en tot mooten
hakken

Zingaran Careas, of Trommel- en Tammelyn-speelers , en nog andre, die zy
Mached of Mohandirems noemen

Kornecareas, of Schalmey-blasers.
Conboecareas, of Toeters.

Onder de Mature Ettele, of d’Olifants-stal van Mature, behoorenAraatsje, of die op de Stal past, dat aan de Beesten altyd groente gegeeven, ook
by tyds water gebragt, en ’t verdre , in de Stal noodig, verricht
werd

Lianna, de Schryver

, die de Naamen der Dienaars van de Stal, en der Beesten,

mitsgaders de groente, die de Gras-halers halen moeten, opschryft.
Cangany, of een die ook op de Stal past.
Panickeas, of die de Olifanten tam maken.
Coirnackeas

of Dienaars der Panickeas, welke de Beesten moeten binden , losmaken, en te water brengen.

Lascaryns, Panniwedas, of Boodschaploopers.
Witarannas, de Invorderaars van de DeccumDeccumcareas, die ’s jaars Lyf-geld betalen.

Anneckeas, die ’t volk voor de Smids-winkel beschikken.
Cammelcareas , die in die Winkel arbeiden

Hoedoehacoeras, die witte Suyker voor den Dorp-Heer opbrengen moeten.

Onder de Etbandene of de Olifants-jacht behooren, de
Araatsje, de Sergeant onder hen

Lascaryns, Panniwedas, zynde Boodschappers

Dureas, Opzienders, ook wel Manquedans genaamd.
Cournakeas, die de Nieuwgevangene Olifanten stallen, en oppassen.

Deccumcareo, die jaarlyks Lyfgeld betaalen.

Daar na volgen 18 lage Castas, by hen Dahate Nagarame genaamd,
beginnende met de voornaamste, als de

Navandannajo, of Ambagtslieden, die schoon verscheide Ambagten doende, egter maar van eene Casta in Rang zyn.
De helft der zelve mogen
op hun Feest de Mandoe met wit linnen scheeren, en dat ook sprey-

cn, voerende, daar zy eeten, een Vaandel , daar de Aap, genaamd
Anoemante , of de Baviaan , op geschilderd staat, hebben ook een
Tacha, brandende by dag , en werden ook door de Koning met eer-

naamen vereerd volgens hunne Casta; dog met deze Casta zullen de
Visschers niet eeten , nog tot hun Feest, of elders met hen gaan.

zy geven wel wit Linnen, dog zullen ’t niet binden, en de verdre

lagere Casta’s zullen ’er ook niet mede eeten, als alleen de Oleas,
en Kinneneas.

Achiary
Baddallo,

Smids
Silversmids

Waddoewo,

Timmerlieden.

Liane Wadowo,

Drajers

Ridicete Ancarao

Tabydoors, die Silver en Goud inleggen.

Adat keteancarao,
Galwadoewo,

Ratneenderecarao,

lvoir-en Schryn-werkers.
Steenhouwers.

Steen-slypers.
A 3
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Pick-stokmakers, en Verlakkers

Iwadoewo.

Schilders met Lak, en Verwe.

Sittereo

u Geelgieters

Locoeroewo,

Deze Ambagtslieden eeten te zamen, en vermaagschappen zich met maliti nderen. Zy staan onder de Dewale, Cattal, en Audebadde
Hannalio.

. Snyders, die voor den Heer van ’t Land moeten arbeiden. Voordeze zullen de wasschers wel wasschen; dog met hen niet ceten. Ool

genieten zy geen eere van ’t Linnen, ten zy de Koning het verstaat
Hommarot Schoenmakers. Zy zyn niet dan in Candia. En voor hen zul

len de wasschers ook wel wasschen, dog zy genieten geen eere van ’t
Linnen, enz.

Ambetteo

Baardscheerders.

Een der zelve moet overal met den Heer des

Lands gaan. De wasschers wasschen voor hen ; dog eeten niet van of
met hen; schoon zy de eere van wit Linnen genieten

Coebello.

- Pottebakkers. Zyn Subject aan de Pagode, en aan de Dorpen
moeten ook aarde Vaten voor den Landheer maken. Zy hebben oolhun Dureas, en betalen Deccum, of Lyfgeld. De wasschers wasscher

voor hen, dog eeten ’er niet meede ; ook genieten zy geen ecre van ’t
Linnen

Weenaw - zynde als de Baddanas, of Olifant-vangers

Deze speuren de

zelve na, jagen die in de Coraal, en, zoo ’er eenig gebrck aan is, dooVoor hen wasschen de
den zy die met hunne groote Hazagaejen.

wasschers ; dog eeten ’er niet mede , nog genieten geen eere van ’;
Linnen.

Haly, of

Cbialias

Caneclschillers. Deze moeten voor den Land-Heer de

Canecl schillen, en die volgens hun tax leveren. Zy hebben 2 Vida
nes, als Mahabadde aan de kant van Bellitotte, en Roenebadde onde
't District van Mature. Deze Casta heeft ook hunne militie, als Mo-

handerems, dat zyn als Hoofden over i of 2 Nantjes Lafcaryns. Zy

hebben ook hun Araatsjes (of Sergeants) Canganes (Corporaals) Lascaryns (of Soldaaten.) De Vidane heeft ’t opzicht over een deel volk der
gelimitteerde Dorpen; ook hebben zy Dureas, (zynde als Manquedans
of aanpressers des volks) Lianna’s (of Schryvers) Deccum Carco of

Lyfgeld betalers, en Nilecareo Coelis, of Dragers

Voor hen was

schen de wasschers niet; dog zy hebben andre, Hinnevo genaamd, die

dit voor hen doen. Ook genieten zy geen eere van wit Linnen
Hangarema, of de Tyferaars der Jagerboomen , van hen Kitaelgas genaamd, van
welk Sap zy Suyker maken. Onder deze zyn 'er ook , die Yser bran
den, en werden by hen Jamano genaamd. Ool moeten zy Rotanggeven, om de Olifants-Coraal te binden. Zy staan onder z Vidanes

met hun Casta, de cene Malidoewepitggawe , en d’ander Canoemaaldimpitigava, waar ook zyn Dureas, Cangenes, Lascaryns , Deccum
careas , en Coelys , als onder de Chialias. Deze hebben inede geen

eere van ’t wasschen, (dan dat van de Hinnevos) nog ook van ’t wil
Linnen

Ioenno. of Chinamberos, Kalkbranders, waar onder verscheide zoorten en diensten zyn, als de Hoenoedewea, hun Hoofd, dat gewoon is de muurer
te plysteren, en ’t volk te beschikken
Duneas zynde als hunne Mancquedams , die met de Cortedoors moeten in ’t
Bosch gaan, om de boomen om te vellen. Ook moet hy 't Huys van
den Landheer eens of tweemaal ter weck witten , waar toe zy hunnt

byzondre Witters onder zich hebben. Ook moet hy , of de Durea,
witte fyne gezuiverde Kalk voor ’t Pinang-eeten geven.
Deccum 1careo.

Deze betalen jaarlyks Lyfgeld. Ook moeten zy de Kalk-oven

maken, in Brand stecken, en daar by oppassen , tot dat werk gedaan
is. Deze genieten ook geen eere van ’t Linnen, nog van ’t wasschen;
dog de Casta der Pally’s wascht voor hen

Hoenoe Kattanno, zyn Cortedoors, die allerley boomen in ’t Bosch omvellen, en

de Cocosboomen voor de Kalkovens in moeten kopen, en welke in
Oorlogs-tyden het Kruyt dragen

Hoenoegambadoe, zyn Bojeros, die de Draagbeesten gaan voeren, en hebben ook
een byzondre Duria

Onder deze Casta zyn ook Coelis, die in de dorpen woonen, en ook
eeni-
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eenige, die onder de Olifants-jacht Baddanas-dienst doen; dog zy zyr
aan deze kant niet.
Radaeuyu

zyn Wasschers, die voor de voornaamste Castas verplicht zyn te wasschen, en ook voor de Carcas, en Chiandes, en zullen met die eeten,
dog verder niet; hoewel zy voor de Ambagtslieden , Snyders Potre-

balckers, en Baardscheerders, ook wasschen , dog zullen met hen niet

eeten , nog op hunne Feesten gaan. Zy geniéten ook geen eere van
wit Linnen, en wasschen voor hun zelve. Onder de wasschers zyn

ook Sajecareas of Verwers, en die Deccum betalen; mitsgaders hunne Krygs-macht

Berreways,

Tablirjeros, of Tammelyn-speelers, waar onder ook zyn Danssers ,

Koolbranders , Grassnyders, en Deccum Careas , zy hebben hunne
Mancquedams , die zy Oelewalia noemen, zy zullen ook, gelyk de

wasschers, met de laage Castas niet eeten, en zyn bescheiden onder de

Vidanies. Zy genieten geen eer van ’t Linnen, nog van ’t wasschen,
dat de Pallys voor hen doen

Heeri, 2 yn

Cortadoors. Deze hebben hun Vidane, en zyn gehouden allerlei

Boomen om te vellen, ’t Kruyt in den Oorlog te dragen , de Wegen

open te kappen ; dog deze Casta vind men in de laage Landen niet,
gelyk wel in Candia. Deze genieten geen eere van ’t wasschen of van
wit Linnen; maar de Casta Gangavo wascht voor hen

Olies, zyn Danssers, die voor den Landheer olie tot Nachtlicht verzorgen, en
die zyn Huys en Plaats alle dagen schoon vegen , en op de Olifants sta
moeten passen , als ook om medecynen , daar ’t noodig is, te smeeren.
Onder deze zyn ook Durcas, die de plaats van Majoraals in de Dorpen
bedienen, en behooren onder de Vidanies van Gattere.Deze Castas

hebben geen eere van wit Linnen, en de Gangavos wasschen voor hen
Pally, zyn Wasschers van de Kalk-branders voornoemd, en Berrevais. Dog deze zyn aan deze kant niet, gelyk wel in 't Land van Candia. Deze
hcbben geen eere ter wereld , gelyk ook de vier volgende niet
Hinniwo, zyn Wasschers van voornoemde Casta Chialias, ook moeten zy groen

te voor de Olifants-stal brengen , en zy staan onder de Vidanies van
Gattere

Gangawo deze zyn Wasschers der Casta’s , Heery en Olias
Padoewo.

welke onder hen hebben Dureas, of Nancquedans, Deccumcareas,
Lascaryns, en Coelys, behoorende onder de Vidanes

Palles oe

zyn Bosch-Roovers, die in de Bosschen, en in of onder de aarde woo

nen , w lke 4 laatste geen eere ter wereld mogen genieten.
De Hien

Ja1y

1
Antere

Jaty

72Castas , die in geen agting ter wereld zyn , werden onder de andre Caftas niet gerekend , en voor de veragtste
s

van alle gehouder

De cerste dezer z, anders Kinncas genaamd, behooren onder de Vi-

danie, de welke weven fyne Matten, of Ballales, waar mede zy hun
Deccum betalen.

De tweede zoort dezer, anders Rodias genaamd, zyn de allerlaagste

in rang, hebben geen Vidanes of Hoofden , en woonen in de Caepajeme , zynde een slag van Huysen , die muuren nog stutten rondom
hebben aan de hoeken, alzoo de beide dakken op de grond komen, en
hebben ook maar een half dak , zo dat de eene kant op de grond rust, en
mogen niet anders woonen, als in zulke huizen. Ook mogen zy geen
Tablinje of Trommelkens aan weerzyden, en dus maar aan eene zyde
overtrokken hebben, en ’er zo op speelen. Zy eeten ook doode Beesten, en maken touwen van Koejen en Buffelfs-vellen tot strikken, om
Olifanten, &amp;c. te vangen; mogen ook niet ’t minste stukje wit Lin-

nen op hunne Hoofden hebben, en moeten hun hair boven in’t midder
Hoofds opbinden

Mantri 's

Raadsheeren. Deze geven Raad en Daad , in Saaken van belang , en
anderzins, zynde in de Regeering de naaste aan den Koning, by wiens
sterven zulk een Mantri ook de naaste is om ’t Bestier voor eerst in

plaats van de Soon (zoo die nog onmondig is) op te vatten, en zoo 'er

geen is, zoo bestierd hy met de andre Raaden , tot dat 'er weer een
ander Koning gesteld is

Uyt de zelve neemd men ook hanne Priesters, Dienaars der Pago-

den, Doctoren, Wond-meesters, Leermeesters, of Ragegoeroenele,
Waarseggers, Plancetschryvers, Pelgrims, Kluysenaars.
Welin-
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Welinde.

of Chittys, zyn Kooplieden, en zo ras ’er iets te verhandelen is, werd
'er een Pacle Chitti by geroepen , die ook voor den Koning, zoo te
water als te land, gehouden is te koopmanschappen ; dog onder die

Kooplieden zyn vierderley Castas , die zig ider met ’t koopen van byzondere waaren erneeren, te weeten:

De Chittys. Deze handelen met allerley Medecynen, Lywaten.

I

Schepen, en varen ook, ider na hun vermogen

De Caver Chitty;s. Deze handelen in Goud en Zilver, toetsen en

2.

waardeeren ’t ook.

3. De Comety Chittys. Deze handelen in allerley Vrugten, Graanen
Jroente, en gekookte Eet waaren.
4.

De Waligi Chitty;s. Deze handelen in allerley Coraalen , Vinger- en
Armringen van Sjancos, Glas, Aarde, Lood, Thin, Koper, of van
eenige Metalen gemaakt.

Deze 4 zoorten van Kooplieden hebben eenerley Schrift en Taal, en
zy zyn niet van Ceylon gesprooten, maar van de Overkust, en metter
tyd vermeerderd.

Deze vierderley Chitty’s zullen met malkanderen niet eeten, nor zig
met cen vermaagschappen, te weten , de hooger Casta niet met de lager, ten ware dat het zommige om den Rykdom deden; dog de lager
zal met een die hooger is wel eeten, en ook des zelf Dochter wel ten

Huwelyk neemen.

Goy of Bellales. Dit zyn 2 woorden, die een en ’t zelve beteekenen, te weten
een Landman. Het eerste woord geeft dat in ’t Cingalees, en ’t laatste in ’t Malabaars te kennen. Men voegd ’er nog wel het woord

Handaeroevo, dat is, eerlyk, of suyver, by. Onder deze Casta’s zyn
verscheide zoorten, die ider weten wat hun werk is, onder welke de 4
volgende de voornaamste zyn:
1.

Bandares of Adassing, zynde die geene die aan 't Hof als Hertogen, Graven, of zelf ook Princen van Koninglyken Huyze zyn.

2. Mantrioenoe, die naast den Koning aan 't Hof als de pperste Raadsheeren,
en als Sccunde dienen.

3. Maendellyperoe; deze werden Modeljaars, Adigaars, en Dessaves, hoewel
dit meest de Krygslieden raakt.

4. Goyperoe, dit raakt zo wel de Krygslieden, als de Landbouwers.
Buyten deze nu zyn ’er nog negenderley andre zoorten van Bellales,
die voor hun Koning, zoo aan ’t Hof als in de Gabbadas of Dispensdorpen (by hen Batgamme genaamd) nog tot deze en gene andre dien-

sten (gelyk men in ’t vervolg ziet) verplicht zyn.
I. Wanneweddes, zynde wilde Wildschutten, in ’t Bosch levende, en die hun
eygen Princen, gelyk op ’t Eyland Ceylon, in 't Land van de Wan-

ny hebben, hoewel zy onder den Koning, en nu onder de Compagnie
staan, dog verder niet dan dat zy ’s jaarlyks, volgens accoord, verplicht
zyn te contribueren en te verschynen met getande Olifanten, onder
welke tweederley zoort van Weddas zyn ; de eene die bladen om ’t lyf
draagd, en de andre Ritipatte of de Wildschutten der boomen genoemd.
om dat zy de bast van Boomen , zagt geklopt zynde , om ’t lichaam
dragen, en huyzen over al van bladen van Boomen hebben , zoo Mans
als Vrouwen , etende niet dan ’t Vleesch van Elanden, Herten, &amp;c
dat zy in Honig in een uytgeholde boom inleggen. Hun Geweer be-

staat in Boog, en Pylen, en als zy Pylen van nooden hebben, brengen
zy zoo veel Yzer, als ’er toe noodig is, met een Bout Elands Vleesch

of een Herten-Bout, nevens ’t fatsoen der pylen, dat zy begeeren, en
leggen dit ’s nagts voor een Smids deur, waar op zy , 3 4 dagen
wag-
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wagtende als ’et na gissing klaar is , weer komen met nog ees bouwild vleesch op de vorige plaats , en zoo zy dan hunnc Pylen klaar
vinden leggen , zoo leggen zy dien bout 's nagts daar weer neder, en

gaan stil zonder met imand te spreken, henen; dog zoo die Smid dit

nalaat, zullen zy hem alle bedenkelyk quaad aandoen.
2.Diegaranno,

zyn die genen, die de Edele Gesteenten uyt de Rivieren, en

Spruyten, daar zy vallen, opzocken.
5.

Mallaccarao; Deze zyn Bloembrengers, waar van zy 't Hof dagelyks moeten verzorgen.

4. Dalae Moerecareo, Zyn Betel-of Pinang-brengers
5.

Hoenkiricareo, deze zyn Melkbrengers , waar van zy 't Hof dagelyks moeten voorzien.

6. Dadeweddes, zyn Jagers of Wildschutten.

7. Goddegarranno, die de Edele Gesteenten te Land uyt de grond zoeken.
8. Batgamwelle Etto. Zyn Zaeyers van de Koninklyke Gabbaddas of Dispens-Dorpen

9. Gombadoecareo, zynde Bojeros, die op de Koejen passen, en met de zelve

Graanen, en andre Waaren, voor den Koning aanbrengen.
Schoon deze nu in zoo veel Zoorten verdeeld zyn, maken zy maar eene Casta
Bellales uyt; dog hunne voornaamste en die maar eene graad hooger zyn, zul-

len met hunne minderen niet op hun Feest, of elders eeten , noch aan hen geen
Dochter ten Huwelyk geven; maar een minder zal die van een meerder wel nemen. Zy Zaejen , en Maejen, en al hun onderscheid bestaat maar in hunne

Bediening, die zy aan ’t Hof by den Koning hebben ; hoewel zy zomtyds wel
cens na de Rykdommen in 't Trouwen zien

Als ’er een Koning Gekroond zal werden, dan moeten de 4 voornaamste Casta’s, ’er by wezen, als Raja, Bronne, Welende, en Gay, by welke vier Perzo-

nen van verscheide Castas de Koninklyke Kroon werd opgenoomen , en op het
Hoofd des Konings gezet

Na dat zy Ryk en Gequalificeerd zyn, mogen de 2 voorsz. Castas Koninklyke eere genieten, uytgenomen de scheering van wit linnen, de witte Sombreiro (of Sonnescherm) by hen Moetoekanda genaamd, en wit Linnen van onder en boven geschoren , ’t zy in een Catapaenel, of anderzins, het welke

den Koning alleen toekomt, en zulken , die hy dat op hunne Feesten toestaan
wil

Buyten deze zyn ’er nog Bellales, die Dienstbaar zyn omtrent 5 a 6 verscheidenderley diensten, tot Coelis toe, die ook van Geringe en Arme afkomst zyn;
dog de Ryke en voornaamste raken tot allerley groote Bedieningen aan 't Hof,

na dat zy zich wel gedragen, en na dat hunne Voorvaderen den Vorst getrouw
gediend hebben

De Bedienden, onder het Dessaveschap van Mature behoorende, zyn de navolgende thien.

1. Adigaar.

Deze is zo veel als de Secunde van den Dessave, die alles, ’t geer
de Dessave belast, verzorgd, en de zelve van allerley Saaken ten
eersten kennis geeft. Hy let ook over al op ’s Lands welwezen,
bezorgende , dat aan niemand door de mindre Hoofden eenige

overlast geschiede , waar na de Dessave, gelyk hy mede na diergelyke Stulcken van den Adigaar, zelf vernemen moet. Ook moet
den Adigaar voor alle behoeftigheden , ten dienst van den Land-

Heer hem opgelegt, zorge dragen.
2. Modeljaar. Deze is zoo veel als Capiteyn, hebbende onder zich 3 a 4
Nantjes, of Benden Lascaryns, ider van welke Nantjes bestaan
in 1 Araatsje, Canganes, en 24 Lascaryns, of Inlandse KrygsV. DEEL.
B
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lieden, die altyd ten Oorlog moeten klaar zyn, en malkanderen
in hunne Wagten om de 14 of 30 dagen vervangen.

5. Mohotirales, of Mabatiaars , zyn zekere Schryvers aan 't Hof, hoedaanige ’er nu op Mature 4 onder den Dessave behooren , waar onder
de Attcpatte Mahatiaar zich gestaadig moet by den Dessave onthouden , om alle voorvallende Olas of Papieren, Actens, Sendbrieven, Placcaaten, en Ordonnantien te schryven, waar voor hy

zyne betaling geniet. Ook moeten de verdre Mahatiaars, schoon
ider hunnen byzonderen Dienst hebbende , altyd mede daar ver-

schynen, en wat hun byzondere Dienst is, ziet men in ’t ver-

volg, als de
Atiepatte Mabatiaar heeft onder zich de Rolle van het roerevoegd Onderhoud aan alle de Hoofden en Lascaryns, mitsgaders van de Ambagtslieden onder het District van Mature, en wat
ider van hen van den Land-Heer genier, gelyk mede hunne vrygelatene Perwenies , die zy erfelyk bezitten. Deze Mabatiaa

moet altyd klaar staan tot het passeeren en repasseeren van zodaanige Olas, als in 't Maturees Dessaveschap voorvallen.
Van de andere Mahatiaars moet 'er een (buyten ’t gene hy voor

den Dessave schryven moet) de Mahanadapoe en Marales (zekere

Rcchten) en een ander de Madapoe, en Faros, en de derde den

Araak (zynde alle Geregtigheden des Lands) invorderen; en werden ’er alle jaar byzondere Mahatiaars door den Dessave daar toe

gekooren, om jaarlyks net het onderscheid te zien , alzo zy niet
veel te betrouwen zyn.

4. Toepairal. of de Tolk van den Dessave van Mature, die alle de klagten
en andre Saaken der Inianders aan hem vertolkt.

5. Apobamis. Dit is juyst geen Bediening; maar het zyn Zoonen van Swarte Hoofden, welke Apohami’s werden genaamd.

Deze verkee-

ren mede aan ’t Hof als Hofjonkers , en daar zyn ’er onder anderen die 2 Nantjes of Benden Lascaryns onder zich hebben, de

welke als Mohemdirems zyn, en ook op hun Wagt moeten
assen.

6. Mohemdirems. Deze zyn Hoofden, die 2 Nantjes Lafcaryns onder zich
hebben, op hun wagt ook passen, en over al, daar zy ten Oorlog gece mmandeerd werden, moeten gaan

7. Badée Corene, of Cornerale. Deze is zoo veel als een Cangane van den
Adigaar, waar onder hy ook staat; heeft 2 Nantjes Lascaryns.
en moet op zyn Wagt passen, en ook alles, dat de Adigaar hem

belast, besorgen ; en moet ook met zyn Volk, op de minste Ordre, klaar staan, om derwaards te gaan

8. Araatije zynde zo veel als een Sergeant , ider I Nantje Lascaryns onder
zich hebbende; hoewel zy onder hunne Hoofden staan.

9. Canganys, ofte Corporaals, staande onder hunne Araatsjes
10. Lascaryns,

of Loopers, zynde Inlandze Soldaaten welke eenig onderhoud bezitten, en uyt hoofde van dien altyd moeten klaar staan.

’s Lands Schattingen dragen onder de Cingaleesen,
ook verscheide Naamen. Als :
Mabanudapoe, dat is, de Groote Inkomst des Lands, als die van Dolosdas Corle, die aldus genaamd werd.

Nadappoe Een andre Gerechtigheid des Lands , die even als de vorige iingevor¬
derd werd; dog deze is van de Billigam-en Morrua Corle.

Marale; Dit is een Gerechtigheid van den Landheer, waar by hy van een Overledene ; van zyne Goederen trekt, wegens dat die Overleden Lan-

deryen van den Vorst of Landheer bezeten heeft, al 't welk nu de
Corni-
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Compagnie voor zich zelven invorderen doer, van alle die in het

District van Mature woonen; dog van geen Christenen, en alleen

maar van de Heidenen.

Hy
Basnaicke, De eerste Woordvoerder van de Taal.

werd in 't Cingalees

Canganene genaamd ; en onder welken men Dienstbaare en Ondienstbaare heeft. Deze is Hoofd van de Pagode op Dondere, Dewinouere genaamd, dat Gods Stad beteckend ; moetende de onderhoorige Volken van allerley zoorten, hun Hoofd en Lyfgeld, buyten die gene die aan de Pagode Dienstbaar zyn, jaarlyks betalen, gelyk op Mature , welke Gerechtigheid in 't Cingalees Dewallebadde
genaamd werd. Behalven de verpligtten hier toe,en de dienstbaaren,
sorteeren daar nog onder 18 Vidanies, hier van ouds, gelyk op Ma-

ture , gesteld , en’t geen hier na by de Beschryving der mindre
Castas blyken zal.

Sabandoe, of de Sjahbandaar, gelyk die van Belligam, die als 't Hoofd van die
plaats is , hebbende onder zich 3 Schryvers, die Reekening van
die Heerlykheid Maandelyks op Mature moeten doen , daar hy zelf

ook alle Maand verschynen moet , alzoo alle Volkeren op Mature
onder hem behooren

t Hoofd der Matureese Olifants-stal, aan wien ’t opzicht over die

Gaginaicke,

Beesten staat, en de sorge dat zy van genoegzame Groente voorzien.
en wel opgepast werden door de Dienaars , daar toe gesteld, en die
onder de Vidanies van Mature ettele staan; ook moet hy de Dieren,

op Dekwelle, en elders, gestald, wel doen oppassen, waar beneven
hy jaarlyks ook Reekening van d'Inkomst doen moet, bedienende
nu de plaats van Wedderale.

Etbandenit

of d’Olifants Kinderen , dat is de Olifants vangers ; deze behooren
tot d’Olifants-jacht, waar onder alle zulke Volkeren behooren , gelyk onder de andre Vidanies, ook Deccum Careas, of die Lyfgeld

opbrengen; en deze zyn gehouden jaarlyks een zeker getal Olifanten op te brengen.

De verdre groote en kleene Vidanies, des Lands Inkomsten,
en die der Dorpen, en de Naamen der zelve,
zyn de volgende :
Ko-tabadde of Audehadde, zyn Vidanies der Smids, die nu door een Vidani be¬
diend werden, waar onder alle Yzer-Smids behooren , die gehouden

zyn voor den Landheer te werken, onder welke ook Deccum Careas zyn.

Dewalchadé.e,

een Vidane, die onder de Pagode van Dewondere Wes genaamd,

behoord , in 't Cingalees Dewalebadde genaamd , na Dewale , dat
een Tempel beteekend. Hier onder behooren niet alleen alle Dienst-

bare, maar ook allerley Ambagrslieden , zoo van hooge als lage
Roenebadde

Castas, en Deccum Careo

dat is, de Geregtigheid van Landwaard in, onder welken Vidani

behooren de Castas Chialias Canneleros, of de Caneelschillers ; die
geen eene Plaats of Dorp, maar verscheide Dorpen hebben, waar in
zy woonen.

Wellalesaroe.

Adigaar- Saroe
Matere Magisaroe.

Reyganbandegesaroe.
Jenoenchivillesaroe
Gongebadesaroe.

Dit zyn mede Inkomsten des Lands , welke de Ingezetenen Jaarlyks moeten betaalen.

Vidanes, zyn de Opzienders der Dorpen, die bezorgen moeten , dat geen Ingezetenen eenigen overlast lyden , en dat het Land op zyn tyd bezaeid, en alles ook ingeoegst werde, van al ’t welke zy aan den

Land-Heer ook wegens zyne Inkomsten , Reekening moeten
doen

Patticareo Deckme. Deze zyn Veehoeders , die de Beesten melken , welke de
Portugeesen Bojeros noemen. Deze betalen Jaarlyks Deccum, of
B 2
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Lyfgeld ; en zoo den Landheer Melk in plaats hebben wil, moeten
zy die ook geven.

Caraeu Deckme. Dit is cen Gerechtigheid van de Betel-thuynen van Mature,
die Jaarlyks betaald werd.
Polwatte Piedie. Dit is een Gerechtigheid der Maturese Cocos-thuynen, binnen
de vier Gravettes , by welke van de 10vrugtdragende Boomen,
Jaarlyks een halve stuyver ingevorderd werd.

Malidoewepittigay, zynde de Inkomst van een byzondre lage Caste, Hangereme
cnaamd , welke de Jager of Niepere-boomen Tyfferen ; dog deze
voonen niet op eene plaats ; maar hier en daar in de Dorpen en

Corles verstroid, van welke Jaarlyks ingevorderd werd.

Canoembeldenie Pitagawa, zynde een Inkomst van ’t Land als de vorige.
Radebadde, zynde een Gerechtigheid, die de Wasschers Jaarlyks betalen.

Sajskarabadde. Dit zyn mede Wasschers; dog zy verwen en schilderen ’t Lywaad, en eenige wasschen ook; en zy betalen Jaarlyks Deccum-

Oedoegangattere, en Welligamgattere. Dit zyn 2 Vidanies, waar onder ook staan
zekere Volkeren, die Jaarlyks mede Lyfgeld opbrengen.

Kinnerebadd. , dit is een van de laagste en veragtste Castas , welke Deccum van
fyne Matten, of Caleles, die zy weven , of anders Jaarlyks zeker
CGeld moeten opbrengen.

Waar uyt men dan zeer net de voornaamste Bedieningen, die men in het District van Mature heeft, beschreven ziet.
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DEschryving van het Eyland CEYLON, Schikking van dien. Den Naam van 't
DEyland. Ceylon bewezen Taprobana der Ouden te zyn. Op wat Breedte en
Lengte dit legt. Des zelfs Grens-paalen. De gedaante van ’t Eyland. Des zelf
Groote. Verscheide Schryvers over Ceylon. Onder welke Baldæus en Knox uytstecken. Ook Joan Ribeyro. Ceylon in verscheide Koninkryken verdeeld. Naamen der zelve. En de Prinsdommen, Graafschappen , Marquizaatschappen,

en Heerlykheeden. Hedendaagze Verdeeling in zes Ryken. Naamen der
Selve. Ende de Prinsdommen, Graafschappen, Marquizaatschappen, en Heer
lykheden. Naamen der Prinsdommen , der Graafschappen , der Marquizaat
En der
schappen, der Heerlykheden.Der 34 byzondre Landschappen.

33 mindere Landschappen. Strandsteden aan de Oost-kant. Binnenlandse driGroote Steden. Mindere Binnen-landse Steden. Ceylons Rivieren. Gedaante

van ’t Land. Verwonderens weerdige Saysoenen bier. Aardbeving. Kaart van
Ceylon. De Stad Gale beschreeven, en tweezins Afgebeeld. Gindere , een Vlek.
Bak welle en Gannegamme. Kosdoewa. Reygam. Madampe. De Vlekken

Billitotte en Maplagam. De Dorpen Bentotte. Alican. ’t Eyland Verberin.
’t Viek Makoene , en ’t Dorp Pelando. De Vesting Caleture. Angretotte,
En Panature. ’t Vlck Galkisse. Cotta. De Stad Colombo. Het Huys van
den Heer Landvoogd , en andre Gebouwen op Colombo, in Prentl verbeed
De Landvoogd ; en andre Bedienden, hier beschreven. Maluana, Reygamwatte, Groewabli, en Matuwaal. De Vesting Nigumbo. De Vlekken Camel.
Arrunderi, Alanha, Marabel, en Medampe. Het Stedeken Chilauw. ’t Vlek
Corinde Coanwatte. Het Eyland Calpentyn. Mer de Dorpen Maripo en Te-

levari. t Vlek Navacar. En de Vesting Calpentyn. De Vlekken Portaloan.
En Caddaumatris. 't Dorp Golgom. ’t Eylandje Grudumale. ’t Vlek Aripen.
'1 Dorp Moesilipatte. ’t Eyland Manaar. De Vesting in Prent verbeeld. De

Dorpen ’er op. De Stad Manaar. De Dorpen Tottevalli, Eckelampatti, Car

cel, St. Pieter, Peixale, Tellemanaar, Peringale, Vellipatta, Palicoera , ess
Calimoni

Elyk Ceylon een van de grootBeschry.
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Om rechte kennis van’t zelve te kry-gepik

ste Eylanden van Oost-Indien

gen, zullen wy dit Eyland eerst, zoo sing

Landvoogdyen , die de E

galeesen, en verder met de Portugeesen,

468 is, alzoo is het ook een van

verre het ons bekend is, daar na de Saa- van
de Voornaamste en Eerste ken,daar in van ouds her onder de Cin-dien

Maatschappy aldaar heeft , en door de en met ons , voorgevallen, met de uy-

magt van haare Wapenen bezit.

terste naeuwkeurigheid Beschryven
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Dit Eyland nu werd van ons Ceylon tegen over het hoofd van Comori , 't
Naam
(van zommige ook Scylaan, en Zeylan velk hy legt op 133 graad na’t N, en
van dit
van de Persiaanen en Arabiers Serindib, Plinius noemt het het voorgebergte van
Eyland. of ook wel Scrandib, Scrandive en Se Colaicum, en zegt dat het bevorens Sulandive (’t geen ’t Eyland Geylon betee noda genaamd wierd ; dog dat het in
tend, alzoo’t woordje Dive cen Eyland zyn tyd de naam van Salica voerde, en
te kennen geeft) en by de Ouden Ta- dat de Inboorlingen Selim genaamd wierDe

probana genaamd.

den , hebbende dit Eyland de lengte van

Over dit Laatste, te weten, Tapro- negen honderd en dartig duysend Stadi-

bana , hebben wy, daar wy van Oud en , ’t welk 210 Portugeesch- mylen
cn Nieuw Oost-Indiën, in de Voorloo- zyn. Ook zegt hy dat hier veel Ryst,
onig , Gember, kostelyke Steenen,

ver van dit ons Werk handelen, wel ee-

nigzins gesproken. Dog doen dit hier

Hyacinthen, en andre zoorten, en ool-

wat breeder. Aanhalende verscheidene Metalen vielen, alle welke alleen in ’t
Gevoelens der Wereldbeschryvers, om- Eyland Ceylon te vinden zyn

Nu zyn 'er ook Wereldbeschryvers,

trent het Taprobana van Prolomeus, met

de redenen die wy geven , dat dit geen die Sumatra voor Taprobana houden.

Michael Poggius, de Florentyn , Ge-

ander, dan ’t Eyland Ceylon, is; mits-

gaders van de verscheide naamen aan de heim schryver van den Paus, en een Gevancel des zelfs door verscheiden Vol-

leerd man, heeft op bevel van den Pnus

keren gegeven.

de Reyse van Nicolaas de Conti, een Ve

Vecle hebben gemeind, dat het Ey- netiaan, door gansch Indien tot aan CaCerson
bewesen
Tapro¬

bana der

hay toe, gedaan , beschreven, en haald

land Sumatra der Ouden Taprobana geweest zy.

in de zelve aan, dat die Venetiaan aan 't

Plinius, van Taprobana sprekende, Eyland Sumatra, zynde der Ouden Ta-

zegt, dat het 6ooo Stadien in de leng
Suder
te zyn te , en çoooin de breedte heeft; dat het

probana, geweest is.

Maxmiliaan de Sevenberger, Geheimals een nieuwe Wereld gehouden , en schryver van den Keyser, haald ann in

ten tyde van Keizer Claudius eerst ont- een brief aan den Cardinaal van Zalts-

dekt is, aan welken ook de Koning van prug waar in hy rekenschap van de
dit Eyland Gesanten gezonden had, ter eerste Tocht der Portugeesen na Indien
wyl de schepen, die derwaards gingen geeft , dat zy ook geweest waren aan
niet bestierd wierden na de Sterren, al de stranden van Calicoet, en dat zy van

zoo zy de Poolen niet zien konden daar na Sumatra, by de Ouden TaproStrabo, van Taprobana sprekende bana genaamd, vertrokken waren
beschryft het zo groot als Plinius.

Benedictus Bardone in zyn Beschryving
ser Eylanden , zegt , dat het Eyland
Alexander de Groote , die deze Kust van Madagascar, of dat van St. Laurens, an
Indien bevaren heeft, zegt dat Tapro- t W van Ceylon is 1300 duisenden

Onesicritus, een der Capiteynen van

bana sooo Stadiën groot, zonder te Stadien , en aan het Zuyden van Tazeggen, of het zoo lang, of zoo breed robana 1800 dito, al 't welke wy by
is, en dat het gescheiden werd doo meer Wereldbeschryvers , die wy nu
Prasis boven de Ganges, een vaart van oorby gaan, vinden
dagen, en dat tusschen Indien en ’t

foan de Barros, een zeer geleerd We-

zelve veelandere Eylanden zyn; maar dat reldbeschryver, zegt van’t Eyland Ceyhet meer dan alle andre Eylanden na het laon , dat het zelve het Taprobana van

Zuyden lag

Ptolomeus is, gelyk hy in zyn Werelds-

Arrianus , in zyn Tractaat van de tafelen breeder bewyst , welke na zyn
vaart van Indien, zegt dat die gene, de
welke vertrekt van de kust van Comora
cn Foduca, zal te gaan hebben na eenn

1ood verdweenen zyn , dat voor een

root verlics te achten is

De Authoriteyt van dezen Schryvei

Eyland , na ’t Westen gelegen , Palla alleen is genoeg , om te bewyzen , dat
Simonda, of zûoai qiuèv6s, en by de Qu-

eylon Taprobana is, daar byvoegende,

den Taprobana genoemt , 't welk zy dat Ptolomeus 't zelve steld van de Gan-

voor een nieuwe Wereld hielden , en

jes na binnen op de Kust van Indien,
in zyn tyd zeer bekend was, als mede t welk niet kan verstaan werden van
dat daar in de grootste Olifanten van Sumatra , dat van de Ganges zoo verre
na buiten is; gelyk wy ook verder zulndien gebooren wierden.
Eratosthenes, een Grieks Autheur, len toonen, dat zy alle van Ceylon, en

zegt , dat ’t Eyland Taprobana is in de

niet van Sumatra, spreken.

Plinius zegt , dat Taprobana 6ooo
aan de Grensen van Indien, en 2o dag- stadien in de lengte heeft, en dat het ten
Oostersche Zee, tusschen ’t O. en W.

reizen van Persien gelegen.

yde van Keizer Claudius ontdekt wierd

Ptolomeus steld in zyne Tafelen ’t Ey- soor een vrygegeevenen , van Annius

land Taprobana op de kust van India, Ploclamius , die , langs de kust van
Ara-
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Arabien vaarende, in een Schip door de nog heden zeer groote Ruinen en stukW winden vervoerd, en in 15 dagen
langs Caramanien gebragt zynde, ein

ken van een Roomsch Gebouw, of werk

van Marmer, verioonen, van ’t welke
de Werklieden een steen wierpen bene

delyk in Taprobana aanquam , daar hen
de Koning des Lands wel onthaalde, den aan een gedeelte van ’t fundament,
aan welken hy eenige stukken ge en de zelve omkeerende, vonden zy een
munt, en te Romen gangbaar Geld, gaf vzere Keten van zulk een wonderlyk
waar op des Keizers Beeld stond ; en en heerlyk fatzoen, dat 'er in geheel Indat, by zyn vertrek van daar, die Ko
diën geen Werkmeester is, die zou durning met hem eenige Gezanten aan der

ven ondernemen een diergelyke te ma-

Keizer zond. Nu staat ons verder te ken. Deze vonden ook drie Stukken

gemunt Koper, het eene geheel gesleWat de groote van dit Eyland aan- ten zynde, en een van Goud, onder ook
gaat , die is de zelve , welke Ptolomeus geheel versleten. Aan de andre zyde
daar aan geeft, alzoo bhy ’t in zyne Ta ontdekte zig een afbeelding van een

bewyzen, dat Ceylon dit Eyland is.

felen legt om den Evenaar te passeeren

mensch van de borst opwaards, met een

graden van ’t Zuiden , want het schync gedeelte van een Opschrift aan de kant,
dat het in zynen tyd de zelve grootheid en in den beginne de letter C, doch de

had , en de Inboorlingen bevestigen er andre Inhoud versseten , en een Ophouden het voor zeker uyt hunne Schrif- schrift aan de kant rondom, in welke
ten , dat dit Eyland zoo groot geweest nog gezien werden deze Letteren :
zy , dat het aan de Maldivische Eylan R. M. NR.
den vast was , en dat de Zee aan die

Deze Keten , en Medaaljes wierden

kant het metter tyd afgenomen heeft, aan Joan de Mello gebragt, die de zelve
bedekkende het met water, in dien staat
als men het heden ziet ; en dat de hoo

zeer hoog agtede, en na Portugal mede

voerde , om die aan den Koning te ge

ger Havenen afgescheiden zyn in veel ven ; dog hy verging op de t'HuysreiEylanden, gelyk die nu nog in een gro- ze Av. 1591. met het Schip de St. Berte streck agter malkeanderen leggen, wel nardo, in gezelschap van het Schip Ban
ke streck de Zeevaarende doorgaans de Tehis, waar op Manuel de Sousa de CouZ. O. en de N. W. noemen, in welke tinho was, die zyn tyd als Viceroy uytzy zeggen , dat meer dan 13000 Eylan- gediend had.
Nu is ’t een
den zyn thoewel die by andre op 11000

mogelyke saak , dat die

als bekende, en wel eer aan malkande- Medailjes geweest zyn van die gene, die

ren vast geweest zynde, gesteld werden

de vrygegeve van Annius daar gebragt

en zelf in Prolomeus tyd edic A- C. 143

heeft, en dat hy in den tyd van 6 maanden , welke hy in dat Eyland geweest
derving heert beginnen te maken , om is, ordre heeft gegeeven tot die Gedat hy zegt , dat in den omkring van bouwen op de Romeinsche wyze , en

leefde) schynd het dat de Zee deze Be

Taprobana, waren 1368 Evlanden; en dt in de Fundamenten van dien deze Me¬
vrygegevene van Annius, doorde winder

in 15 dagen van Arabien tot Taproban-

dailjes geworpen heeft. Een gebruyk
dat in Europa gemeen is.

gevoerd, werd klaar bespeurd van Cey-

Diego de Couto, Chronykschryver

lon te spreken , dat soo mylen van de

des Konings van Spaanjen, deze Medail¬
es beschouwende , en veel andre Op-

Kust van Arabien legt, en dat meer is

dan men in 15 dagen zeilen kan. Ook schriften gezien hebbende, oordeelde
is dit Eyland op de Kust van Indien dat die letter C, de eerste van de naam
voorby Caramanien,en Sumatra is bui

Claudius is, en dat in die verdre gesse-

ten geheel Indien, en voor by de Gan

tene nu gezegt wierd , Keyser: want

ges vecl mylen ; en om alleen van Cey

lon na Sumatra te gaan , zyn er andre

15dagen van nooden, schoon men al voor

de andre R. M. N. R. schynen klaar te

zeggen, DER ROMEYNEN.
ren andre Munt is gevonden in Indien

van Castilien, of de Philippines, welke
Behalven alle deze redenen , vinder Pedro Colon ontdekte (volgens verhaal
wy op Ceylon ook teckenen van Room van Lucius Marinus, Siciliaan , in zyn
de wind heeft

sche Gebouwen, waar uyt schynd, dat Boek van de Gedenkwaardige dingen

zy verkeering in dit Eyland gehad heb

van Spaanjen , in 't Leven der Catholy-

ben ; ook zyn ’er Munten , door dier

ke Koningen) bezig zynde om dierge-

vrygegeeven mede gebragt, op ’t zel- lyke marmeren te openen, hebbende het
ve gevonden: Want in de tyd van Joan Beeld van Keizer Augustus.
Deze Munt had Don Joan Rufo, Bisde Mello de Sampay, Opperhoofd van

Manaar (onder ’t Eyland Ceylon A. C. schop van Cuenga , en zond ze na den
1574, of 1575, opende men eenige Paus; waar uyt dan Lucius Maximus be
Wooningen aldaar aan de andere zyde in sluyt, dat de Romeinen al na die gedeel-

de Landen van Mantotte, alwaar zich tens der Wereld gevaren hebben.
1oo
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Zoo ’t nu ook waar is, ’t geen Hector

usschen ’t W. en ’t O. legt, en dat

de Lagena zegt, dat ten tyde van Paus

mits een harde Wind een licht Schip

Paulus een Stuk Cancel-hout gevonden

om van de N. van de Straat van Per

is (dat te Romen als iets kostelyks be-

sién tot aan Ceylon te komen, niet
meer dan 20 dag-reizen, die 5oo mylen
aanwees, dat het 'er al geweest was ten tytmaken, van noden heeft

waard werd) ’t geen door zyn Opschrift

tyde van Keyzer Arcadins , Soon var

Theodosius, die Ar. 397. leefde , ’t geer

Sumatra nu legt niet in de Ooster Zee,
maar onder den Evenaar, waar door wi

126 Jaaren na Claudius tyd is , zoo kar

lan klaar bewezen hebben dat Ceylon

’t wel zyn, dat het zelve door die voor

het rechte Taprobana der Ouden is

noemde Gesanten tot een Present ge-

Laat ons nu eens tot de hedendaag-

pragt is aan den Keizer , wanneer zy ze Schryvers gaan , die van Taprobana
met dien vrygegeven te Romen quamen Sumatra maken. Deze alle, zoekende
Dog Plinius verlatende, laat ons ver- dit Eyland Taprobana onder den Eveder tot Onesicritus overstappen

naar , alwaar Prolomeus dat steld (om

De zelve zegt , dat Taprobana wa
van 5000 Stadien, en dat het verschei-

sat, gelyl- wy gezegt hebben, hy

len was van Prasis boven de Ganges

de zyde van’t Z.) en loopende door de

Joor een vaart van 20 dagen, en da

gehcele Kust van Indien tot voor by de
Ganges , en geen ander vindende , dan

tusschen Indien en ’t zelve veel Eylan

jet in zyn tyd stelde twee graden van

den waren ; dog dat het meer na t Z.

Sumatra , hebben zonder cenige andre overweging , daar van TaprobanVoor zoo verre de grootheid aangaat, gemaakt ; gelyk zy ook de Rivier Inkomt hy over een met Ptolomeus. Dat dus hebben gesteld in den ingang van

lag, dan alle de andere

het van de Ganges verscheiden was door Cambaye ; welke dwaling wy na dezen
een 20 daagsche vaart, en dat 'er veel

Eylanden tusschen ’t zelve en Indien

zullen aanwyzen

Benedictus Bardon , wederlegt , Pli-

waren, toond klaar, dat hy van Ceylon nius, sprekende van Taprobana, alwaar

spreckt : want daar zyn van de Gange-

hy zegt, het N. werd niet gezien

al de zelve dag-reizen, en het zelvige door te zeggen, dat in de zelve de ster
is ten Z. van de geheele Kust van India, re van’t N. of de N. pool niet gezien
cn veel Eylanden van welke hy spreekt verd , vermits hy zegt , dat die gene
zyn Mamale (of wel de Maldeves) en al

sie in Taprobana leven na de zyde van

le andre waar van Ptolomeus gewag maakt, het voorhoofd van Colaicum, deze ster
en Sumatra is Oostelyk aan Indien, zee
verre van ’t zelve afgescheiden

re zien verheven 13 Graden , en dat al-

zoo volgens de hoogte, in de welke dic

Arrianus, met te zeggen dat die ver-

van dit Eyland leven , zy zyne verhefrrekt van de Kust van Comora en Poduca fing zien, maar dat die gene, welke onna het W, zal bejegenen Taprobana
der den Evenaar leven , nog de cent
schynd zeer klaar van Ceylon te spre- og de andre Pool konnen zien; in ’t
ken: want Prolomeus steld in zyn Tafeler velke hy zig zelven tegenspreekt, door
Comora enPoduca op 14: graden tegen

dien hy van Taprobana Sumatra maakt ;

de Kust van Indien van de Caap Como

en de Evenaar snyd het Eyland Suma-

rin na binnen , ’t welk schynd te zyr

tra midden door, en strekt zich na de

St. Thome of Nagapatnam : Want Poolen aan beide niet nader uyt , dan 5
sie van deze Kust vertrekt, om Ceylor
te zoeken, moet na’t W zeilen, en

na Sumatra, na ’t O en men weet, da

Jraaden; waarom die gene , welke or
sen hoek van Daja woonen, het welke
se Noordelykste is, die sterre niet meer

Ceylon de grootste Olifanten van Indien

lan 5 Graden verheven zien; en op de

voed , gelyk Arrianus ook getuigd; er

zelve wyze, die woonen aan den andren

’t is waar, dat alle de andre in deze zoo

uythoek na de kant van’t Z., zien hen

veel Meesterschap erkennen, dat zy een nauwlyks, waar van het tegendeel van
Ceylonschen ziende, als verschrikt van eylon waar is: want die gene , welke

den zelven wegvlugten , ’t geen men hie

voonen op den uythock van Jaffana-

dagelyks in de Stad Goa bevind in die

jatnam , zien de N. Pool verheven &amp;

gene , welke de Koning, van verschei

sraaden , en die op Punto Gale , (zyn-

de Landen in zyn stallen brengen laat

de 't Zuydelykste) zien de zelve

Eratosthenes,een Gricks Schryver,zegt

dat Taprobana in de Oostersche Zee tus

Graden verheven ; waar uyt klaar

blykt , dat dit laatste ook Taprobana

schen het O., en’t W en dat het van

s, dat zich te dier tyd tot 2 graaden na

Persien door een Reize van 20 dagen

t Z. uytstrekte ; en dat het voorhoofd

tegen over de Kust van Indien afge- van Coelaicum by Plinius, en van Coscheiden is

morin by Prolomeus, komt tot de Caap

Deze spreekt nog klaarder van Cey- comorin : Want wy moeten het voor
lon, dat het op 8 Graden van de N. ongetwyfeld stellen, dat in die tyd, en
veel
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veel jaaren daar na, het Ryk van Jland zyn , het zelve hier ook beginnen.
Y

L

O

Coylan) het grootste geweest is van en toonen alle die verscheidene Naamen.
welke de Gricken , Latynen , Persen,
droogte of klippen van Chilauw uyt en Arabiers aan de Caneel dezes Eyland.
gestrekt heeft, en dat , gelyk de Caar gegeven hebben , gelyk ook alle die

geheel Malabar , en zich tot aan d'

Comoryn onder dit Ryk was , en eer Naamen, welke zy by de volkeren van
van de vermaarste van de Wereld 't Oosten hecft , waar door ook onder
dezelve , van Plinius het voorhooft

de Medecynmeesters een groote verwer-

van Colaicum , als het, voorhoofc ring ontstaan is.

van het Ryk, van Coylan , genaamc

De Caneel van dit Eyland, zynde de

is. En het kan wel zyn, dat Ptolomen beste van’t geheel Oosten , werd gehet noemd het voorhoofd van Cori, n- naamd Corundo Potra , dat is , BastToctoecoryn, dat toen een groote plaats boom , waarom de Malabaren den bast,
geweest is, en van veel vreemdelingen
bezoet , waarom ook Prolomens harei

die de Cingaleesen Corundo noemen, de
naam van Caroa, en de Arabiers die van

naam aan dit voorhoofd gegeven heeft

Cauf geven, voor welken onze Mede

Om deze, en andre redenen, die wy
voorby gaan , schynd het ons toe, dat
ook dit Eyland Ceylon het zelve mei
Sambolo is, van ’t welke Diodorus Sicu
les in zyn 2 Boek van de verkorting van

cyns de bedorven naam van Querfe, of

Bapiista Ramutius, en andre, Sumatra

na de Golf van Persien gevoerd hebben,

Guirsa, gebruiken

De Persiaanen noemen die Dar-Cin,
dat is, Chinees hout , vermits de Chi

neesen de eerste geweest zyn , die de
zyne Historie meld , en waar van ook zelve en alle andre Oosterse Waaren.
maken

Het heeft ons ook geen kleene moei

van waar die dan verder na Europa gebragt wierden met die zelve Naamen

te gegeven, na te vorschen, van waar die zy toen by de Persianen hadden, en

die naam Taprobana zynen oorsprong niet met de eygen naamen , waar mede
heeft, alzoo in’t gansch Eyland Ceylon zy in ’t Land , daar zy vielen , bekend
geen cenebaey, haven, Stad, dorp, voor- waren. Het is ook daarom, dat Serahoofd, Fonteyn, nog Rivier met die piodoor dit Dar-cin een Chineesche boom
naam, of met iets , dat daar na gelykt verslaat , om dat hy meinde , dat die
bekend is. Ook vind men daar niets Caneel-bast in China viel. Dus bedriegd

in-de Kronyk der Cingaleesen, nog in zig Arrianus ook met te zeggen dat de
die der Canarynen , nog in geen tale der Cassia en Senguin , welke zekre zoorzelve is die naam bekend, weshalven het ten van Caneel waren, in eenig gedeel
ons toeschynd een Grickze naam te zyn

te van Troglodyta wiesschen, en dat de

zamengesteld van Ptolomeus welkc ee

Kooplieden die van daar na Griekenland

nige grootheid of eygenschap van da overvoerden.
Eyland te kennen geeft , waarom ool
In die zelve Dwaling is ook Plinius,
die Naam van Ceylon gegeven is aan di die zegt, dat de Cancel wascht in AEdroogte , op welke de Chineesen ver

thiopien , palende aan Troglodyta, en

gaan zyn, ontrent dit Eyland , de wel- dat dit zelve gedeelte , om dat het tot
ke zedert zoo vermaard geweest zyn aan den Evenaar strekte, van de Schry-

tot dezen tyd toe, dat het Eyland nietge vers Caneeldragende genoemd wierd ,
noemd werd met zyn eygen naam, maa aangezien die daar wieich. Dat ook de
met die van deze droogte: Want gelyk zelve Caneel ons in handen quam over
de Persianen en Arabiers na dit Eyland de Roodc Zee , door de Arabische
met bekommernis voorby deze droogt Kooplieden , die in dat gedcelte van
voeren, zoo hadden zy die altyd in ge Troglodyta leefden, en dewyl in Griedachtenis, zeggende, dat zy gingen na kenland niet verder onderzogt wierd,
of dat zy quamen van Cinlao , ’t geer waar de Caneel eygentlyk viel, hebben

niet anders zeggen wil, dan dat zy gin- zy gemeend, dat die wiesch in de Langen na of quamen van de droogte de den der Arabiers , die ze tot hen overChineesen , welke Letteren metter tyc voerden.
wat veranderd zynde , is daar, van
Zoodanig hebben ook eenige Oudt

de naam van Ceylaon of Ceylon ge Schryvers, verstaande dat de Caneel van
groeid.

Aleppo quam, de zelve de Alepse Cance

En vermits wy voorhebben , zo dik genoemd ; door welke menigvuldige

wils als ons de gelegenheid voorkomt verwerringen men nu heden ook nog
de groote verdorvenheid te ontdekken niet weet , wat zoorten van Speceryen
die de tyd in veel eygen Naamen var Duaca, Monotto, Magla, en Easiply, zyn.

Steden, Koninkryken, Rivieren, Ber- van welke Arrianus gewag maakt, zeg
gen , Kruyden , Speceryen , en meei gende dat zy in Arabien en AEthiopien,
Suken dezer Landen gebragt heeft, zc groejen ; ook weet men niet wat men

willen wy, terwyl wy nog in dit Ey maken zal van de Nicabo-Gabalio , en
V. DEEL
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Tarro, welke Plinius Arabische Droguen te, die ’t Eyland daar heeft, genoemd
noemt ; waarom wy geen meer ken

rebben

In Ouden tyden had dit (zo men vry pe e8

nis van de Wierook, Storax, en Myrrhe

hebben; welke mogelyk die van Plint ruym zegt) wel 4oo mylen in zynen Groote
us zyn; en in gehecl AEthiopien is geen omtrek ; dog aan de Noordkant is 'er

andre Drogue dan de Gember, en die

van tyd tot tyd door de Zee veel afge-

zeer slecht, en nog maar in ’t Konink

nomen , en men oordeeld niet zondei

ryk van Damute; dog om tot de Ca
grond , dat het by ’t Eyland Manaar,
neel weder te keeren, de Maleyers noe- daar zig nu Adams brug verroond , en

nen die Cajoe Manis, dat is, zoet hour

met het Eyland Raimanacoil (dat on-

’t gene het zelve is met de Caisman of
Casmanis der Grieken, van waar zy dit

rent 12 mylen van malkanderen legt
aan ’t vast Land der kust van Choro-

naam schynen ontleend , en nog verder mandel in de alleroudste tyden vastgebedorven te hebben, met die Cassia Lig hecht geweest zy, en dat de Zee het
door den tyd van een gescheurd heeft

nca te noemen, een Naam, die wy bi

Eygentlyk, en na de netste Meting

geen Volkeren van het Oosten vinden
De Medecyns schynen die eerst Cais

der onzen, is het in de lengte van het

Lignea, ’t hout van Cais, genoemd te

Zuyden tot het Noorden, 55, in de

hebben ; want eertyds, eer het Ryl

preedte van ’t Oosten tot het Westen

van Ormus na ’t Eyland Gerum overge

30, by Panoa, by Cotjaar 18, by ’t Bin

nen-Meir van Jaffanapatnam 7, en in zyn
gaan is (alwaar ’t nog tegenwoordig
is) was het Eyland Cais het hoofd en ganschen omtrek maar 197 mylen groot
de Koopplaats dier gansche Persiaansche gelyk men om zulks te weten, maar dit
Golf, van Ormus af, na binnen toe

olgende Lystje na te loopen heeft

en gelyk de Kooplieden van Europvolhardden in dat Eyland te komen ,

gelyk zy nu in dat van Ormus doen

Mylen gaans.
Tricoen-male legt van Punto das Pedras

voerende van daar de Caneel , die de

30

Chincesen van het Eiland Cais bragten.
zoo hebben zy die daarom Cais Lignea

ostenburg, een Vesting)

genoemd.

wars in de weg, een Ey-

2

van Tricoen-male

landeken (van OostenWat nu de benaming van dit Eylanc
burg
in opzigt dezer Inwoonders zelfs beCotjaar van Tricoen-male
treft, zy noemen dit Langkauwn '

geen zommige zeggen dat de wereld,

te Water

Dog te Land 18

dog andre, dat het een Paradys betee-

Enkelansine, een Schans

kend

legt : myl verde

Plinius en Ptolomeus zeggen , dat he-

*

in oude tyden Simondi, Palai Simondi,
en zalux genoemd wierd , en dat men

Saticalo van Cotjaar te

de Inwoonders znat noemde Ook

Dog te Land 18
Soratjan Condawa van Ba-

Water

14

steld Ptolomeus dit onder de 5 Eylanden
ticalo
van hem Borusse genaamd, gevende aan
dit de naam van Panigarensis. Na hem Apretotte van Sorat jan

Spua
Lengte

te he

12

noemen de Arabische Schryvers dit ool

Komboken van Apretotte

wel Sisuara, Tenarisis, en Nanigeris
Het legt af en aan de Caap Comoryn

ale van Komboken

ofmet

en Breed-

zyn Noordelykste Deel tegen o

ver de kust van Choromandel.

Punto Gale, by ons Gale genaamd, leg

N. Breedte, en heeft ten Noorden eer

gedeelte van de kust van Choromandel

ten Oosten de Golf van Bengale, ter

s

ale

Waluwe nog van Koekclemalagamme

10

aante.

Sentotte van Gale

8
5
10

12

Caliture van Bentottt
olombo van Caliture

Zuyden de groote en openbare Zee, zoo

Nigombo van Colombe

6

als zich die tusschen ’t Eyland Sumatra

Chilauw van Nigombo

10

en tusschen de Maldivische Eylanden ver-

zalpentyn van Chilauv
Man-Aar van Calpentyr

I0

toond, en in ’t Westen de Maldives zelfs
En Ge

7

Koekelemalagamme van

Vielewelle van Waluwe
de lengte van 102 Graad. en 30 Minut
Mature
van Niele welle
Het
Eiland
Ceylon
strekt
zich
in
't
Deszelfs
GrensNoorden van den 6den tot den 1oden graac Gale van Maturaalen.

2

10

De gedaante des zelfs is even als die affanapatnam van Man-Aaru
van een groote Ham , om welke reden Punto das Pedras van Jaffa-

de onze de Vesting Cays, ontrent Jaffanapatnam gelegen, niet qualyk en zeer

eygentlyk Hammenhiel, na de gedaan-
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Hedendaags zyn ’er maar 6 bekende Heden-

versclei- Verscheide zoo geletterde als onge-

Koninkryken, en is 't Land, behalven daagsche

de Schry- letterde Mannen , hebben in vorige ty
Verdce
rsover den over Ceylon, en na dien tyd zeer se zelve, in verscheide Prinsdommen, ing in

ceson wel geschreven ; dog in het alge- Graarschappen , Marquizaatschappen ,GRyken.
mein hadden zy dat wel met wat bete- en Heerschappyen verdeeld , waar van
nen zedert het bestier van Raya Singa

ordre , dan my daar in voorkomt, kon

nen doen ; behalven dat het ook geen eerst de rechte kennis heeft beginnen

e krygen , omdat die grootmoedige
Vorst op deze eertitels zeer trots,en byonder gezet was, al 't welke hy,

Beschryving van ’t gehee lEyland is
Onde

De uytvoerigste en de beste, die daar

over geschreeven heeft, is de Heer Phi

wellte

Bald-us

lippus Baldaeus, Bedienaar des Goddely. 20 van de Portugeesen , als van ons,

ken Woords aldaar geweest. Deze heeft schynd ontleend, en bevorens zeer weizig voornamentlyk op het Beleg van Co- nig daar van geweten te hebben
lombo en andre veroverde Steden en

De Naamen dezer Koninkryken,

Vastigheden aldaar mitsgaders over de
Kerk-saaken en Godsdiensten der Hei

zyn deze

denen, uytgebreid

De Naa

vandi, anders Candia, of Conde Ouda, men der

Wy zeggen zyn Eerw. dank, alzo hy

dat is, het Hoog Gebergte, in ’t zelve.
vingalees genaamd.

over die Saaken in ’t gemein zeer we
Geschreeven, en my in veel opzigter

een groot licht gegeven heeft ; dog dit
ziet maar meest op de Strand-plaatzen

otta
Sitavaca

sy de onzen veroverd

Dambadan.

Robert Cnox heeft geen kennis van de

EnKnOY

Strand-plaatzen ; maar alleen van het

yIste

Imorayapoere.
affanapatnam.

Eyland van binnen , en nog maar var

die Plaatzen, die hy zag (die zeer wei

Behalven deze Koninkryken zyn 'er Hoeveel

nige geweest zyn) gehad, daar hy on ook 6 Prinsdommen , 12 Graafschap-brins
wel verscheide Saaken , die goed zyn en , 4 Marquizaatschappen, en 9 Heer-om¬
en ,

ykheden , van welke Raja Singa zyne Graaf
Titels
plagt te ontleenen , en met veel schapordre voor als het behoorde, te weten,
hoogmoed
te voeren, hoewel hy ey-pen,
by een Beschryving van ider Landstreel
Marquivan zegt; maar hy steld ons dat niet in dis

in ’t byzonder, en altoos zoo niet, al
wy wel wenschten

rentlyk maar magt over de binnen, er

geenzins over de Strand-plaatzen, had

en, en

Niet te min zegt hy ons veel Saaken,
die ons anders onbekend waren , en dic

hare opmerking verdienen , waar van
wy ons ook gelyk mede van de Heen

Baldaeus, daar het ons te pas komt, by
gelegenheid zullen dienen

Joan Ribeir. , een Portugees Hoofd
man , schryft 'er mede , dog vry ver-

Ook

oan Ribeyro.

ward van; hoewel nog best van de Por-

ugeesche Saaken, die hy best wist

Buyten deze zyn ’er meer geweest

caat-

schapHeerlyk-

De Prinsdommen, zyn deze :

heden.

jeva

Naamen

ature

ler

Senuaca; anders de twee Corlasge-

Prirs

dom-

aamd

men.

De vier Corles.

De zeven Corles.
Matale.

De Graafschappen, zyn deze:

dog ’t geen zy daar over zeiden, zullewy, daar wy van de byzondere Saaker,

op Ceylon voorgevallen , spreken , o-

zyn plaats zeggen, en derhalven ’er hie
niet af reppen.
Ceylon
nver¬

heide

Conink
ryker

verdeeld

Het Eyland Ceylon is van zommign vorige tyden in 9 , dog van andie
maar in 7 Koninkryken verdeeld , die

gter onder eenen Keyser, stonden. De
Vaamen dezer Ryken zyn deze: Cotta

velkers Koning als Keyser van alle de
andre geëerd wierd

Trinkenemule, eygentlyk Tricoenmale. Gegh.
(cou9
gens.

Saticalo.
lse

Bintene

Brembra
Panciapato.

Veta
utelan.

Vallare.
Gale.

Billigam.

Naamen
ser Sel-

ve.

Denuaca

De Marquizaatschappen, zyn deze;

Oeva

Candi

Sitavaca.

De zeven Corles, en
hilauw.

Duranura.
Ratienura.

Tripane.
Accipate.

C2

Marquie
nt.
schap

pen.
En
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Billigel Corle, dat nog vry Noordely-

En de Heerlykheden, zyn deze:

ker, als de zeven Corles, legt.
Gampele Corle, beoosten Billigal.

Heerlyk- Alican

Tun Corli, benoorden Billigal

heden.

Houtera Corle,8 beoosten Chilauw.

olombo

Hot-Corle.

Nigombo.
Chilauw.

Behalven de voornoemde 34 groote

Madampe

Landschappen , heeft men ’er nog 33
van wat minder rang , en aldus ge En

Calpentyn.
Aripo.

naamd

Man Aar

En de Peerl-Visschery

dre

De

9 Nevajas in 't Zuyden, beoosten Land

Behalven deze voornoemde Verdee

Billigam gelegen , van waar wyschappezo weder Noorden aangaan

ling in ’t algemein, werd het Land van

Binnen nog in 34 byzondere Corles, of Jale
Landschappen, verdeeld, onder welke

Malvana, omtrent Colombo

Noord-aan gaande , deze navolgende

Balane, in de vier Corles

byzon

Valala witte Corle

Ocdipollat, wat benoorden Coetcmale

Pasdum Corle

Land-

schappen

Deleswage, pas benoorden Adams Berg.
oetemale, benoorden Deleswage
Janoa in’t Oosten, en benoorden Jale

Corle de Gale

dere

in 't Zuyd- Oosten , bezuyden
Cadduatta Corla

men van Gale in 't Zuyden langs strand

heeft
Der 3

Hewahette, ten Noord - Oosten vat

Reygam Corle.

Oedipallat.

Salpitti Corle

Jatt

Hewegam Corle , wat Landwaard in

N. West van Hewoyhatty , en
pas bezuyden Cand

of na ’t Oosten

Goddaponohay, beoosten Jatti

Hina Corle, dito

Jotta Kinde, beoosten Hewahette.

Pittigal Corie

Funponahoy, bewesten Candi

Migonne, of Mangul Corle.

Horsepot, benoorden ditc

Wanneer men in 't Zuyden weder
van Billigam recht Noorden aangaat.
ontmoet men deze Landschappen :

Dorcipot, beoosten ditc
Vallaponahoy

Dolasdas Corle, beoosten Billigam

beoosten Porcipor

ilacen, N. Oost van Vallaponahoy

Matccalo,

Het Land van Mature , zich wel zo- Baticalo
Maetale,
Oostelyk uytstrekkende.
Billigam Corle

in ’t Oosten omtrent Ba
ticalo

ten N. Oosten van Candi

Palavi, wat beoosten Calpentyn
Sintene , ontrent de Stad van, die

Kockele Corle.

Naam, aan de Rivier van Trinke-

Naudum Corle

nemale

Saffragam Corle

Morrua Corle, beoosten Saffragam.
Denkelvaca, of de twec Corlas, benoor
den Morrua

Corne Corle, beoosten Morrua Corla
Vitte Corle, ontrent den Berg van A

dam gelegen

Attacolan Corle, beoosten Dunaca.

Correwitte Corle, benoorden Saffra
gan

Attulagam Corle , benoorden Vitte
C1N4

De vier Corles of Panaval Corle, ter
N. Oosten van Attulagam Corla,
en pas bewesten Adams-berg

Newecalawa of Neucalawa, midden in
het Land, benoorden Hotcorl-

Tommakod

wat bezuyden Cotjaar

otjari,
Trinkene-

n’t Oosten by een, niet

male.

5

trand

Het Land der Weddas, beoosten Trinkenemale

Het Land der Wannias.

Vier byzondre Landschappen van

Jafnafapatnam, zynde :

Welligamme.

Cadduatta Corle, beoosten Mende Corle

Timmoratie.

witte Corle.

verre van ’t Ooster-

Hoerli, benoorden Newecala wa

Mende Corle, beoosten Adams-berg

Dehegample Corle, benoorden Corre-

Warmoratie.
Pachealapalie

Hina Corle, benoorden Sitavaca

Happittigam Corle, beoosten Hina Corle
De zeven Corles , benoorden Hint
COde

der

33min-

In dit magtig Eyland heeft men ook,
zoo langs Strand, als binnen in ’t Land,

verscheide aanzienelyke Steden, die verdie-

C

E

Y

dienen in 't byzonder gemeld te wer

L.

14 mylen bezuyden Candi

van 't Zuyden na ’t Noorden , dez
Steden:

nd

Eudanoer en Hewoohat ty.
Deg ligi , nog een later Hof-Stad dan
Nellembi , in Goddaponahoy ge-

legen

Punto Gale , op 6Graaden ; Minuten

Laleluja , dicht by , en wat beoosten
Candi

N. Breedte

Sigelis, benoorden Porcipot, en beoo¬

Caliture

Wef

kant

21

lledat, dicht by Neelembi , tusschen

Aan de Westelyke Stranden leggen

Steder

N.

Nellembi , wel eer ook een Hof-Stad

den

Strand

O

sten Horsepot

Columbo

Bonder-coos-wat , benoorden Horse-

Nigumbo

pot

Medampe.

Nicavar, benoorden Bonder-coos-wat.

Chilauw

Portaloon, of Putclan

Parroah, benoorden Nicavar

Calpentyn op cen Eyland van dier

Vellas, wat bewesten Batecalo

Hondopoal, benoorden Parroah.
Colliwilla, benoorden Newecalawa.

Naam

Aripe, of Aripo

Anarogdburro, benoorden Colilwilla

Mantotte.

Manaar, op een Eyland van dien Naam

En meer diergelyke Steden, en Vlek-

Jafnapatnam, op een Eyland van die

ken , die zig verder , en daar binnens

Naam, vlak in ’t Noorden.

lands vertoonen, en alle nog niet rech

Aan de Oost-zyde van het Eyland,

bekend zyn.

heeft men deze Steden:

Dit Eyland is vol zware Gebergten, ceylons
Strand
Sted
2an d

en zeer waterryk. Men heeft in ’t zel-Rivieren.

rinkenemale.

ve veel groote , en eenige gemeent

Baticalo

Rivieren. De grootste van alle is die
lant.

van Mavela Ganga. Deze heeft harer

Landwaard in heest men drie groo-

oorspronk uyt Adams Pick , een Berg

te Steden leggen, te weten:

midden in 't Land, op de breedte van

Binnen

Ceita-vaca, aan de Rivier van Colombe

Colombo , of van 6; graad , gelegen

Candi, aan de Rivier van Trinkenema

Zy loopt van daar na ’t Noorden

le, of de Rivier Mavligiganga ge
naamd, midden in ’t Land, dicht

di, loopt dan eenige Mylen Oost aan

landz31001
Steden

by Colombo gelegen

Vintana , aan de zelve Rivier, dog la-

troomd ontrend ruim a Myls van Cantot wat voorby de Hof-Stad Digli, daa

zy weer na ’t Noorden , en zoo ver

ger midden in 't Land, en nader na der door de Stad Vintana stroomt,

van waar zy zig allenleskens na’t N.

Trinkenemale

Dosten draejende, by Coriaar, of in de

Bchalven deze drie groote Binnenlandze, heeft men nog verscheide mindre Steden,
te weten :

Baey van Trinkenemale, in Zee stort
En is ontrent een Snaphaanschoot breed
wat steenagtig (gelyk alle de Rivieren
hier) en dierhalven onvaarbaar
Bchalven deze Rivier ; zyn ’er aan

Mindre

Harcipote, in Cockele Corla

Binner

Pannetoi te, Contrent

landze

Ocdibod,

Steder

Caroene

Corna Corla ge

legen

Walla-godde, in Corna Corla.
Dinavaca, in de twec Corlas

Tammegamme, peoosten Dina-VacaBibligam

Satugedra, bewesten dito

cmature , bezuyden dito.
Cambevolle, benoorden Attagalan Corda
Malpitte, in Menda Corla

Collegom, benoorden Adams Berg

Coetemale, in Coetemale gelegen
Pool Pite, wat beoosten Coetemale
Badaula, beoosten Pool Pitc
Manicramare , pas beoosten de Rivic

van Colombo, in Happitigan Cor
l2

le West-zyde nog die van Kosdoewa
by Gale (die haar oorsprong uyt den

Hoyberg, daar omtrent heeft) die van
Alican , die van Calture , en die
van Panture , die niet heel groot valt
die van Colombo, welke redelyk groot

is, en mede haaren oorsprong uyt A¬
dams Berg, gelyk die van Calture heeft.

Verder op vertoonen zich die van Ne-

gumbo, van Caimel, van Chilauw, van
vaula Woya, en van Aripen, Cononda Waya genaamc

Aan de Oost-zyde heeft men de Ber
bero of Cutiale Rivier, benoorden Trin

kenemale, als mede die van Cotiar, of
van Trinkenemale , die van Baticalo
Sengare, Heddcl-on, Kocooekan Oyc

de Rivier van Jaleput, Cerinde Oye, de

rivier van Waluwe in 't Zuyden, en
C 3

me-
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mede uyt den Berg van Adam zyn oor- de wal ontrent : myl, is aan drie zyden
prong hebbende, en die van Mature,

na de Land-kant van zeer hegte en ho-

nevens meer aridre kleene Spruyten.

ge Muuren , nevens een gracht, die

Gelyk nu dit Land vol Bergen, zelf

redaan

vry diep, en wel 18 voeten breed is,

e van't tot dicht by Jafnapatnam is , weinig voorzien. Zy heeft eigentlyk maar drie
Laand. vlaktens uytgenoomen, alzoo is 't ook, aste Bolwerken, de Zon, de Maan, en

de Star, tusschen welke de Stads Poort
kleene Landschappen Oedipollat, en komt , waar na men de andre Punten.
Deleswage of Dolusbag uytzonderd , ils de Matroosen punt, Utregt, de Vlagalomme vol Bosschen, welke niet alleen geklip, Venus, Mars, en AEolus, ziet.

zo men ’t Prinsdom van Oeva , en de

an de Oostzyde is maar eene Poort, de
Zee-of
Water-poort genaamd ; en verstrecken van malkandren te scheiden ;
der
legt
de Stad aan de Zee-kant wel
maar, voor al ook, om tot zonderlinge
sterkten van’t Land te verstrckken ; om open; maar is van nature zo sterk door
dienen om de Graafschappen en Land

le menigte klippen , die men ’er voor

welke reden die ook niemand, op le

vens-straf, dunnen, uythakken, of di ziet, dat het onmogelyk is, om’er zonWegen wyder maken mag, dan dat 'e der Loots by of omtrent te koomen , ten
maar pas een Mensch doorgaan kan : vare men zig in het uyterste gevaar bezynde het verder onmogelyk daar doo geven wil. Waarom men ook gewoon
te komen

is, als men de Stad naderd, alle half uu-

De Saysoenen vallen op dit Eyland

Verwonderens-

zeer verschillende : want als het de Re-

re een Stuk Geschut te lossen, om Looczen te bekomen.

Om dit nu te myden, werd’er van een
vaardige ren-Tyd aan de West-zyde is en de
klip,
die pas buyten in Zee legt, en van
Westen-wind 'er door-waeid, dan is t
Say oc¬
welke
de Vlag der E. Maatschappy
sen nief aan de Oostzyde het droog Saysoen, en

zeer helder schoon weder. En als ’t aan

waeid, een schoot gedaan , om hen te

't Oostdeel des Eylands ’t Regen-Moes

vaarschouwen van niet verdcr te zeilen
en dan komt 'er een Loots , die hen

on is , dan is ’t na de West-kant het
Ooster-Moesson en helder weder ; en angs ysselyke klippen, daar men rake
deze verandering neemt ontrent het mid lings voor by moet, door een gat, dat
een half uur wyd is, binnen brengt. Oolden van dit Eiland zyn aanvang. Men
Dok legt 'er een sterk Waterpas in den
heeft egter boven op de Gebergten mee
ingang,
die ’t als onwinbaar maakt
regen , dan beneden ; hoewel ’t meeste
Men kan in de baey niet komen, zon-

droog weder aan de Noord-zyde van dit
Eiland

der de Vesting die zig daar op een klip,

Men heeft hier ook nu en dan wel of hoogte vertoond, en de Waterpoo-t,
ing. hiereenige Aardbeving, en zomtyds al re- die met 6 Metaale twaalfponders ver

Aardbe¬

E

tallende. delyk zwaar met eenige stooten aan sterkt, en alwaar ook de wooning van
malkandren , gelyk dit alle de warme de Bevelhebber der Stad , mitsgaders

Landen meest onderworpen zyn, hoe de Hoofwagt, is, voorby te zeilen; en

men ziet de Zee tegen de Stads wallen

vel die op t eene Land zwaarder, dan

aanklotzen

p’t andre, vallen.

Na welke aanmerkingen over dit Ei

land in’t gemein wy tot de byzondre

Dicht daar by heeft men op Paalen,
cenige schreeden verre in de haven,

een wandel-pad gebouwd, dat metplanOm ’t welke met cenige Ordre te ken beschoten , en met een dak over-

Beschryving zullen overgaan
Kaar

an Ceylon

doen , zullen wy ons van eene nieuwe dekt is, het hout Wambays genoemd,
langs 't welke het zeer vermakelyk is
nen. Welke wy hier onder P. Q. ver- te wandelen

Kaart, door ons zelf opgesteld, bedie

roonen

De Stad
Gale be

chree -

Zoo als men voor by de Vesting, die

zig op die kliptoond, geraakt is, heeft

Wy maken dan een aanvang met het
Graafschap Gale, en de Stad Ponto de men ter linkerhand het Sicken-huis, en
Jalle, Punto Gale, dic aan de Zuydwes nog nader aan de Stad het Rondeel Ak-

ven, en

tveezins zyde dezes Eylands , op de Lengte van kerssoot, daar 8 stukken op leggen, dic
e¬

beeld.

se Baey konnen bevryden , in de zelve
102; graaden, en op de Noorder Breed
legt
men wel een geheel Jaar door vry
te van 6 graaden gelegen is , zullend
verder, het geheel Eiland rond eerst en zouden daar veel schepen in veiligheid
lle de Strand-plaatzen Beschryven. De konnen zyn , maar men heeft daa
Stad is zoo als zy zich van de Zee- egter, als 't wat sterk waeyd , al een
kant vertoond , zeer net by de Hr. Bal vry holle en levendige Zee, die de Schedeus te zien ; dog hier beelden wy de en , dan ook wel voelen konnen, door
zelve, by No. 12. B. in haar Landge: net geweldigslingeren, ten zy de scheeps-

zigt zeer fraey uyt. En No. 12. B. B

verstandigen dit door ’t uytbrengen van

in platte grond. Ao. 1663.

een Anker wat weten te matigen.

Gale beslaat in zynen omtrek binnen

Ter regter hand op, of na de Landzyde,

AEeen dohe-

EB.
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zyde , heeft men , behalven des Stad dienden leggen , die zamen eenen Raad
hooge muuren , en een wip-brug ove uytmaken, men heeft hier ook een fraei
de gragt, de Middclpunt, een sterkte c Bezetting, met de noodige Krygswaar op iostukken geschut leggen; die hoofden als een Capitcin Luytenant, en
ten deele de Hoofd-wagt (waar in een Vaandrig , dog voor al is het Bestiei
decle de Stads- muuren waar beneden

der Buyten-Landen van veel opmerking,
over welke een Dessave of Land-droit

ook nog een halve maan legt , bestry

het gezag heeft

bezetting van 6o a70 mannen is) en tei

Wanneer men 2 Mylen Noordwest Gindere,

ken kan

De Zee-punt is de laatste aan de Land-

aangaat, ontmoet men een gering Vlek- een Vlek

zyde , alwaar ook het meeste Geschut

e Gindere ; dog wat Noord-Oostely-pakwel-

geplaatst is, en daar alle nacht een Cor

«er en wat Land-waard in , leggen on-le, en

poraal met 6 mannen waken moet
Tusschen deze Zee- punt, en eer

trent mylen van een , Bakwelle (dat Ganne

zo verre van Gindere legt) en Ganne-Samme
nieuw Werk, op het Pakhuys gemaakt gamme; die zig pas bezuiden het Riviertje van Kosdoewa vertoonen , dat
een fraeje straal van versch water ont- uyt den Hoyberg, ontrent 4 a5 myziet men uyt de eenc kant van een klij

springen , niet tegenstaande maar een

en N. Oostelyker, ontspringt, ge

schreede van daar , de Zee tegen de lyk men even benoorden dat Riviertje
klippen aan spoeld
een weinig hooger als 't Dorp BakwelKosdoeVan binnen in de Stad, die zeer re-

e, het dorpie Kosdoewa, mede wel z wa

gesmatig en net gebouwd, dog pas hal a 3 mylen Landwaard in ziet

zo groot als Batavia is, heeft men vee
Twee groote mylen benoorden Gin-Reygam
matig wyde straaten (zommige van Aar dere , ontmoet men langs Strand het
de , zommige met Gras bewasschen) vee

Dorpie Reigam , en als men nog zoo Madam-

schoone steene Gebouwen , eenige tame- verre N. Oost opgaat, ontmoet men.
lyke groote Kerken , in de meeste hui- pas aan deze zyde, of bezuiden een kle
zen ook schoonc Waterputten , er

e.

ne spruit , het dorp Madampe; gelyk

jas ten Noorden van die spruyt, het
vlekje Billitotte, en omtrent 4 ; my- De vleck
ven , die een schoon gezigt na ’t geberg- len Landwaard in het dorpie Gedewel-ken Billi
buiten de Stad (gelyk ook hier en daa

van binnen, zeer fracje Thuinen en Ho

te , beoosten Coekele Corla, dat van
Harcipot, en na den Hoy-berg hebben
Onder de Gebouwen munt dat van d'

totte, en

lewitte, pas benoorden ’t Riviertje van Mapa
Kosdoewa, en het vlek Maplagan even gam,
daar tegen over , bezuiden dat Riviert-

Bevelhebber van Gale uyt , dat tegen je , dog aan een nieuwe, byzondre, en
over een zeer groot Tuyg-Huys staat,

Oost-aan-loopende Spruit legt, ontrent

en veel schoone certrekken heeft. Daa

een paar mylen van den Hoy-berg, zyn-

is ook een Kerk voor de Hollanders,

de een enkele en redelyke hooge berg
morgens, en ’s middags voor de Cinga- op zig zelven, met nog een kleene ’er
leezen dienende , zynde op ’t einde van
des Bevelhebbers schoone Wooning

by

Als men van Billitotte nu Noordelyker

Daar zyn er, die voorgeeven, dat de- aangaat daar men verscheide Bosschen
ze Stad op een Moerassige grond, en voor uyt , en ook na ’t Oosten heeft
laag, daar zy in tegendeel op een fraei- zo komt men in de Walawitte Corla
je hoogte , en zeer lugtig gelegen is of ’t Graafschap (want Corla betcekend
werdende geduurig, of door de frisie Zee dit) van Walawitte, hoewel het by ons
of door de aangename Land- winden
verkoeld

De2¬
Srad is
tot Af

Zy heeft ook een fracy uytzicht n.

maar voor een byzondre Landstreek van

die naam , te boek staat, ’t geen in ’t
Voorden allernaast aan Pasdun-Corla, er

de Zee-kant, en is, als een Zee-Stad,

ten Oosten aan Cockele Corla, paalt
gemeenelyk vol Leven en gekrioel var welke beide mede maar gemeene Land

1656

nenschen , bloeiende door een sterk

to de

vaard en Handel op zeer veel Gewesten,

Drie mylen ruim van Billitotte, heeft pe por

behalven dat hier gemeenelyk de Vader¬

men het Dorpie Bentotte, pas bezuiden pen geneen kleene spruyt, beoosten het welketotte

Setel de

Opper

gebieders landze Vloot, die van Ceylon vertrekt
an Cey
n ge¬

veest

schappen zyn

afgeladen, en na Holland den 25. De
yntrent 2 a3 mylen een zeer groot
cember jaarlyks verzonden werd. Ik za) Bosch, Peliwatte genaamd, zig eenige

my niet ophouden met te zeggen, wan
nieer deze Stad veroverd is, alzo dat na

nylen in ’t vierkant vertoond , tot een

derhand geschieden zal

Eockelecorla dienende

grenspaal tusschen Walawite, Pasdud-er

Wanneer men 8; myl benoorden ’t
Hier hebben wy ons twecde Comp
toir van Ceylon, alwaar van wegen de spruytje van Bentotte, en even Benoor-

E. Maatschappy een Bevelhebber, o den het Riviertje van Alican, gaat,
Commandeur, als Hoofd, een Koop- komt men by het dorp van die zelve
man als tweedc , en eenige verdre Be- naam, benoorden ’t welke men in Pasdun-
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dun-corla wecr eenige Bosschen heeft, de oude overblyfzelen van ’t Paleis der Cottdie zig al vorder na ’t Oosten, byna Oude Koningen van Cotra, en van de
Het Eyland Ver

tot Naudum Corla, uytstrekken. Een Stad, daar zy Hof plagten te houden,
veinig in Zee heeft men ’t Eilandje die tegen 't Landschap Helvagam aan-

berin.

xrenst, en door een Bosch van een ge-

Verberin , dat zeer kleen in den om
trek is.

scheiden is

Twee mylen ruym benoorden Ali

t Vlek

zin heeft men het vlek Makoene, tus-

ako

ne, en’t schen ’t welke , en ’t dorp Pelando,
Pelando

beschre

Dit is een schoone Stad , aan een
choone groote Rivier, die uyt de Pick

Landwaard in, zig een groot Bosch op

van Adam ontspringt, gelegen, en die
doet
Drie mylen Noordelyker heeft men aan des zelfs mond Moroaal, en hooger

De Ve¬
ting Ca

20.

lombo

ontrent 3 4 mylen beoosten ’t zelve

Dop

lcture ,

ier a vyf mylen benoorden Galkisse De gtaneeft men het Aloude en beroemde Co- Colom-

opColom , en van de Cingalezen Oil
aan een schoone groote Rivier, die me
de Pick van Adam na beneeden stroomd, genaamd werd
Zy legt ontrent op 6 graaden, os mi-

de Vesting Calture of Caliture, daar de

ven.

zelve in Zee stort. Zy legt 8 mylen auten, noorder breedte, en op de leng-

van Colombo, en zy werd een dag rei-

te van 102 graden, en 10 minuten.

Zy draagd haren naam na een Mang-

zens van Punto Gale gerekend.
Het is een fraeje Sterkte , van dub

ble aarde Wallen, en een matige bezet

ting voorzien, en word doorgaans voor

ja-blad, dat in de Cingaleeze taal CoAmbo genaamd werd , alzoo Ambo

de Mangga-vrugt, en Cola een blad be¬

waar van de Portugeezen en
een van de voornaamste Vastigheden, en teckend ,
vy by navolging Columbo gemaakt
voor een byzonder sterk nest gehouden,
maar is anders niet veel bezonders. Zy nebben.
Ly

plagt , toen de Portugcezen

heeft aan de Land-kant 4 Schanssen te
de zelve bezaten , veel groter te
jen malkanderen over leggen , die van

zeer dik paal-werk voorzien zyn. De zyn, maar wy hebben in ’t zelve
aar, dat wy ze veroverden, (Ao. 1656. )
wallen zyn zoo hoog, dat men ’er geen

een huis in zien, en ’er ook maar lange de zelve merkelyk ingetrokken , ook

eene weg in komen kan, alzo zy op een
hoogen Berg legt

Dor9
Angre-

ad de Heer van Goens belast, veel ver-

anderingen oncrent de Punten Victoria.

l'as ’er benoorden, wel 4 a f mylen

vandi, Raja Singa, &amp;c. by zyne con-

Landwaard in, na ’t Oosten, heeft men

ideratien over Ceylon, te maken , en

ooral de Frontier-wagten var Malvane,
totte, en aan die zelve Rivier het Dorp Angre
otte , of Angneratotte, in Reygam Hangwelle, en Angurattotte wel tevervorle, en in ’t midden van een Bosch zeekeren , en die om geen reden te
ontrent i2 mylen van Colombo leggen. verlaten. Te dier tyd wierd ook een
Het is een fracje sterke Plaats , daar ee- menigte van zeer groote en schoone
nig Volk in bezetting legt, en van juizen afgebroken , en de Stad aan de
eenige Stukken Geschut , gelyk ool vand-kant met een fracie Gracht van
van allerley Eetwaaren , en door haare versch Water versterkt.
Zy is aan de Zee-kant wel eer geheel
nabuurige Rivier ook rykelyk van Visch,
Schildpadden, &amp;c. voorzien
Pancture

open geweest ; en heeft in’t rond 8

Wat benoorden de Rivier van Caltu- Solwerken gehad , behalven nog een
vierkant buyten-werk in ’t Noord-Oo-

re heeft men een smal Meir, dat zig van

deze Rivier tot aan die van Pancture,
wel 4a 5 mylen verre, uytstrekt , en

ten , dat aan twec Bolwerken plagt vast

e zyn ; dog alzoo die te veel bezet-

zig in de zelve ontlast , of altoos daar ting vereyschten, zo bestaat nu des zelfs
terkte meest in de Vesting , die in ’t
mede gemeenschap heeft
Wat bezuiden ’t Riviertje van Pane-

Westen aan de Zee-kant gelegen is

ture heeft men ’t Dorp van dien zelven Zy heeft vier Poorten, te weten , de
Poort van Gale, de Delfse , de Ninaam , beoosten ’t welke 3 a 4 mylen
Landwaard in zig eenig Gebergte ver- zombose, en de Water-poort. Binnen

in de Vesting zyn eenige Straaten, en
Uyt de Rivier van Paneture vertoond ook eenige Bloem-boomen. Men heeft

oond
Vlck

Galkissi

ig nog een byzonder Spruitje, dat
Noorden aan, zig wel twee mylen ver
re tot digt by 't Vlek Galkisse uytstrekt.
en Clanteta genaamd werd

daar in ook een schoon Tuyghuys voor

allerley Oorlogs- voorraad, schoone

Pakhuyzen, en een deftige Paarde-stal

die pas agter de Kerk komt. Beneden

Dit Landschap werd Salpiti Corle, an ’t Water- pas (waar van wy aanstonds zullen spreken) heeft men een
genaamd, in 't welke men daar Oclomme
Zaag- en boven by de Poort van Gale,

en vooral wa: na ’t Oosten, Landwaarc
in, een groot Kaneel-Bosch heeft

een Kruyt- Meulen. Nu jegenwoor-

Pas benoorden Galkisse ontmoet men dig heeft de Stad maar 5 Bolwerken,
Victo-
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Victoria, Constantia, Concordia, Haar- hoewel de Schepen daar als in de olem, en Enkhuyzen genaamd

penbaare Zee , en voor de N. Westen

Onder de fracje Gebouwen , welke Wind zeer bloot leggen, behalven da

Het Huan den
n

voogd,

men op Colombo vind, munt boven a ry ook genoodzaakt zyn zich wel eer
het Huis van den Heer Landvoogd uit
zoo als het zig in de Vesting vertoond

nalve myl van de wal afte begeven. Mer
reeft op dit Hoofd ter linkerhand ook

Het is cen Heerlyk Gebouw , en mag en schoone Waterpas , waar op ver
onder de allerbesse van geheel Indien scheide Stukken Geschut geplaatst zyn.
geteld werden

om de haven te dekken , dat het Zuid-

Wy vertoonen het zelve van vooren. wester Bolwerk mede doen kan.

No. 12. D. dat aan de zyde van de
Colombo is in zynen omtrek ontrent
plaats drie in de plaats van twee verdie een uur groot, heeft rondom hegte muu
pingen heeft, gelyk ook des zelfs gezig ren , verscheide fraye straaten , veel
na ’t Strand met een stuk verlengd is choone steene Gebouwen ; dog alle
aat aan de zyden zou moeten komen.
hier (gelyk op Gale , en elders) maar
No. 12. E. verbeelden wy dit zierlyl eene Verdieping hoog, en de beste HuiHuis van agteren aan de Thuin-kant , zen zyn nog van de tyden der Portu
waar van maar een kleen gedeelte hie
verroond werd
n an
re Ge
bouiren
opCo¬

nbo

Wy voegen ’er op No. 12. Feen Speel
huis aan de Zee-kant voor het Voorhui

geezen , die alles zeer hegt en sterk
plagten te maken, overgeblever
De Nieuwe Stad is van de Oude met

een Hek afgescheiden , en zoo een is 'er

staande, by, voor’t welk men Sondags ook pas buyten de Oude Stad. Ook is
ge woon is de Parade :e doen

in Prent

Daarenboven vertoonen wy No 12

erbeel¬

G. het Buiten-huis van dezen Heer var
voren , voor ’t welke de Boomen, die t

de Nieuwe Stad kleener als Batavia;

sog met de Oude is’t grooter; hoewel
zoo wel niet bebouwd

Hier is ons Hoofd-Comptoir op dis

gezicht beletteden, weggenomen zyn

Eyland, daar de Heer Landvoogd, met

En N° 12. H. ziet men dit huis van

agteren met een Gebouw op Pilaaren

een Opperkoopman als tweede van Colombo (dog niet van de Landvoogdy

in de Rivier van Motuaal uytgestrekt

dat de Commandeur van Punto Cale is

En eindelyk vertoonen wy No. 12. I
oolc de platte Grond van de Thuin

met de voornaamste Bedienden der E-

Maatschapy hun verblyf hebben , en

meest in deVesting woonen. Hier heeft
nen ook een Fiscaal (die tot Ao. 1713
weerdig is om van een Liefhebber ge onafhankelyk was; maar geen vervanzien te werden , alzo die in zeer fracis ger met die magt kreeg) een Winkeverken verdecld is
lier, Soldy-Boekhouder, Cassier, Gedie agter ’t huis van den Heer Land

voogd op Colombo komt, en die we

In de Stad is ook een deftig Gasthuis heimschryver van den Landvoogd, en
cen fraey Wecs-huys, en midden in de Raad , en meer andre mindre Bedienzelvo is ’t Kerk-Hof, dat met een muu
omringd en waar ontrent een Mala

baarze School gelyk even buiten ’i

Ook is hier de Grooten Raad der

Land-voogdy van Ceylon anders den

Rerl-Hof een groote Markt is, daar al- aad der Politie genaamd , zynde de
les van de Mooren, Feisiaanen, Cinga eerste en aanzienelykste, en onder wel
ken alle de andere Comptoiren van dit
lcezen, en andre verkogt werd.
Baiten de Nigomboze poort stond ’t

zoo genaamd Moors-Quartier (op Con

Eyland , en aldus ook de twee Com-

mandeurs of Bevelhebbers van Gale, en

pagnies grond) alwaar de Heer Gouver

(affanapatnam, met alle hunne Bedien-

neur Simons om alle Kuffen en Kotter

sen , staar

uyt te rocjen van allerley gespuis, hier

Hier is ook een Raad des Gerichts,

zonder, Straaten , wonende , zonder die niet alleen over de Saaken van dit

dat men de quade ontdekken konde, de Stad; maar ook over die van alle minoude Straat doen oprmimen en op de dre Comproiren, by beroeping, of Apbreedte van 5 Rhynlandze Roeden ge- el, oppermagtig (in opzigt van die
bragt, en nog een Nieuwe, gelyk dito. Landvoogdy) vonnist, hoewel men zig
door dit verward Quartier heenen la van dien Raad nog tot den Raad van Juten maken , belast de Mooren ’t fron

stitie op Batavia, als de Hoogste in In-

hunner huizen ordentelyk tegen dezi

diën, beroepen kan.

Straat aan te bouwen, dat ook gedaar
werd.

Ook ziet men ’er een groot hoofd ir

Daar is ook een Vergaadering van

Kleene en Huwelykssaaken, een Wees-

camer, en verder alles , dat men ge-

Zee, dat met een kromte zig na’t We-

woonelyk in een Landvoogdy heeft,

ten ombuigd , en uyt het Zuid-weste

behalven veel andre Bedienden , na de

Bolkwerk te zamen de haven maakt, gelegenheid dezes Lands , om de CaV. DEEL.

neel,
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neel, die hier alleen valt, te behande toen nog 47 331218.7 , ten agteren was
en
jok moeten wy hier aanmerken, dat
Hier legt ook een Capitein, of Hoofd- Malabar tot den 6. September, 1669
11

nan der Krygslieden, een Luytenant, mede onder den Landvoogd van CeyVaandrig, en een fracje bezetting, zoc lon gestaan heeft ; maar toen op zich
voor de Vesting, als voor verscheidt zelven ondereen byzonder Commandeur
buyten-sterkten, daar onder behooren- gesteld is. Gelyk ook de Vaart van hier
de

op de Maldivize Eylanden hier onder

De Landvoogd is van dat aanzien, da mede behoord
hy
gemeenelyk
daar op zelfs ook OrdiLand
En dit is wel ’t voornaamste, dat wy
oogd, naris Raad van Indien werd, gelyk men van de Stad Colombo noodig oordeelen
De

nandte hem doorgaans voor een der Eerste hier neder te stellen : want zo wy daar

Bedien-

den hier. Landvoogden van gansch Indien houd

f, en van de verdre Steden van Cey-

Hy, nevens zynen Raad, bestierd dit

lon, zoo uytvoerig zouden spreken, als
gansch Eyland, voor zoo verre de vy van Amboina, en Batavia, gedaan
Strand-plaatzen, onder ons behoorende, hebben , zou de Beschryving van
aangaat, en leefd daar met een onge
eylon alleen een groote Foliant ver-

meene Pragt en Statie, alzo zyn Inko

zysschen ; weshalven wy het hier by

men groot is, en na ’t inkomen van al-

zullen laten berusten

le andre Landvoogden , in opzigt van

elyk men Landwaard in bezuiden de nsalvana,
nunne maandelykze Soldy, en verdere Rivier van Colombo een ileene Bosch-Reyzam-

bekende Buyten-voordeelen , die wy yke Landstreek of plaats heeft, Malva 2110 3
Toer¬
onder de Stoffe van Amboina aangewe- na , en ook wel Malwana, genaamd, bevele
zen hebben, geschikt; maar de onbe- en daar in ook twee kleene Dorpkens en Msakende en gehcime voordeelen zyn nie of Gehugten, zonder naam, en een Mys tuwael.
wel na te rekenen, hoexxel ’t zeker is hooger op naa ’t Oosten , omtrent de

dat zy in twee of drie Jaaren Schat-ryk ze Rivier ook het Dorp Reygamwatte,
zyn, hoedanig het mede (hoewel mef

en nog wel a mylen Oostelyker 't Dorp
eenig onderscheid , en na dat zy zich Goerbevele , alzo ziet men aan de Zee-

in de Gunst van den Landvoogd weter leant , een myl benoorden Colombo het
te houden, en met een ryp oordeel te Dorp Matuwaal even aan gene zyde,
geven en te nemen) met de Comman- de Rivier op een langwerpig Eyland,
deurs van Gale, en Jaffanapatnam, gele dat zig na ’t Noorden , van de Rivier
gen is. Hy staat egter onder de Hoo- van Colombo af, tot aan die van Nege Regeering van Indien , te Batavia, gombo, en langs cen Meir, dat van dewaar aan hy alles verant woorden moet

hoewel 'er tyden geweest zyn, in welke dit zo net niet nagekomen is

ie Rivier tot in die van Ni-ombo loopt,
rytstrel t

Een groote Myl van de wal, af en aan

Even nu, gelyk het met den Land Matuwaal, vertoond zig een groote
voogd in opzicht van zyne bezolding, droogte , die zig van daar tot aan Nien buyten-voordeelen staat , is het me-

gombo uytstrekt, en wel cen myl brcec

de met alle de andre Bedienden alhier 5, meest 10 12 vadem Waters diep
gelegen, die alle , even eens als in an

dre Landvoogdyen, hier mede hun vaft

zynde, hoewel het aan de Noordkant

maar 7 vadem haalen kan.

werk vinden , en van welke ook hie
Tusschen dit Reigamwatte, en de Rizekere vast-bepaalde Perzoonen Leden ier van Nigumbo, heeft men de groo-

van den Politycquen Raad zyn, uyt wel- te vlakte van Maguhare , benevens ee
ke, en eenige Borgers , dan weder de nige Bosschen, voornamelyk na de Oost
Leden , zo van den Raads des Gerich-

kcant , en ontrent het Dorp Calane, dat

tes, als van die der kleene Vergadering ntrent mylen Landwaard in, en eaangesteld werden

ven Bezuiden de Rivier van Nigumbo

De Comptoiren, onder dit Hoofd
comptoir behoorende , zyn Mature,

legt

De Vesting Nigumbo (die onder de Deva-

Calpentyn, Manaar, Jafnapatnam, Trin Heerlykheden geteld werd) legt vyfting Nikenemale, Cotjaar, Baticalo , Panua, uuren te Water van de Stad Colombo, gumbo.
de Sout-pannen, Magamma, Punto Ga en 6 uuren te Land van daar. Het is

le, Nigombo, verscheide buiten-plaat- een schoone Sterkte, en een byzondre
zen onder Colombo, Toetecoryn, en vaste plaats , meest aangelegt , om
Punto Pedro

Ao. 1672. had Ceylon ƒ683058-14

de Caneel-Landen te dekken. Zy heeft
vier Punten of Bolwerken, twee na de

14. overgewonnen , dog de onkoster Zee-kant , Hoorn en Enkhuyzen , en

der Vesting- Bouw waren Ao. 1664,
866000 gl., en A°. 1672. beliepen dit

wee na de Land-zyde, Delft, en Rotterdam genaamd , en een schoone aar

ƒ115637113-5. 20 dat dit Comptoir de Wal, 22 voeten breed, en op ieder
3ol¬
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werke 8 stukken Geschut. Zy heeft een Rivier van Chilau (die zig in 't Oosten
Land-en een Watcr-poort, en had in
y Hattera Corla, 3 4 mylen Landde vorige tyd van binnen nog een by
vaard in , in twcc Spruyten verzondre Vessing van twee Bolwerken, deeld) Zuyd-Oost aan loopt.
Middelburg en Amsterdam genaanid
Ontrent 3 inysen van de Wal legt.
aan de voet met groote vicrkante Stec¬ tusschen Chilauw en Medampe, een kleenen zeer hoog opgehaald, en boven or ne droogte van een myl in den omtrek
van cen aarde Borst-wecring voorzien

en met cen water-gracht, omringd

waar op maar ; vadem waters is

Zo als men benoorden de Rivier van itvie

in welkers midden men , tot meerdei

Chilauw is, komt men in’t Koninkeryk Corindt
versterking, nog een hegt en wel inge van Candi, daar zig mede eenige Bos-Coanheid werk van paalen zag ; dog na Co schen na het Oosten, en aan de Strand- watte
lombo’s verovering heeft men alles to

aan de steene Burgt, of Vesting, gesseg

kant 3 4 mylen van dit Stedeken ver
scheide Sout-pannen verroonen, en daar

en ingetrolcken, om de onkosten van dt

3 mylen Landwaard in, 't Vlek Corind

zware Bezetting voor te komen
Hier legt mede een Koopman als Op-

Cornwatte in ’t midden van een Bosch

perhoofd , die eenige Bedienden onde
zich heert, om de zaaken der E. Maat

schappy waar te nemen. Hoe veel-

die zyn, en hoe sterk de Bestiering daar
is, is my onbekend.

Deze Vesting heeft niet alleen eer

legt

Van de Rivier van Chilauw af buigd
net Land zig tot aan de verste Soutpannen wat Noord-Oost aan ; ook ziet
men voor aan of recht voor deze Rivier

een kleene droogte, die N. West aan
ich uytstrekt. Zy werd Lama Vermel-

schoon uytzigt na de Zee-kant , maar

ha genaamd, en men heeft van daar-tot

ook na de Land-zyde , daar men na

aan de Paarl-bank van Manaar op 6o,
70, en Sovadem, grond; dog daar bin-

Oosten de Hina- en Happitigan Corles.

cn in ’t Noorden Pitigal Corle, en een nen is ’t pas 19 2 20 , en minder vade
schoone wyd-uytgestrekte vlakte heeft

men, diep

ook legtze aan een matig grooteRivici
die de naam na deze Vesting draagt. Hie

meest ook ruim een myl buyten de wal, land Ca

ontrent ziet men zeer schoone Canccl

vertoond zig het Eyland en de Heer-bentin

Landen, en hier plagt wel eer het Ko-

lykheid van Calpentyn, dat zig van '

ninkeryk van Cotta te zyn.
Devie
ken Cay
mele.

Een Myl benoorden deze Rivier, en Het Ey-

Zuyden na ’t Noorden wel ga6 mylen

Twce mylen van Nigumbo legt aan verre strekt , en ontrent een myl breec
een kleen Riviertije het Vlek Caymelle in is. Op het zelve zyn twee Dorpen, te Met de
een Landstreek, na de Zee-kant, Alutcoer
veten , Maripo , by na op de Zuyd- Dorpen
genaamd, gelyk men Landwaard in eer

myl of twee Pitigal Corle heeft

wester hoek, en Tellevari ontrent in 't aripo
en Tele

midden, mede aan de West-zyde gelegen, van.

Zoo men dieper Oost op gaat, kom ook heeft men ’er nog het Vlek Nava- , viek
car aan de Oost-zyde , ontrent mylen Navacir

men in de zeven Corles, en in de Billi

gal- en Gampele-Corlas. Boven di

Arrn
der
anha

Mirabe
en Me¬

dampe.

van waar tot aan het vlck Medampe,

cen grioote vlakte, en een groote Wil

dernis vol Buffels ; die na deze plaar

Het Ste
deken

Chilauy

an Maripo, en op de Noordzyde van 't en de

Vestin
kleen Rivierken legt ook Tunkorlc, en Eyland, aan de Oost-liant, ontrent een mylCgen
daar in ontrent 4 ; mylen Landwaard van den Hoel- (daar ’t zich in drieen, tyn
cr plaats , daar dit Rivierken zyn oor
gelyk het zich aan 't Zuyder Eynd in
sprong heeft , ziet men de vlekken Ar
Tweën verdeeld) legt de Vesting Cal
runderri, en Alanha, ofAlauw leggen
entyn , die redelyk sterk, en van een
Wanncer men van dit Rivierken lang matige Bezetring voorzien is
strand weer Noorden aangaat, legt twec
Tusschen ’t Eyland en de vaste Wa
mylen van Caymelle het vlck Mirabel vertoonen zich in 't Zuyden , en voor

al in ’t Noorden, veel Klippen en Katskoppen.

vyf of zes mylen van de Rivier van De Vlek-

de Wildernis van Medampe genaamt
werd. Ook is by dit vlek Medampe een
Haven of Baey, daar men met kleen

gaande, heeft men het Vlek Portaloon, tasoon

Vaartuigen inloopen kan

ven naam , pas bezuiden het welke mer

hilauw weder Noorden aan langs strand ken Por

ofPutelan, in 't Landschap van den zel¬

Van Medampe tot aan het Stedeken de Landstreck Palawi heeft, daar zich

Chilauw heeft men twee myl van no- mede veel Bosschen verroonen.
den, om er te komen. Het draagd de

naam van een Heerlykheid, hoewel he
niet minder dan heerlyk, en maar eer

Inlands Vlek of gering Nest is , waa
in men niet anders, dan inlandze slegte
Huizen, of Hutkens ziet. Het legt aar

Van Portaloon tot aan ’t Vlck Cad- Encad
daumatris, ontrent g mylen van een ge-daunalegen, heeft men vervolgens zeer zwaar tngebergte , wel een myl of twee tot aan
t Gebergte van Coedremale

Ook heeft men , tusschen Portaloon,

een kleene Spruit , die uyt de groote en Caddaumatris , Mangul Corle, of
D2

Mir-
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't Dorp
C9egn

Migonne, en, ontrent 3 mylen Beoo- kend , en dus is het in den omtrek wel
14 mylen groot.
sten Portaloon, het Dorp Golgom
Uyt dit Gebergte by Caddaumatris
Het legt op 9 graaden benoorden De veen ontrent dit Vlek ziet men een frae

den Evenaar, en het is van cen fraeje tingve-

je groote Stroom, Caula Weya, meest groote Vesting voorzien , Manaar ge-bceldin
Prent.
Oost aan loopen, waar in ontrent 4my naamd, welke hier afgebeeld werd by
len Oostelyker, en Landwaard in een No. 12. C. Zy is in ’t Oosten gelegen,

minder Rivierken valt, Hembolonggom en heeft zeer nette Bolwerken, mitsga
Veya genaamd

Twee mylen boven Caddaumatris

heeft men de Berg van Coedremale, tus
schen welke Plaats en Berg , een My

t Ey
lande

van de Wal, het kleen Eylandje Coe-

oedre-

dremale (anders Caradiva genaamd legt

inale.

(an den Berg van Coedremale, daa

ders een diepe Gracht, en een fracje Be-

zetting van 100 man, en allerley Krygs
voorraac

Dit woord Man-Aar beteekend in de

Malabaarsche Taal een Sand-Rivier

Aan de Zuyd- Oost-lant van dit Ey.
land konnen kleene Vaartuigen tusschen

meer zwaare Klippen zyn, kromt het ’t zelve, en de vaste Wal van ’t Eyland
ceylon, doorvaaren. Tusschen dit EyLand zig met een uytpuylende bogt eer
myl of twee verre, allenskens zich zel- land, en de Wal van Ceylon in’t Oosten
ven na ’t Oosten draejende (daar eer is wel een droogte van 3 mylen, diehie

’t viel

xroote vlakte van laag Land is) eerst t0

Appo¬

aan het Dorp Aripo (dat aan’t Riviertie

en daar Katskoppen heeft, en na ’t N
afncemd, en smaller werd

Op het zelve heeft men een Stac
Coronda Weya legt, en wel 4mylen van
De
de voornoemde Berg is) en van Arips van denzelven naam , en de Dorpen Tot
tot aan het Vlek Macotte, in de Land
streck van die zelve Naam , met eer

groote en vlakke inbogt nog wel a

Dor

en er

tevali, Cargel, Erkelampatti, St. Pie- op
ters-Dorp, Peixale, en Tellemanaar

De Stad Manaar , wat bezuyden de pestad

mylen verre, zonder dat men eenig Dort Vesting gelegen, is maar een open Vlek, Manaar
Moesili¬ tusschen beide , dan alleen pas een myl en niet groot.
Men heeft ’er eenige
voor by Aripo , 't Dorp Moessilipatt
parte
raeye Huyzen in een nette Kerk, in

't DOr

ontmoet

In’t Dorp Aripo is ook een Vestinc

N. en een fraeye Plantagie van Boomer
aan de Ooss- en Zuyd-kant, hoedani-

en Post van ons Volk, daar gemeenelyl

gen netten Plantagie men mede langs de
vier Veldstukjens, nevens een Sergeant Zee-kant, zoo in 't Zuyden , tot byna

en 24 Man, geplaast zyn
Men heeft hier rondom veel Malaba

aan ’t eynde van die zyde des Eylands
als ook aan de Noord-kant van de Noord-

ren, die veel Vee, Melk, Boter, Hoen Oost-hoek af, en zo vervolgens de zouderen, verkens, Eyeren, &amp;c. te Koop te Rivier langs, tot verre over de helft
hebben, waar mede zy deze Bezetting der Noord-zyde des Eylands henen, heeft
die hier tot verzeekering van de Peer
In’t Noord- Oosten ziet men ’er een
bank, op dat hier niemand, dan die var

de E. Maatschappy daar toe bevoegt is,
zou visschen , geplaatst is) voor zee

Plaats, Brouwerswyk , en in 't ZuidDosten een, Bakenburg genaamd

Het Dorp Tottevali legt een weinig Depor

weinig Geld gerieven, alzo mendaar een Bewesten de Stad, aan de Noord-kantpenTot-

Os voor een halve Ryxd. koopen kan des Eylands , en niet verre van de zou-tevali

De Plaats is zeer ongezond, waarom te Rivier , die veel eer na een grooten
er veel Volk sterft, gelyk ook daarom Inham gelykt. Men heeft daar ook een
de Bezetting hier alle 4maanden afgelost. Kerl
en met versch Volk van ’t Eyland Manaar, verwisseld werd

Erkelampatti , mede een kleen Dorp, Erke
egt aan de Noordzyde van ’t Eyland , lampatti.
as benoorden de zoute Rivier, of dien

Tusschen Aripo en Matotte , on
trent twee mylen van de Wal, legt de Inham, ontrent een groote myl van de
Peerl-bank van Manaar, die zig N. W
N. O. Hock, mede van een Kerk vooren Z. Oost ontrent 2 mylen verre strekt

zynde, na gissing , een myl breed. Or

’t Eyland

Manaar.

zien

Het Dorp Carcel legt ontrent in 't carce

de zelve vertoond zig een menigte van midden van’t Eyland, dog nog wel ze
Kats-koppen
Oostelyk , rondom mede in een fraey
Ontrent een Myl ten N. W. van lantagie, mede gelyk de volgende

Matotte loopt dit Land, vlak na ’t Ey
land Manaar, met een spitsen en scher-

Dorpen, van een Kerk voorzien

St. Pieter, alwaar de meeste Visschersge pietet

den hoek uyt , daar men het Eyland

zich onthouden , legt aan de Noord

Manaar , ontrent een myl van de

kant, ontrent in ’t midden van die zy.

wal, en N. West aan, ontrent ; myler de, en byna een uur gaans bewesten Erin de lengte uytgestrekt , leggen ziet kelampatti.

zynde 2 mylen breed, wanneer men ’e
de soute Rivier, die er inloopt, by re

Een half uur Westelyker legt het Peixale
Dorp Peixale, al in die eygen rey, aan
de

C

E

5

L

O

N.
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niet veel gevangen, waar door dit mer-

de Noord-kant des Eylands , en we
twee groote mylen verder, aan de West kelyk had beginnen te verarmen ; dog
relle
21

zyde , ontrent een myl van de Zuyd

zoo ras wy Meesters daar af geworden

West Hoek, legt het Dorp Tellema-

zyn, Eeeft men hier zedert Ae. 1656

weder beginnen te Visschen , dat verTusschen Peixale , Tellemanaar, en volgens niet een zeer goeden uytslag,
de Zuyd-kant des Eylands aldaar heeft geschied is
Na dat wy dus verre het Eyland Manmen veel en redelyk hoog gebergte, dai
21

mede zeer Bosch-ryk is.

Bewesten het Eyland Manaar vertoo
nen zich in de lengte, en al West aan

Aar beschreeven hebben , keeren wy

weder na de vaste Wal van Ceylon, al
waar wy van Matotte eerst N. O. , en

gestrekt, eenige droogten, waar van de dan weer Noorden aan gaande, in ’t
eene aan dit Eyland , gelyk die weder vand der Wannias, of der Malabaaren.
aan een andre droogte vast is. Tusschen komen ; dat doorgaans de Wanni gede volgende, die wel 3 mylen, gelyk
de vorige, lang, en weleen mylbreed is

naamd word.

Wy ontmoeten daar omtrent 4 my- 't Dorp

vertoond zig een opening van een hal- len van Matotte, niet verre van Strand, Peringa
re myl zoo aan de Oost, als aan de daar de Wal zig eerst N. O., en dan le

zoo breed , volgd, alwaar men wee

veer Noord ten Oosten aan buigd, het
Dorp Peringale , Benoorden ’t welke
nen eerst een Bosch, en ontrent 52 6

zulken opening, het Kruys-gat genaamd

mylen van ’t zelve de Landstreek Coc-

West-kant , waar na nog een kleen

droogte van een myl lang, en ontren

en Bewesten ’t welke men het Eyrund lang, en nog wat Noordelyker dat van

ammannacojel hecft, dat ontrent - my
len lang, en 1 myl breed , en waar of

Sette ontmoet , daar men al mede ceni-

ten beroemde Pagode is; tusschen well

Tusschen Peringale en Coelang, heef

ge Bosschen heeft
Villipat
ta, Pali-

Eyland, en de vaste Wal van de leus

men t'Zeewaard drie kleene Eylande coera, en
van Choremandel (of eygentlyk van den kens, en nog by Coelang, en ontrent Calmo-

Teuver, of de Nayk van Madure) men mylen bezuyden Coelang een kleen nie
weder een opening vind, het Gat van Rivierken
Benoorden Sette 3 mylen heeft men
Tcar of Pembenaar, genaamd

Deze droogtens te zamen, inaken na het Dorp Villipatta, en 2 a 3 kleene
Spruyten tusschen beiden, gelyk 'er zig
manacoyel , wel 13 mylen uyt, en voe nog 3 tusschen Villipatta en het Dors
ten den naam van Adams-brug, om dat Palicoera , vyf mylen Noordelyker tusde Inlanders fhoewel zonder de aller- schen 2 Bosschen gelegen , vertoomyne gissing tot aan ’t Eyland Ram

minste grond) meinen, dat Adam en E-

nen

Van Palicoera draeyt de Wal hier
aan
deze kant wat N. ten Westen aan,
hier het Paradys zou geweest hebben ;

va hier ontrent zouden gewoond, en da
waar van wy, by ’t verhandelen van A

versmallende allenskens, en niet boven

dams Berg breeder zullen spreeken

een myl, tot dicht by het Gat of Ca-

naal van Jaffanapatnam, breed blyvende,
van welk Palicoera tot aan het Dorp
alimoni (dat op ’t N. Westereinde van
tyden aan de wal van de Kust van MaMen oordeeld met veel waarschyne

lykheid , dat deze Adams Brug in oud
dure, en ook aan ’t Eyland Manaar, en da

deze streek Lands in ’t N. legt) men

dit weder aan ’t Eyland Ceylon vast ge

wel g mylen van nooden heeft

weest ; dog dat 'er door ’t zwaar aanbran-

Hier schiet de Zee met een Opening

den van de Zee, hier en daar een ope

Chawatzeri genaamd) van een halve

ning ingekomen, en dat het zo allens

f2 Myl, tusschen de wal van Jaffanapatnam , en de smalle strook van dit

kens van een gescheurd is

Het Eyland is vol Vee, Gevogelte, er Land aan de West-kant, zoodanig in,
zeer Visch-ryk, en byzonder wel van dat zy voor by de zelve, en aldus nog
wel 8210 mylen Zuyd-Oost aan, Land
Jeboomte en Vrugten voorzien.
In Oude Tyden is Manaar door zy
waard inschiet, en tot aan de Vesting
ne Paarl-bank, en de Paarl-vissery, zeer Calierauw, op de Oostkant van’t : y.
beroemd , en daar door zeer Ryk ge-

land gelegen, henen loopt, in’t midden

daar wel een heele , dog aan ’t eynde
de pragtige Gebouwen van hunne Ker- pas een halve myl breed zynde, alwaar
ken en Kloosters op ’t zelve, genoeg ook ’t Land van Jaffanapatnam met eer

worden, ’t geen de Portugeezen, doo

getoond hebben; dog eer dit Eyland in smallen reep aan ’t groot Eyland van
12 Ceylon, of aan 't Land der Weddas,

onze handen viel , had men in 11

aaren er niet gevischt, of eigentlyk

vast is.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

VEt Koninkryk van Jaffnapatnam, in vier Landschappen verdeeld. De Vesting

T en Stad beschreeven, en Afgebeeld. Als ook de Kruyskerk. De Dorpen vorder
van Welligamme. Warmoratie, Timmeratie. En onder Pachelapali behooren

de. De Eylanden bewesten Jaffanapatnam. Amsterdam, Leyden, en des zelfs
Dorpen. De Vesting Cais , of Hammenhiel. De Eylanden Delft, Middelburg, Hoorn, &amp;c. Het Land der Weddas of Bedas. De Vesting van Tri-

coenmale. ’t Vlck Cotjaar. ’t Vlek en de Vesting Baticalo. De Stad Baticalo, in ’t verschiet. En de Vesting verbeeld. Verscheide Vlekken, en Dorpen
De Vlckken Mature. En Billigam. Toetoecoryn. Ceylon van Binnen be¬

schreven. Reden , waarom men van de Binnen-Landen niet heel zeggen kan.
Van Gale Noord aan ontmoet men ’t Vlck Mapulagam, &amp;c. Adams Berg. ’t
Vlek Anguratotte, en Saffragam.

De Vlekken Malvane , en Balane. De

Stad Sitavaca. De Vesting, en ’t Vlek Ruanelle, &amp;c. De Stad Manicramare.
De Vesting Ganoor. Verscheide Vlekken, en Dorpen. De Steden Elledat,

en Dietlicke. Mitsgaders Nilobe, en Candi. Verscheide Vlekken en Dorpen.
De Stad Bintene. ’t Vlek Anaragiepoere. Andere Vlckken en Dorpen. Het
Stedeken Jale. En Vellas.

Het Ke
nin kryk
van Jaf-

Iy gaan dan nu vooraf over, om daar by gelegene Stad, die mede fraey

1 het Koninkryk van Jaffanapat

W nam te Beschryven

groot, en zeer net Gebouwd is, heeft deze Commandeur ’t Opperbewind. Wi

Dit Land is in ’t Noorden wel 6 a- vertoonen de Stad by No. 13, en de
Eam. mylen breed, en zal van 't Zuyden niet Vesting by No. 13. 0. en haar fraeye
fanapat¬

veel minder haalen, hoewel ’t aan de Kruyskerk, by Ne. 13. P.

West-kant wat smailer werd ; dog aar
de Zuyd- Oost-kant loopt het met een

Men heeft in de Stad , (die wel een Enafge

Myl groot, en geheel open is; veel nette beeld, als
ook de

smalle streek Lands, die by Cattinai on- Straaten, fraeje Gebouwen, een mati-kruy-

ge groote Kerk, een schoon Gasthuis, kerl-

trent 3 mylen breed is, hoe langer hoe

smaller uyt , tot aan de sterkte Calie- en meer andre openbare Huizen , die
rauw , daar ’t pas een halve myl breed deze Stad een zeer goed aanzien geis, dog ’t is van Rundelau, in 't Z. O ver

In en buyten de zelve zyn ook veel

tot aan Tancora op ’t Eyland Amster

dam, lang 12 13 0. en W., op zyn fraeje Thuynen

Rondom buiten de zelve heeft men

breedste 4;, en op zyn smalst by Pachel
In vier
Landschap

pen ve

ceeld.

Pali, 2 myl
Wel eer is dit een zeer beroemd Ko-

verscheide Passen, ofte voor-en Buyten-

wagten, als de Pas-pyl (ter Gedagtenis

ninkryk op zich zelve geweest ; dog van den Landvoogd Pyl ,) de Pas-benu is 't , behalven de groote Vesting, schutter, de Pas den Olifant, en Punto
in 4 Landschappen, Welligamme, War- das Pedras , dog in de later tyd (gelyk
moratie, Timmeratie, en Pachelepali wy elders toonen) Gebouwd, 21 myverdeeld.

Het eerste legt vlak in N. ten W

het tweede, in’t N. O., het derde in
't Zuyd-Westen en ’t verdere in ’t

len van Man-Aar , 3 van Jaffanapat

nam , 5 van Cais , en van Punto dae
Pedras , gelegen

Indien men alle de Dorpen op dit

Zuyd-Oosten, op ’t eynde van die strook groot Land optellen zoude, zy zouden
Land.
De Ves
ting, en

Stad be

schree
ten.

al een groote recks uytmaken.

Men ziet 'er hier onder Bellegamme DeDormaar
4, te weten , Navacoela, beoo-pen
on
patnam legt aan de Zuyd-zyde der Land
der Bellistreek Welligamme, heeft 4sterke Bol sten de Vesting, Achiavelli, benoordenainne.

De Vesting of 't Casteel van Jaffana

werken , en 2 Rondeelen van witte

de zelve, Oudewil, en Telipole, in 't

Kraalsteen, een Contrescherp, een die N. O. en ’t N. gelegen. Hoewel er
pe Gracht, een schoon Waterpas, en nog verscheide andre, als Batecotte,
heeft ook een vry grooter bezetting, dan Paneteri, Mamipay, Mallagam, en May
't Casteel van Batavia

letti zyn, de welke van de Zuyd-Oost

Ook dient het tot een Woonplaat. hoek na de Noord-Oosthoek meest ge
AlSOOK
voor den Heer Commandeur, den twee- strekt leggen
de, en verdere Bedienden van de E. Maat.

In de Landstreek na WarmoeratieAievan

schappy, alzo wy alhiereen groot Comp ziet men in N. Oost, 't Dorp Pareritu-Wartoir hebben. Over deze Vesting, en de re , en na ’t West, en Zuyd-Westen, moera-

ceni-tie.
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eenige Bosschen; maar buyten deze zyn sam, wel cer Carradiva genaamd , een Amster
Woest en Boschagtig Eyland, tusschen daim
't welke , en de wal van Welligamme.

’er nog meer andre Dorpen, als Tonde
manaar, in ’t Noorden; Caravelli, da

een Gat van een kleene myl breed is

wat Zuyd-Westelyker, en wat diepe

et Eyland is wat langer als brecd, en,

Landwaard in, van de Zee-kant af, legt

dan komt men by de Vesting , Puntc na gissing, ontrent g mylen in ’t rond.
Recht daar tegen over in 't Zuyden Leyden

das Pedras, die vlak op de N. O. hock

legt. Daar na volgd, na ’t Westen toe
en al langs strand, het Dorp Vergam-

legt het Eyland Leyden, eertyds Oera- endes-

ture genaamd , waar op men de Dor-zelfs

Sorpen.

ven Alepoeti (in ’t Oosten) Velanc
West aan , Ocrature , en de Oude

moni dat wel i myl van Parcriture, o
van Punto das Pedras, iegt. Dan Cal-

coelang, Urepoetti, Coerettc, Amban, Vesting in ’t W. heeft. Het legt wel
Nagarcojel, Hlondi, en Matuwaal, wel 4 myl van Jaffanapatnams Vesting; dog
maar een van ’t Eyland Amsterdam, tus
ke Dorpen , ider een myl van malkan
schen
beiden welke Eylanden in men
deren , al West aan gelegen, en all
de
Aloude
Vesting Cays , by de onzen
door cen Bosch van malkanderen ge
scheiden zyn.

Daar aan volgen de Dorpen, onder i

Timm

nu Hammen-hiel genaamd, in ’t midden

van dit Gat, 3 mylen Bewesten ’t nieu- De Ver¬
ting

als Tsjenbaimpatti, Coedorep, Waran-

we Casteel Cangienture ziet leggen, die Ham
cquaam is om aan alle Schepen den men

ne , Martenni , en Poenretton, Zuyd

Ingang te beletten, alzoo zy zeer wel hiel

Landschap van Fimmeratie behoorende

1a110.

Westop, aan de Noord-zyde des Lands. van Geschut en van een noodige Beider ook cen myl van een gelegen , e zetting voorzien , schoon in zich zeldoor Bosschen van malkanderen geschei- ven niet al te groot is. zy doet zig van
den; maar aan de Zuyd-zyde des Lands buyten zeer fracy op, en werd voor de
Sleutel van Jaffanapatnam gehouden
heeft men de Dorpen, Chavatzeri , b
een zoute Kreck , en een myl Zuyd-

Tusschen ’t Eyland Leiden , en ’t pe Ey-

Westelyker Catehay , nog een my Eyland Delft (wel eer Pongardiva ge-landen
Zuidwestelyker St. Jago , gelyk mer naamd) leggen verscheide kleene Eylan-Delft
den en in ’t Westen van ’t Eyland Lei-Midde
ontrent in Zee, of in den Inham aldaa
burg
len , het woest Eyland, en ten Noord-Hoom
de Pas van Catchay heeft.
In’t Zuyd-Oosten leggen de Dorpen,

En onde
Pachclebe¬
1OO10r

de

die onder t Landschap Pachelepali be-

Dosten van ’t Eyland Delft , ontrent amp;c
niddel-Waters, ’t Eyland Middelburg,

hooren; aan de Noord-West-kant Ali

ontrent 't well het Eylandcken Donn-

ancelle, Oeroeture Wettilegemi, Mo¬

Clara, en’t Bramine’s Eyland legt, ge

gommale , (wat dieper Landwaard in

lyk men in ’t Oosten van ’t Woest Ey-

en Coenrengoeture , ider mede een my

land, en ten Zuiden van de Vesting van

van een , en door Bosschen gescheiden, affanapatnam, 7 a8 mylen ’er af Ghoeen aan de Zuyd-zyde in 't Zuyd-Wester wel vry dichter by Palicoera in ’t Ooom , en dan verder Oost weder aangaan
de, Mulipatto, een myl verder Poele

polay , en 2 mylen verder Tambam

ten,) de Eylanden Enkhuizen en Hoorr
neeft , welk eerste van de Oostelyk-

Wal niet boven i myl, en het laatste
ontrent g mylen ’er af is.

me.

Dit nu zyn wel de voornaamste, maa

Bewesten deze Eylanden , die alle
zeer Boomryk , en woest zyn , heeft

egter niet alle de Dorpen , en groot
Gchugten , die men op dit Bosch-ryl- men ook een groot Rif, dat zig Zui
Land heeft, alzoo men ’er 160 in hei

den en N. Oost wel 6 mylen verrt

geheel teld

uytstrekt, en in 't Zuyden wel 2 mylen
breed is , versmullende hoe langs hoe

Benoorden Welligamme, ontrent :

mylen in Zee , heeft men een kleent meer , en eindelyk tot niet uytloopendroogte, waar ontrent men maar 4 )
vadem water ten N. , en maar 7 vadem
ten Zuyden heeft. Ook ziet men ten

de

Het begind ontrent 1 myl benoorden ’t Eyland Delft, of wat Westcly-

te wel van 3 mylen in de lengte, en 1

ker, en ’t strekt zig wel i myl voorby
het Eyland Amsterdam N. O. henen

myl in de breedte, meest N. O. en S

En 3 a4 mylen Noordwestelyker is

N. O van Punto das Pedras een droog-

Ostrekkende, gelyk zig af en aan nog een kleene droogtc
Buiten deze Eilanden doet 'er zig in't
Pareriture in Zee nog een droogte op
doet, daar men maar 7 a 8 voet waters Zuid- Westen van ’t Eyland Delft nog
heeft.
De Ey

den
Bewes
ten jassa-

p4t

I.

Sewesten Welligamme,en de Vestins

an Jaffanapatnam, heeft men 3 groot
Eylanden
Het naaste aan de West-hoek van

een op, ontrent ; mylen ’er af gelegen
e Chagodina genaamd.

Hier inede stappen wy van Jaffanaatnam (dat 22 mylen van het Eylanc
Man-Aar , ’t geen 5 mylen lang , en

Welligamme is het Eyland Amster- 2 breed op zyn breedste is, legt) na de
Ooster-
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Ooster-wal van dit Eyland over , om gen over legt) is wel een breedte van van de Vesting Calierauw met onze mylen , en zy is 'er wel g, of meer,
Beschryving nu weer Zuid- Oost aal dicp

Het Vlck Cotjaar legt diep de Baey t vie

voort te gaan
E¬

Land
der Be

des

Een kleene myl Zuid-Oostelyker leg
een groote droogte , wel van 7 of 8
mylen in den omtrek , aan de wal vast,
waar op 2, 3, 4) J, 6, en 8 vadem
waters is

Daar na komt men aan ’t Land de

van die zelve naam in , aan de Zuyd- Cotjaa

west-kant , in het Graafschap van die
zelve naam , dat in ’t Westen Berg

agtig, en in 't Zuyd-Oosten Bosch-ryl
15

Zoo als men van’t Vlek Cotjaar (daa

Bedas , (anders Weddas) genaamd, da 't Land na ’t Noorden met een dikker
zig, zo langs strand als ook ten Zuider hoek uytpuyld, en zig dan omwend
en ten Westen, wel 30 mylen in’t rond, de Baey uytloopt , en dan Zuyd- Oos

in ’t Westen tot aan't Landschap Hoer- wecr aan gaat, ontmoet men , tot aan de
li, en in 't Zuiden tot aan Trinkene

Stad Baticalo toe, niet anders dan een

male , of Trinquenemale , (dog recht Riviertie, pas mylen bezuyden den
Tricoen-Male) uytbreid, en niet anders hoek dezer Baey , en g mylen verder
dan in zeer dichte Bosschen bestaat
nog een wat grooier; ook hecft men
Dit Tricoen-Male draagt dezen Naan niet verre van Baricalo (diens Comman
na den Malabaarsen Afgod, Tricoen, en dery begind by de Riviei Palaveca, e
Tricoen-male betekend Tricoens-Berg

gelyk ’t woord Tricol Triecoens Pgode te kennen geefi

mylen benoorden Tricoenmale ), den

Berg van Paligam , (na die Landstreek
genaamd) ontrent 2 mylen ’er af, en

Wat Benoorden Trinkenemale, heef

dicht 'er by aan de Rivier van Paligm.
men 2 kleene Rievierkens , van de wel of van Baticalo, als ook de Dorpen Mo
ke het eerste 'er wel 7 of8, en ’t laat re, beoosten, en Viado , en Occatori,
ste, of ’t naaste, ’er maar ; myl af, en een myl of twee bewesten die Rivier
Octialle genaamd is , waar ontrent mei gelegen, bewesten welke Dorpen men
ook een kleene droogte digt aande wal, weder groote Bosschen heeft

gelyk men ’er 2 myl Zuid- Oostelyker

Het Vlek Baticalo, of Batticaloa, legt

mede wel 2 mylen in ’t rond , en in een Landschap van de zelve naam
ook vlak voor de Vesting van Tricoen (dat ook wel Matecalo genaamd werd) ’t vleke
male ’er mede een heeft , waar op zich

De Ves

op de breedte van ontrent de 8 graaden de ves

ting Bati-

ook eenige kleene Eylandckens verroo Wy verbecl en ’t zelve niet, alzo ’t reeds calonen , van welke ’er een het groot Boom door andre is gedaan ; dog 't Castee
kens Eyland genaamd is
verbeelden wy by No. 13. M. en de StaDit Trinkenemale is een fracje Ves- in ’t verschiet, met de strekking des De Stad

Bancal
ting, waar in wy mede een Opperhoofd Lands, by No 13. N
ting van
tver
De Vesting legt op een Eyland , van schiet,
Tricoen-met eenige Bedienden, en een goedc Be
male.

zetting hebben , zynde van alles zeei mylen in den omtrek, zynde 2 mylen en ook
wel, en van 4 goede Bolwerken voor binnen den Inham, en digt by de Ri- de Ves
zien , hoewel zy meest diend , om an

dre van daar te houden , zynde nu er
dan al van ons verlaaten geweest

Zy legt aan een van de schoonste Bae

vier waar na het genaamd is, gelegen tingve1
beeld.
Zy heeft hooge hegte steene muuren,
3 vaste Bolwerken, waar op ii Metaa
le en Yzere Stukken, 5Metaale Falco-

jen van gansch Ceylon, daar de zee als netten , en eenige Bassen leggen,
in een Noorder en in een Oostelyke Sal zynde gemeenelyk met 100 Man bezet

komt invallen, te gelyk aldaar groot
baejen makende , hoewel de Oostelyk
wat droog, en de Noordelyke mer 4

Des zelfs Grenspaal is de Graver van
Sangamcandi tot aan Panoa

Wy

zullen by de komste van Jori

kleene Eylandckens bezet is. zy zyn van Spilbergen, alhier breeder hier af
ider wel 3 a mylen in den omt rek

Dit, als ook Baticolo, plagt een Com
mandement in oude tyden te wezen , doi

spreeken

Binnen in de Baey, die imede redelyk
groot is, heeft men bezuyden de Rivic

zyn die beide zedert veel jaaren door van Baticalo, nog een Eylandje, en dig
minder Opperhoofden waargenomen daar by aan strand het Dorp Colahare

welkers Naamen en Regeertyd ik niet en wat Huyd-Oostelyker Patenoad , daa
2ig het Land, met een scherpe punt na
De regte Baey van Trinkenemale Noorden schietende , en wel 3 mylen
vertoond zig, als men voorby 't Boom- verre pas een myl breed , allensken.
kens Eyland, en voor by nog een ander scherper vertoond
dat vlak voor de Vesting legt , geraak
Dat Baticalo mede een Commande
is, zynde zeer wyd in den omtrek : ment geweest zy, is bevorens reeds ge
want tusschen deze baey , en die van zegt , hoewel dat van Trinkenemale
heb konnen magtig werden

Corjaar (dat 'er in 't Zuid- Oosten te- altyd vecl aanzienelyker geweest is. Wi
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Beschryven dit Tricoenmale , en Cot noemde Rivier Cerinde tot aan de groo
jaar, hier na breeder, in een Rapport te Rivicr van Waluwe, die uyt Adams
van de Heer van Goen

Ten Oosten van die Punt is een droog
te, wel 3 mylen Zuyden en Noorden

strekkende, en ontrent I myl brecd, o

Pick ontspringt, ontmoet men niet al

sware Gebergtens , en veel Sout-pannen

Pas ten Z. W. van de Rivier hecft

welke 2, 4, 53 8, en 9 vadem watei men ’t Vlek Waluwe , waar na men
een weinig Gebergte, en dan een groo
is

Een myl Bezuyden Patenoad heef te vlakte tot aan Dolas Das Corla, en tor

men ’t Vlck Aragoene, en de Rivie de Gerreweis zie

Van Waluwe tot 't Vlck Tangale
heeft
men 7 a8 mylen van nooden , al
gelyk bewesten de zelve cen zwarc Berg
waar
zig die groote vlakte op zyn
is, in ’t gemeen de Capel genaamd
schoonst
vertoond , en men gewoon is
Een myl Zuydelyker heeft men 11
p de Olifants-jacht te gaan. Afen aar
Vlek Raddele, en dichter by 't Dor
Coholawyle , en een halve myl verdei Waluwe, myl in Zee, heeft men een
Sengare, bezuyden de welke een Bosch

de Pagode van Trincoli of Tricoil , die cleene droogte, en nog 1 2 diergely
't

geheel Land door zeer beroemd is
Een myl verder ziet men ’t Dort

ke tusschen ’t zelve en Tangale
Van Tangale , dat aan een kleen Ri-

Coemene (waar by een Rif aan de Wa vierken legt , tot aan ’t Dorp Ajalle ,
vast legt,) nog een myl verder ’t Vlel heeft men z, en tot Halpilame nog 3 my
Pamene , en dat van Mandagle aan een len van noden, alwaarmen de Landstreck
Rivier, die Heddel Oye genaamd werd van de Gerreweys, of Grevajas heeft
Nog wat verder ziet men ’t Vlck Pet

By deze laatste plaats buigt zigde wal

tin , en 2 mylen bezuyden Pattene , de

eenigzins na binnen , makende cen klee-

Dorpen Ockande, Andenowe, en eer

ne Baey , en nog een grooter een half

myl verder Memene , waar na men ver-

myl verder, byna vlak in 't Zuyden.

scheide Bergen, en Coeboecan Oye, of

Een myl verder als Halpilame ont- 't vie.

de Rivier Komboken ziet, die zig a moet men Huwacara , een weinig ver-Maturredelyk groot vertoond,en van’t Wes- der Tannidar, en Galiettis; Dondort

ter Gebergte van Maimda Kinde kom

yntrent nog een myl verder, en dan he

Vlek Mature aan de schoone Rivier Me
tie van Gale , en legt een dag-reize var lipu, vlak in't Zuiden gelegen
Hier hebben wy mede een Vesting,
Baticalo, drie van Mature, en vier var
Punto Gale. Van de Rivier Kombo een Opperhoofd , en eenige Bezetting
afstroomen. Zy is't eynde der Jurisdic

ken heeft men tot Waluwe 14 duitze
mylen van noden.

Bezuiden deze Rivier ziet men weder

eenige Bergen, en i myl van Mement
ontmoet men ’t Dorp Mandegelle , 1

myl verder, tusschen of ontrent nog een

ander Gebergte , 't Dorp Pattene, en
nog een myl verder , 't Dorp Jaleput

Pas bewesten deze Rivier ziet men d’
Pagode van Tanaware, in't Landschap

an dien naam, en 1 myl Westelyke 't
Dorp Curaca

Hier buigd zig de Wal geweldig na’t 1ick
Noorden in- makende een groote Baey, Biullide Roode Baey, of die van Billigam, gam
genaamd) die wel 2 mylen diep en breed

aan een Rivierken, hebbende ten Wes- is , daar men binnen in aan de West

ten weer een andere Berg , en in ’t Oo
sten, pas buiten de Wal in Zee, de lelij
Jale.

Even bezuyden de Rivier ziet men

kant het Vick Billigam, in Billigam-Corle, zier leggen

Vier mylen bewesten die Baey, heeft
men het Dorp Kaddogore, by een Ri-

vierken, nog : myl verder ’t dorp Oe
en wat verder Zuyd op, dicht aan strand nevatte , en daar draeyt het Land zig
wat Landwaard in , ’t vlek Catenagon.
t vlek Leawawa.

weder na ’t Noorden, makende de Bae

kens na ’t Z. W. draeid,) ontmoet men

van Gale , waar in zig nog 2 kleene
Spruitjes vertoonen; waar by wy dan dit

cenige Soutpannen , en een zwaar Ge

jansch Eyland dus rond gewandeld heb

Een myl verder, (daar’t Land allengs

bergte, en dan 2 mylen van Leawawa

Alle deze Strand-plaatzen behoorer
't Dorp Transalier, een myl verder Ma
game, waar na men over ’t Rivierker onder de E. Maatschappy, en nog verCerinde gaat, bezuiden het welke men scheide Binnen-Landen, die alle onder 't
dicht aan strand , eenig Gebergte, er

Sout-pannen; dog r myl Landwaard in
de Dorpen Coendeli, en nog 1 my

ezag van den Landvoogd van Ceylon
staan

Daarenboven heeft men op de Kust Toetoe

Westelyker Kelligamme, Kockgalle , van Madure, op ’t Land van den Teu-coryn.
Anakanvelle , dicht by een , waar on
trent men verscheide versche Binne wa

ver, of de Naik van Tansjouwer, tegen

ters heeft; dog langs strand van de voor

groote-inbogt , de Stad Toetoecoryn,

V. DEEL

ver de West-zyde van Ceylon, in een
E

op

un
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op de N. breedte van 8 graaden en 48

minuuten, pas bezuiden Keypatnam, en
benoorden de Caap Comryn, welke mede
onder den Landvoogd van Ceylon staat

Het is maar een groot open Vlek.

tel van de vier Corles , en der zevenorles , leggende z dagreizen van Anaagiepoerc en van daar tot het Noordelyk ste Mangulcorle, heeft men 12uuren van nooden , en van daar weer to

zonder muuren, Poorten of Gragten, in

hilauw een Daglicht, of 12 uuren

t wclke men drie schoone Kerken ziet,

gelyk men van Chilauw tot Nigombe

die men zelfs op zee ontdekt. De mee-

dag, en van Nigombo tot Alauw 12

ste Huizen die veel in geral en in een auren noodig heeft, waar uyt men ziet,
menigte van breede blolken bestaan, dat een Voetganger in a dagen de ze-

zyn van steen.

Wy hebben hier een Logie, en een
Spperhoofd , die Koopman is, en al

ven-Corles, voor zoo verre die ons raaten, kan rond gaan.

Om de Landen van Nigombo te dek-

hier nevens een Onderkoopman en ec- ken, heeft men 6 mylen van daar, de Ri
nige andre Bedienden, de Saaken der E vier van Caymel op, by 't Dorp Duna
Maatschappy waarneemd, al zedert7

begin van Februari, Ao. 1658 gehad, dat

dcze plaats door ons, onder’t Gezag van de
Heer vander Meyden, nevens ’t Eyland
Rammanakojel, Adams-Brug, &amp;c. aldaar; veroverd wierd
Deze Stad is ook zeer vermaard door

hare Paarl-Visschery , die redelyk goe

de Pecrlen uytleverd; hoewel deze, of
de Manaarze, in schoonheid van Glans er

ga een treffelyk Wagthuys , van waar

men nog 6 mylen hooger de befaamde
en pas beschreeven Post Alauw heeft

Van Alauw tot Arandore heeft mer

uuren, en van daar op Ruwanelle nog

een uur, gelyk men van Alauw in 6
uuren op Dunaga , en van daar in 12

iuren gemakkelyk in Candi en weer
n12 mylen op Attenagale door HinaCorle op Malwane , van waar men in 2

water, by die van Ormus, en Bahrein, uuren, met een Kattepanel (of Vaartuig,
niet haalen konnen

Dok werden hier veel Sjangkos , o

Offerhoorns, gevischt, die in Bengale
zeer getrokken zyn , om ’er Ringen af
te maken.

afdryvende , tot Colombo komen kan
Een groot uur gaans van Arandore legi
l'ontotte, van welk eerste men te Land

gelyk van Tontotte te water in 23 uur

ot Ruwanelle (dat aan de Rivier van

De E. Maatschappy trekt van deze Colombo legt) komen kan
Van Arandore tot Sitavaca heeft men
Visschery der Peerlen en der Sjangkos
hare geregtigheid van de Parruwas, oft 6 uuren, en na Saffragam, of tot het
Duykers, en handeld ook sterk in Klee

den, die hier geweven, en geschildere

werden, ’t geen ons al een fracye Winst
opbrengt.
Het is cen Stad, daar men overvloec

oorgebergte van Adams-berg , amp;, en tot

olombo te Land 1ouuren, dog te waer maar 6 uuren van nooden

Van Arandore over Ruwanclle na Saffragam heeft men i1uuren, en van Si

van alles, en voor al van Lecftocht, heeft. tayaca 8 uuren noodig , hoewel andre
die 'er zeer goed koop is.
Het is hier in October November

oor dit laatste wel ir uuren stellen

en December Winter, of het Regen-

veer een sterke Wagt van Lascaryns,

Vier uuren gaans van Saffragam legi

Moesson, en dan is het aan de andre zy- en werd die Post Denuaca genaamd; ook

de van de Caap Comoryn, of op Mala- is er nog een vastigheid op die Riviei
bar, Somer welke veranderig der Saey- van Calture by 't Dorp Idangodde,
soenen alleen door de hooge tusschen uuren gaans beneden Saffragam de Riby leggende Gebergten van Balla-gate

vier af en van hier tot Anguratotte

mylen heeft men nog een Wagt; en
Op het Eiland Rammanakojel is een van Anguratotte tot Calture heeft men
zeer groote en fraeje, als imede nog een 5, van Calture tot Saffragam 16 mylen
Oude Pagode, benevens een sterkte var pwaard, en van Saffragam tot Colom
den Teuver of Land-Heer. Vorder is' bo 18 mylen over Sitavaca, en die buyEiland in zig zelven niet veel. He ten-wagten; dog regt door, door Reydraagd zyn naam na den Heidensen Af- gam-Corle niet meer als 12 14 uureveroorzaakt werd

' Eyland
Ramina

nakojel

an nooden
god Ramma, en de Tempel aldaa
Van Denuaca, een voorname Grenswerd sterk door de Pelgrims bezogt
Met een woord moeten wy hier paal in Gale’s Landstreek, tot Biblegam-

nog eenige Kleenigheden byvoegen,

me toe recht door, zyn a uuren ; dog

die den Lezer tot een nutter begrit

over Openake wel 7 uuren van noo-

van dit Eiland veel licht zullen ge-

den

ven

Onder de voorname passen , ofte Pos
ten hier te Lande , is die van Alauw

Alle de losten van Alauw tot Bible-

gamme begrypen maar 15 mylen ; dog
se Posten om laag aan Strand vervatten

geenzins van de minste. Het is de sleu- wel 36 40 mylen.
Nu
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Nu zullen wy van Gale af, eerst o-

EY

Cevion Nu zullen wy dit Eyland eens van

van bin- binnen gaan beschouwen, en van Gale ver alle die Landen sprecken , die tus
nen be- in 't Zuyden weder beginnen , en zo schen die Stad, en de Rivier van Caliture in ’t N., en tusschen de Rivie
schreven Noorden opgaan
Indien wy nogtans niet al te veel van van Mature in ’t Oosten, en zo NoorReden,

AAOn

men van

de Bin-

den aan tot by Adams Berg gelegen

dit Binnen-Lands Ceylon zullen zeggen

zyn

noet men zig daarover niet verwondere

Tusschen Gale Corle, en Billigam van C-

vermits '’er zeer weinig Lieden binner

nen-

Lande

niet hee
veel ze

gen kar

in dit Land komen, en die ’er al, ’t 2

Corle ontmoet men , pas beoosten ’t le af

ls Gezanten of wel by andre Geval-

Dorp Gannegamme, het Canecl-Bosch,

Noord

len toegang krygen , die werden doo

’t geen wy (gelyk wy hier na breeder moet

den Koning zeer naeuw, ter plaars, daa

zullen zien) door onze Wapenen vero-men.

zy zich onthouden , bewaard, zonder
zig elders henen te konnen begeven, en

verd hebben

schoon eenigen grondige kennis van '

Land mogten krygen , daar niet wel kant
toe is, vermits de veelheid der Bosschen

zoo is het ergste van allen, dat hy geer

vrecmdelingen , die eens in zyn Lant

gekomen zyn, daar weer laat uytgaan
naar die alle voor hun leven gevangei
houd , ten ware zy middel tot 't ont

vlugten wisten te vinden

Het heugd my zeer wel, dat ik Ao
1686, van Batavia na Japara met eenis
Krygsvolk zeylende , onder de zelve

Dit Bosch strekt zig tot aan ’t Vlek

Harcipote, by den Berg van dien zelver
naam, in Koekele Corle in ’t Noorden,
wel 152 16 myl, tot aan den Hoyberg
n’t N. Westen, en tot aan een groot

Gebergte in’t N. Oosten van ’t Dort
Atterluwo , en dus wel 25 mylen in
t rond uyt

Men ontmoet geen Vlekken of Dor- ’tVie

ven daar in, dan s myl benoorden Ga- Mapule-

le het Vlek Mapulegam, en wat Weste-bem, &amp;c.
lyker, aan de Rivier van Gale, 't Dorp
Gedewellewitte bewesten de zelve, en

Vaandrigs, N. Lamsweerd en Michiel in’t N. Oosten van Billigam, 4 mylen
er boven, en aan de de Rivier Meli

Ram, ontmoette, die , een Jaar of twe-

bevorens beide Sergeanten zynde, uy
naam der F. Maatschappy aan Raya Sin

ja als Gezanten gezonden waren , met

beloften , van zo zy weder quamen, to
Vaandrigs te zullen bevorderd werden

waar toe zy ools nu kort te voren ge
vorderd waren

u , 't Dorp Malimande , (alwaar de

Rivier een uytbogt na ’t N. Wester

maakt) in ’t midden van de zelve, er
mylen van ’t voornoemde Dorp, het
Dorp Attenluwo. Van daar draeid zig
die Rivier weer na ’t Oosten, alwaar
ren 2 mylen verder, al mede aan die

Zy gingen ’er manmoedig na toe

Rivier, het Vlck Accuras, en vlak in

wierden van den Koning zeer wel ont

t Noorden , 8 mylen van Gale, het

haald, en in een huys met wit Lin- Vlek Harcipote, by den Berg van die
nen bekleed, de hoogste eer, die mer naam ziet legger
hier imand aandoen kan gehuisvest;

Benoorden den Hoy-berg heeft mer

dog mogten daar niet uytkomen , te weder een groot Bosch, dat zig medt
tyd toe dat hen de Koning, na verblys boven Harcipote en Koekele Corle, er
zoo meest gelyks henen, tot aan Nauvan eenige maanden in dat Gevangenhuys toestond weder te keeren , da

dum Corle (behalven dat 'er hier en

van allen op Ceylon als een zeer onver

daar een weg tusschen beiden loopt) en
wagte zaak uytgekreten, en byna zon in’t Oosten, zelf tot aan de Rivier van
der voorbeeld in een menigte van Jaarer Caliture, uytstrekt terwyl men in :
Oosten , wel 5 a6 mylen meest in 't
gehouden wierd
Ik vraagde hen toen wel na de gele- ond
genheid van dit Land van binnen ; dos moet.

zy wisten my daar, om de voornoem

,

zeer zwaar Gebergte, ont-

De Dorpen, die men daar om streek:

de reden, niets van te zeggen , behal- heeft, zyn deze; 4 mylen bewesten den
ven dat hen de vreeze voor een eeuwi

ge Gevankenis belet had , om buiter

Hoyberg legt Peliwatte aan het kleen
Riviertje van Bentotte, en f myl recht

hunne Wooning te gaan, om den Vors

Noordelyker, ontrent 2 mylen bezui

dog geen reden van misnoegen te ge

den de Rivier van Caliture , ’t Dori

ven; dat hen scheen wel gelukt te zyn
zonder dat zy reden geven konden, waar

Pelando. Vier mylen ten N. Oosten

van Pelando, niet wel een myl van de
om men hen meer , dan onze vorige voornoemde Rivier (die daar een bogt ni
Gezanten, verlof tot de te Rug-Reyze 't Zuiden wel een paar myl om ommaakt

verleend had. Hier na in een Rappor
van den Ouden Heer van Goens, Ao. 1675

aan haar Edelheden overgegeven , beschryven wy dit Land van binnen nader
waarom wy ’t hier nalaten.

vertoond zig Penegalelle , N. W. we
8 mylen van ’t Vlck Harcipote gelegen

Ses mylen Oostelyker legt het Vlek

Batugedra, waar ontrent twee byzonE 2

dre
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dre Stroomen, uyt welke deze Riviei 4, en in 't Zuiden 2 mylen van die Rivan Calture bestaat , die beide ontrent vier afgelegen is

mylen van malkanderen, de eene vlal

Nu gaan wy, na dit bestek afgehan

in 't Zuiden , en de andre in ’t Ooster

selt te hebber, van de Rivier van Cali-

van Adams-berg, haren oorsprong ne

ure over, om alles , dat tusschen deze

men, zig vercenigen, en zo verder mer ivier, en die van Colombo (welkers
eenen Stroom by Calture in Zee stor- Corle men Colona Corle noemd) in ’t
ten

Twee mylen beoosten Batugedra ver
toond zig in ’t midden tusschen die 2
Stroomen in (van welke de Zuidelyk sti

Noorden , en in ’t Oosten tot aan de
Piek van Adam legt, eerst te Beschry
ven

t Vlck

Pas benoorden de Rivier van Caliture,

met een Bogt wel 3 a 4 mylen van de mylen van strand in Ryygam Corla, Anguanndre, die meest Zuidwest loopt, zig van heeft men ’t Vlck of de Vesting Angu-totte, en
’t Noorden na 't Zuiden, en zo verder ratotte, daar wy mede eenige bezetting Sasiraina ’t N. O. draeid) het vick Dinavaca, hebben, tot dekking der Caneel-Landen,

of Denuaca, in ’t Prinsdom van die zel

ain.

die hier mede onderons staan. Wat meer

na ’t Oosten heeft men Saffiagam Corle,
gelegen , dat mede een voorname plaats alwaar digt by de Rivier, wel 9 2 10
ve naam, anders de twec Corlas genaamd

van den Koning van Candi is, en daar mylen beoosten Anguratorte, het Vlek
zommige Koningen nu en dan hun Hof jaffragam , in ’t Koninkryk van Cort-

egt. Wat benoorden ’t Vlel Saffragan
Bezuiden Dinavaca, a mylen, heeft heeft men de Landstreek Conrewittc
men ’t Vlek Jemature, in 't Landschap orle , benoorden ’t welke men ecrst

gehouden hebben.

Morrua-Corla, alle welke Landstreken eenig Gebergte, en dan tegen de Rivier
mede onder ons behooren.
Adams

Berg.

Vyf mylen ten N. Oosten Denuac-

is ’t Vlck Openake, benoorden ’t welk

van Colombo aan Panavel Corle , in ’t

Prinsdom de vier Corles leggen heeft.

Benoorden 't Landschap Saffragam, Asalvanc.

maar een myl de Pick of Berg van Adam dat s dagreizen van Colombo, en 4 van
is, die anders van Colombo 14 myler Arandore legt, tot aan Hevegam Corle,
en zo al verder tot aan ’t Vlek Malwana’t Oosten legt.
Dit is een byzondre Berg , die mer ne, dat 2 mylen van Colombo, die Ri-

voor een van de Hoogste van Indien ,

ier op, en wel 12 myl benoorden An-

immers van dit Eyland, houd, en waar

quratotte legt , heeft men eenig Ge-

uyt de meeste,en grootste Rivieren van
Ceylon haren oorsprong nemen.

Hy legt van het Wester-strand wel
zomyl, en van 't Zuider strand van Matu-

bergte in ’t Westen en in’t Oosten, en

verder een groot Caneel-bosch, dat zig
van de eene tot de andre Rivier wel

o i2 myl verre , reqt Noorden , er

re ontrent mede zo verre. Hy loopt ge- ook cen goed ssuk in ’t Oosten, uytweldig scherp op, als een Zuyker-brood

trekt, alle welke Cancel-Landen mede

Hy werd Pico de Adam van de Portu
geezen, van de Inwoonders Hamalelle
en van ons Adams-berg genaamd. De
Cingaleezen gelooven, dat hier wel ee
het Paradys geweest, dat Adam daar ge
schapen is, en dat daar zyne voet stappen
nog diep , en 2 voeten lang, in zeke

onder ons staan , en zeer vermakelyk

re steen (die ’er boven oplegt) inge

zyn, terwyl men tusschen de zelve van
valture, en van de Rivieren van Paneture en van Colomoo verscheide we

gen Landwaard in na den Berg van A¬

dam, na Mature, en elders henen, looven ziet.

Recht benoorden ’t Vlck Saffragam,

drukt te zien zyn , na welke berg de ontrent g mylen boven de Rivier van
Cingaleezen veel ter Bedevaart gaan, om Caliture, legt de Correwitte Corle, ten Bala¬
die voetstappen te zien , van welke de Zuiden in dat bosch, en ten Oosten
maat door den Keizer in Candi bewaarc rondom met zwaar Gebergre bezet, en
werd.

een weinig Noordelyker heest men de

Deze berg is zo ongemakkelyk te be

Corvite Vesting, daar mede eenig volk
klimmen, dat men ’er hier en daar zwa- tot dekking van de Caneel-schillers, in
re bouten en nagelen heeft moeten in

egt ; waar na men in ’t N. Oosten ?

slaan, en daar yzere Ketenen aan doen Landschap Attelagam Corle, en in

hangen, om ’er by op te klauteren, alzoo ’er niet anders op te komen is

Wanneer wy nu van Adams-piek weci

Noorden eerst een Caancel-bosch en

wat hooger in ’t Westen 't Landschar

Dehegample Corle, vlak in ’t Noorden

't Landschap Balane , en ’t Vlek van
epake 6 a 7 mylen Zuiden aan gaan, den zelven naam , en ten Oosten van ’t
ontmoet men, pas bewesten de Rivier zelve tegen de Rivier van Colombo, die
van Mature, of de Melipu, het Dorp daar met een groote bogt na ’t Noorden
Dampale , en 2 mysen Zuid-westelyken an Adams Pick komt afstroomen , het

na beneden zakken, en van het VlekO-

het Vlek Barle, ’t geen in’t Oosten wel Landschap Kindigot Corle leggen ziet.
Wan-
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Wanneer men van Malivatte (daar lanc, in't Landschap Happittigam, heeft

Sitava-

wy mede een Pagger van Palliszaden ,

Ca

men ’t vlckAttenagale, en nog a mylen

met een gracht , amp; stukken, en eenige oostelyker, ontrent 3 mylen benoorden
Bezetting van 60 Man onder een Luy de Rivier van Colombo, de aloude Stad
tenant hebben; langs de Rivier myler Manicramare , waar ontrent de laatste
Rivier haren oorspronk , en beoosten

Oost aangaat , ontmoet men de dorpen Goerbevele, en Hangwelle, beide t welke men veel hoog gebergte heeft,
met wagten, en 4 myl Oostelyker de dat van daar tot by de Pick van Adam
Stad Sitavaca in het Roninkryk van een Keten van Bergen aancen maalet,
de zelve naam , die ontrent i1 mylen waar in men, 1 myl benoorden de Ri-

van Saffragam, en 112 12 mylen van

vier van Colombo, en 4 mylen ten

Zuid-oosten van Manikramare de sterke

volombo , Landwaard in aan die zel-

ve schoone Rivier van Colombo, of wel Vesting Ganoor in ’t Gebergte van die
zelve naam vind leggen , die wel eer

aan een kleene spruyt , daar uyt Zuidoost aanstroomende , gelegen is.

mede onder ons stond, maar nu en dan

Ly

weer verlaaten is

werd Siravaca na de Godin Sita ge¬

De Stad Manikramare is , volgens

naamd.

In deze Stad, daar-de Koningen me

getuigenis der Inlanders, maar een open

de wel eer hun Hof hielden , plagtei

vlek , dat nog al redelyk groot is , dog

wy van oude tyden af mede een Vesting t heeft zeer slegte bamboeze huyzen,
en Veld-wagt met eenige bezetting- buiten welke men hier en daar een ou-

de Pagode, of Tempel, en een groote

tegen den Koning van Candi te hebben

Onder liet zelve staan wel ; Corlas of

markt ziet

De vesting Ganoor is een sterk Nest. De Ves¬

Graafschappenn, te weten, Koekele Cor

le , dat is 't Hoender-Graafschap , n als men zich zelven er in vast maken tins Ga-

nog 2 ardre , in welke veel honderd

nOOr.

wiI.

Boeren woonen , die groote Rysveldez

Benoorden de Rivier van Nigombo

en boslchen met vruchtboomen onder heeft men, ontrent ’t strand, het Land-

zig hebben , waar van zy de behoor schap Hina Corle, en wat Noordelyker
lyke schatting aan deze Vesting op zyn dat van Pitigal Coile, maar na’t oosten
tyd moeten geven.
Ook is deze Vesting de bescherm-

t Landschap Happittigam Corle, in't
Prinsdom der zeven Corles, waar in men

ster, van de Edele Gesteenten , hiei 6 mylen van Nigombo na ’t N. oosten

allende. De weg van Colombo her het Dorp Alauw, en 2 mylen ten N.
waard aan is zeer steenachtig, onge-

makkelyl., en vol Bloedsuygers
Vier mylen ten Oosten van Sitavaca

De Ves¬
ting en t

VleRu
anelle ,
0

Westen van de Stad Manikramare ,1
Dorp Maleriava leggen heeft

Tusschen Alauw en ’t LandschapTun

heeft men’t Vlek en de Vesting Ruanelle Corle , dat ontrent g mylen van een
pas benoorden de groote Rivier van Co legt , heeft men , benoorden de zeven
Corlas, de Landschappen Billigal Corlombo , een Post wel cer van ons gebouwd, en met volk bezet, en daar na le, in ’t Westen, en 4 a 5 mylen ooweder verlaten , alwaar de Keizer van stelyker Dehegample Corle, en Gabbade Corle tegen het voornoemde zwaar
Candi nu zyn volk leggen heeft.
Van Ruanelle tot Balane heeft men Gebergte, daar Manikramare tegen aan

wel gmylen noodig , en buiten deze legt, en dat met een vaste keten van de
komen my tusschen beide deze Rivic- Pick van Adam eerst N. ten Westen
ren geen andre plaatzen voor, dan la-

tot boven 't Landschap Tuntonahoy, of

ger aan die zelve Rivier Hangwelle, tot aan den berg Bocaul, en dan verder

en Gourbevclc, mitsgaders Malvane tot wecr N. oost en Noorden aan, tot diep
aan de mond der Colomboze Rivier in 't Land der Malabaaren , en tot zeer

Motuaal , die hooger op Calane genaamd werd.

digt by Jaffanapatnam loopt.
Tusschen Billigal Corle, pas benoor-

Ver-

scheidDerhalven zal ik my in’t Oosten met den een fraey Rivierken , ; myl van Vlecker
iet
Dorp
Alauw,
ten
N.
O.
van’t
zelmyne beschryving nu van de Piek van
en Dor-

Adam recht Noorden aan , tot aan t

ve, heeft men digt by een de vlckker

pen.

Landschap Goddaponahoy of tot aan de Arandore en Alanha , waar na dan de
Stad Dietlicke , en van de Rivier van Land-streck Tun Corli volgd, zonder

olombo af tot aan die van Chilauw
bepaalen.
De Stad
Nani

Craiai

dat zich tot aan de Rivier van Chilauw

iet anders, dan de Wildernis van Me-

Benoorden de Rivier van Colombo. dampe, en dan ’t kleen Riviertie van
2 mylen ’er af , heeft men het Dorr Chilauw (dat ; myl van de Rivier by

Calane, en dan de Rivier van Nigom- Arandore legt) en 4 myl verder de grobo 1 myl verder, daar men in ’t Oosten te Rivier van Chilauw opdoet , die uyt
al weder bosschen heeft. Pas benoor- den berg Bocaul in ’t Oosten,

en ten

den de laatste Rivier, 6 mylen van Ca- deelen uyt den berg Alegol inZuidE 3

Oosten
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Oosten ontspringt, en al moy groot is

de Stad Candi zelf, van welkc wy aan-

Beoosten Alanha vertoond zig het stonds, als wy de Plaatzen bewesten de
groot Landschap Hoetcracorle, en nos zelve gelegen, aandoen, zullen spreken.
Benoorden Balane heeft men een
Oostelyker 't Landschap J’un Ponahoy,
en de bergen Bocaul en Alegol , tus- Bosch, en ’t zwaar Gebergte Bocaul
schen welke twee byzondere takken van

ontrent 4 myl van de Rivier van Candi.

de Rivier van Chilauw , waar af de

en bewesten 't Landschap Horsepot ge-

Noordelyk ste Dedero genaamd werd,

legen, welk Landschap zich pas boven

en die zig 4 a smyl van de Stad Chilauw

het Dorp Valgom , dat 1 myl benoorvereenigen , men een zeer groot Bosch den de Rivier van Candi legt, daar zy

van 7 a8 mylen in ’t rond , en in ’t zich Oost aan buygd , mede in een
Oosten dicht by den berg Bocaul, en 2 Bosch vertoond , alwaar wy dan tegen
myl bezuiden de Tak, Dedero genaamd dat Gebergte in ’t Noorden stuyten,

het Dorp Doldagom leggen heeft; waar uyt 't welk de Rivier van Chilauw, toi
mede wy dan geroond hebben alles welke wy ons hier in onze beschryving

wat 'er bewesten die reeks van Berger bepaald hadden, haren oorsprong neenid
is , die van de Pick van Adam Noord
Nu tot de Pick van Adam te rug gaan

op loopt, en van de Rivier van Colom de, en ons beoosten de Rivier van Canbo tot aan die van Chilauw legt, zul- di begevende, ontmoet men 4mylen van
lende nu eens bezien , wat men van
Laggendenni, in ’t Koninkryk van Oe¬
dams Pick aftot aan’t LandschapGodda va, het Dorp Dinmullo, en vlak benoorponahoy, beoosten dat zwaar Gebergte den Laggendenni heeft men ’t Landschap

van Ganoor, Alegol, en Bocaul, vind.

Coetemale, 6 mylen Noordelyker het

Pas benoorden Adams Piek, i myl 'er Vlck van de zelve naam, even bezuiden

af, legt het Dorp Collegemenach, my de spruit, en een zeer groot rosch, zo
N. Oostelyker ’t Vlek Callegom, en 4 bezuiden, als benoorden het zelve.
myl Oostelyker, als men over de Rivier

Vyf mylen beoosten Coetemale heeft

men ’t Vlek Poolepitte, ten oosten het
van Vintana of Bintene en Trinkenema- welke zig Zuiden en Noorden eenige

van Candi gaat (die ook de zelve met dit

le is, en die zoo tot Candi Noord aan

bergen aan een vertoonen.

Twee mylen beoosten Poolepitte
stroomd) het Vlek Laggendenni, alle
welke plaatzen in ’t Gebergte rondom tegen ’t Gebergte aan , heeft men het En DietDorp Combalauwla ; benoorden hetlicke
en in 't Landschap Deleswage leggen.
Zes mylen benoorden Callegom komt welke men weer eenige Bergen , en 5
men, na over een zwaar Gebergte, niet a6 mylen benoorden’t laatste dorp ook

verre van dat van Ganoor , geraakt te den berg Garlenda, of Gauluda, in 't
zyn, by 't Dorp Cormeol, in’t LandLandschap Goddaponahoy , en pas be-

schap Oedipollat , daar de Rivier van westen het welke men ook ontrent een

Candi zich in twee Spruiten splist, en myl van de Rivier van Candi, de Hofmet de eene regt Noord aan, na Candi. Stad Dietlicke heeft , in welke Raja

en met de andre Oost aan amylen loopt

Singa, na den opstand van zyne onder

alwaar zich die Spruit weer in tweer danen, Ao. 1664. als de allersterkste en

scheid , van welke de eene recht Oost ontoegankelykste in zyn Ryk, al

na 't Dorp Combalauwla, en de andre tyd zedert zyn Hof gehouden heeft,
N. O. aan loopt

niet tegenstaande dit een zeer klippig,

Aldus nu bewesten de Rivier van Can-

of rotzig, en ’t onvrugtbaarste oord van
di Noord op gaande, ontmoeten wy in geheel Ceylon is, meer op zyne zekerhet Landschap Oedipollat, i myl be heid, als op zyne wellusten ziende , alnoorden Cormeol, het dorp Bowagom

De Ste¬

den Elle

Aar.

zo deze berg , waar op zy legt, zecr

en 5 mylen N. Wesselyker in 't Dorp hoog is, behalven dat 'er ook ; Vlel-Diveli in 't Landschap Oerenoere, ge- ten, en rys-dragende Velden boven op
lyk men , 5 mylen vlak Benoorden ’

zyn, van waar hy zyne levens-middeler

Dorp Bowagom,de Stad Elledat, maar ruym genoeg bekomen , buyten dat
een groot en slecht Vlck , dicht aan d' langs deze steyle klippen maar zo weiRivier van Candi heeft. Vier a vyf my nig volk gelyk klimmen kan, dat zeer
bewesten dezen Stad heeft men den weinig mannen in staat zyn, om die
Berg Matapeti , en 3 a 4 myl ter Stad te verdedigen, zynde in zich zel-

N. W. van de zelve het Vlck Vit- ven maar een nest van eenige Bamboetebatoe, i myl N. Oostelyker ’t Vlek zen-huizen by een , van eenige geringe
Jatti, een kleene myl nog al N. Ooste Tempels en fracje Winkels , dog van
lyker ’t Dorp Gamatani , nog 1 myl geen Markt-plaats voorzien.

Het Paleys van den Keizer is niet heel
N. Oostelyker ’t Vlek Ode, in 't Land
groot in zyn omtrek ; dog anders redeschap Jatti , dan nog 1 myl N. Ooste
lyker digt by de Rivier, ’t Vlek Bala- lyk vermakelyk geplaatst, en van eeni-

ne, en eyndelyk, ras bewesten de Rivier, ge fraeye Galderyen, en andere vertrek
ken,
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Na Candi’s Beschryving gaan wy nu

ken, die uytzigt op eenige Vyvers heb-

ben , voorzien. Hy heeft daar wel een van de Rivier van Chilauw daar men ’t
sterke Bezetring in ; maar den meesten eynde der Caneel-Landen heeft, to
aan de Rivier Caula Weya of tot het
tyd weet men niet te zeggen, waar d
Vorst is. Ook zyn hier cenige Woo

Landschap Newecawala in’t Noorden,
n 2o0 in’t Oosten van 't Landschap

ningen der Grooten ; dog meest onvol
toyd , alzo de Vorst hen altyd ande

Joddaponahoy voort, daar wy ’t laatst
gelaten hebben , ons daar verder langs

Werk geeft
Benoorden ’t Vlck Coetemale heeft
men een groot Bosch, en vier a vyf my

len benoorden ’t Vlek, ontrent een my
beoosten de Rivier van Candi , de Sta
Nilobe

Mitsga
ders Ni

lobe.

se Rivier van Trinkenemale tot aan de
Bacy van Cotjaar bepalende.

Pas benoorden de Rivier van Chilauw

begind het Koninkryk van Candi , dat
zig dan Zuiden, Noorden, en Oost heen verder uytstrekt

Dit plagt, voor den Oproer Ao. 1664

Men ontmoet daarbenoorden eerst een

de Hotstad van Raja Singa te zyn, dog

Bosch, en a mylen boven de Rivier het
vlek Corrinde Codwat, en 7 a8 mylen
Oostelyker , ontrent i myl van de Ri
vier van Chilauw , of des zelfs Spruys
licke te vlugten.
Het is nu maar een Nest, en is be
Dedero, het Dorp Cornogale, en nog
rorens niet veel beter geweest. Pas mylen Oostelyker , digt by die schabenoorden, dit Gebergte van Nilobe kel met Bergen in ’t Oosten, ’t Vlck
zyn volk dwong hem, schoon zy med

zeer vast in ’t Gebergte, en in het Land
schap Hewahene lag, van daar na Diet

heeft men weer een Bosch, en 4 2

Soender-Coos-wat

nyl Noord-oostelyker van daar he

Twee mylen benoorden Boender-

DorpPottcagum, en 4 myl ten N. Wes

Coos-wat ; langs dat Gebergte dat wy
nu voor eerst rot aan de Rivier Cau-

ten van dit Dorp het Vlck Laleluja digi
aan de Rivier van Candi, en pas bewester

la Waya zullen volgen heeft men, in

dit Vlek de vermaarde Stad Candi zelf.

En Can
di.

.

't Landschap Hotcorle, ’t Vlek Nica-

Dit is cen Stad, die 30 mylen van de

Stad Bintene, en zi van Baticalo, aan d
grootstc Rivier van’t gehecl Eyland, Ma

var, I myl Noordelyker het Dorp Eredenne, nog I myl N. Westelyker :
Dorp Dempitigal, waar na men al Noor-

vilganga genaamd, gelegen is. Zy is on-

delyker in het woest bosch van Parroah

trent twee mylen groot, en heeft veel gro

en 2 mylen ten N. Westen van Dempi-

te straaten, en een groote menigte zo stee- tigal in ’t Vlck Parroah komt, beoo
ne, als planken, en Bamboeze-huyzen sten het welke men, tot tegen het Gebergte aan, weer een zwaar bosch ont

In ’t midden van de zelve heeft de Kei

zer een Paleis , dat wel een halve rmy
in den omtrek en ’t geen van 6 Bol-

moet.

werken, of Burgten, en van een zee

Twee mylen bencorden Parroah legt
het dorp Nicottieum, en nog mylen

groote Poort aan de Zuidzyde voorzien Noordelyker ’t Vlek Hondopoal , dat
is. Van binnen zyn ’er ook zeer veel

ontrent nog mylen van de Rivier Cau-

groote steene Gebouwen in, zynde not

la legt; pas benoorden de welke, reg

een overblyfzel van Don Jan , die zig

benoorden Hondopoal men ’t Dort

daar na Rajz Singa noemen liet

Detelwaja, gelyk wat Westelyker ’t

In de Stad heeft men veel grcot

Dorp Hotmittawajah, en een weynig

Blokken met huizen , groote Pleynen

benoorden ’t zelve, het Vlek Ekpoelpol,

en vecl Winkels, waar in Laken, Ryst in 't Landschap Newecalawa, heeft.
Sout, Tabak , Speceryen, en alles te

In ’t Westen benoorden Corinde

koop is ; dog men ziet 'er geen Mark-

Codwat, in 't Landschap Palawi , ziet

ten, maar veel Heldensche Tempels, en men cerst een groot bosch, en dan 6
nog verscheide Rloosters, en andere o- mylen ten Noord-Oosten van Corinde

odwad, het Dorp Golgom, en nog 2
Zy plagt in de alleroudste tyden de myl Zuid-Oostelyker het Dorp Men-

verblyfzels der Portugeezen

Zetel der Ceylonze Keizers te zyn; dog

londunpe, tusschen ’t welke, en deRi

na dat zy met de Portugeezen over hoo

vier van Chilauw , Zuidwaard henen

geraakten , hebben zy zig van daar na

wel 5 2 6 mylen een zwaar bosch

eerst na Nilobe, en daar na na Dietlige

begeven

legt

Vyf mylen ten N. Oosten van Gol-

om , beoosten het Rivierken Hembo-

Joris van Spilbergen heeft ’er een Tee
kening van nagelaten , daar aan men , on

onggom , dat in de groote en wyde

de waarheid te zeggen , al zoo weinig

Rivier Caula valt, heeft men het Dorp

als aan zyne Beschryving van de zelve

Dollopottogum, ten N. Oosten van het

heest. Wy zullen daar over hier na welke 5 mylen het Dorp Helballigal
breeder spreken, en daar het verdre van

Candi, en Bintene, aanhaalen.

legt , waar mede ons bestek aan de
West-kant , en bewesten die rey bergen,
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In de zelve is ook een schoon ei

gen, langs welke wy ons bepaald heb
ben, ten eynde is
Verscheide Vlek
ken en

Nu gaan wy voort van Candi af, be

groot Palcys van den Keyzer, van bir
nen mede vol schoone Gebouwen. Hier

oosten dit Gebergte, en zoo langs d’

werden de beste Galeyen en Tsjampans

Rivier van Trinkenemale tot aan de Bae

des Keyzers gemaakt. Hier zyn veel
Winkels, maar geen Markten, dog we

Dorpen. van Cotjaar toe
Pas benoorden de Rivier van Candi

steenc Kloosters, en een groote menig
die zig by deze Stad van ’t Noorder te van Bamboeze-huizen , die zig allrlak na ’t Oosten ontrent 6a7 mylei angs de Rivier, wel een myl of z in den
verre draeid , en gemeenelyk ook d omtrek, uytstrckken
Dit is een van de fracyste Steden var
Rivier van Mawielle Ganga genaamd
’t gansch Eyland, daar alles , wat mer

werd heeft men 3 groote Landschap

pen, in ’t Westen tegen ’t Gebergte

bedenken kan, te bekomen , dog di
gansch niet sterk is , alzo zy byna mie

aan, dat van Horsepot, dog, ten Oc

sten van ’t zelve, dat van Dombera, er den in 't Land , hoewel niet boven 9 :
10 mylen van de Baey van Cotiari, en
nog Oostelyker, dat van Porcipot
Een myl benoorden de Rivier legi 1 2 mylen verder van Batecalo, of van

aan een kleen spruitje, dat er invalt, 't Oosterstrand gelegen is
Van daar nu tot aan de Baey van CoDorp Valgom in’t Landschap Horzepo
Vier mylen N. Oostelyker, in da tiari weder voortgaande, heeft men die

van Dombera, legt het Vlek Verdre

gansche streck Lands niet , dan zware
Bosschen ; dog 2 a 3 mylen bezuider

Benoorden Dombera en Porcipo
hecft men zwaar Gebergte, en 3 a 2 de voornoemde Baey weder eenig ge
myl ten Noord-Oosten van Vendre he bergte, en dan tot aan de Baey van CotVlck Mondamanoere, en, 4 mylen tei

aar, en ’t Land der Weddas, niet dan

N. Oosten van 't Dorp, Singeles of Sa

cen groote vlakete , waar in men van :

salocki aan de Rivier Maweleganga, di
wat voorby 't Landschap Goddapona
hoy en Porcipot zig weer geheel Noor

Wester Gebergte eenige kleene Spruit

aan-draeid, terwyl men ter plaats, daa
zy dien draay begind, en al wat eer, ge

kens vlieten , en in de Baeyen van Cor-

jaar en Trinkenemale zich uytstortcr

ziet ; waar mede wy dan dit bestck ool
afgehandeld hebben.

lyk niet verre bezuiden Sigeles, eenig

Wanneer wy nu weder in het Wes-

ten van de Rivier Coula , by 't Vlel
klene Spruiten in de zelve vallen ziet
Benoorden Mondamanoere heeft mer Laddaumatris , Noorden aangaan , on
het Prinsdom Matule of Matalie, er moeten wy daar in de Landstreck Nt
daar in de Landstreek Roewat, dat in 't wecalawa , een myl benoorden ’t Dorr
Oosten en Noorden zeer boschagtig is Ekpoepol het DorpCenvava, 4 myl Oo

dat zo langs het Gebergte Cauragahing

telyker 't Dorp Tonnowaywe, nogeer

door ’t Graafschap Rintene (dat zig be
oosten en bewesten de Rivier uytbreid

myl benoorden Convava, 't Dorp Polli

wel 10 ai2 mylen ruim al voortgaat
zonder dat zig aan die kant langs da

wella, nog myl Noord-oostelyker,
Dorp Maumine , bcoosten de Noord
oostelyke Spruit van de Rivier Caula

gebergte, tot aan de baey van Cotiari, die zig by Detelwaja in tween scheid en
of tot aan 't Land der Bedas , eenig nog 2 mylen Noordelyker het Vlek ADorp of Vlek opdoet ; maar aan de naragiepoere, dat door een groot Bosch

kant der Rivier Mavilganga , myler van Colliwilla gescheiden is
Daar na heeft men een groote vlakt

’t Vlck

benoorden het Dorp Sigeles legt de

Anarie-

vermaarde Stad Bintene, die ook zom

van den zelven naam, en dan weer een

tyds Vintana , en ook wel Alloet ge

groot Bosch, en beoosten ’t zelve, 5

giepoere

myl van dit Vlek, het Dorp Hurcelg
Deze Stad legt niet alleen aan deze tegen ’t Gebergte in't Landschap Hoer
schoone en groote Rivier, maar zy i , dat ten Oosten tegen ’t Land der Ver
Bedas, en in ’t Noorden tegen dat derscheid
vloeid ’er ook midden door

naamd werd

De Sta
bontenie

Hier plegen de oude Keizers van Cey-

Malabaaren Grenst, daar men in’t Oo

ndr

Vlckken

lon mede Hof te houden , alzo dit eer sten weer het doorgaande zwaar Geberg- en Dorschoone Stad is , daar men veel groott te van Coeragahing heeft , dat van ’t pen
Straaten, pragtige Gebouwen , ei Vlck Anarodgbunno tot aan de zouts

heerlyke Pagoden of Heidenze Tempels Rivier van Catehay, of tot aan ’t Vlelen onder andre ’er een heeft, diens voe

’oneri , dat pas een myl 'er bezuider

130 treeden in’t rond, ongemeen fraey legt wel 10 a i2 mylen verre aaneenzeer hoog , boven op vierkant, en spit geschakeld , gelyk men in ’t Wester
als een Grafnaald of Piramide, van on- niet , dan zware Bosschen, heeft, dis

deren langwerpig-rond opgaande, wit pas boven de Rivier van Aripen zig bi
geverwd, en sterk verguld is, dat zij na tot het einde van dit Land mede we
10a 12 mylen verre uytstrekken, zonvan verre zeer heerlyk opdoet.
des
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der dat wy daar in verder eenige Dor- 8 10 mylen tot aan Waluwe, en stort
pen of Vlekken ontmoeten
In deze groote Landstreck woonen

zich daar in Zee

Waar mede wy weer dit Bestck afge-

jeen Cingaleesen, maar alleen Malabaa

daan hebben, zullende nu met de Lan

ren , die ook cen Prins op zich zelvei

den beoosten de Pick van Adam , be-

hebben, hoewel hy eenigzins onder den noorden de Rivier van Waluwe , en beKcizer van Ceylon plagt te staan. Waa noorden 't Landschap Goddaponahoy,
mitsgaders beoosten de Rivier Mawiel

mede wy ook met de Beschryving van

dit Land aan die zyde gedaan hebben, leganga voortgaan , een begin pas be
zoo dat 'er nu niet overig blyft, als on noorden de Rivier van Waluwe maken
het Land beoosten de Rivier van Matu-

re , als mede beoosten de Pick van A

de , en zoo tot de Rivier Komboken

Noorden aan, en tot Cadduwatte Cor-

dam, en beoosten de Rivier Mawiellegan- le, of tot het Gebergte Mainda Kinde.

ga, te Beschryven, alwaar wy ons voo
cerst tusschen de Rivier van Mature er
die van Waluwe bepaaler

Beoosten de Rivier van Mature, en
zoo Noord aangaande , ontmoet men,

I myl N. Westelyker, dicht by de Ri
vier , ’t Vlek Baygams , in het groo
Prinsdom van Mature , en in ’t Land

in ’t Koninkryk van Oeva, in’t NoordWest verder aangaande

Vier mylen ten N. Westen van het
Gebergte , dat zig pas benoorden de
divier van Waluwe opdoet, heeft men

het Dorp Kolkgalle, I myl N. Weste
yker Beddigamme, en 4 mylen O. ten N

zelve, Kelligame,en dit zyn de eenige

schap Dolas das Corle, alwaar men een Dorpen, die ’er verder in dit gansch bezeer groot Canccl-bosch heeft , dat me-

stek voorkomen: Want ten N. Westen

de onder ons ftaat.

Beddigamme heeft men een groot Bosch,

Gelyk men nu beoosten deze Rivier

dat zich wel 3a4 mylen verre tot aande

verder een groote vlakte heeft, dienende Agras, ofeen Cristal-gebergte uytstrekt.
ot de Olifants-jacht, en dan wat Noor- dat van 't Zuiden na ’t Oosten en Noor
delyker, ontrent 6 mylen van Strand af den in ’t rond loopt, en’t geen tegen
een schakel met Bergen , die zich Codduwatte Corle aanstoot, waar na mer
tot aan de Rivier van Waluwe Oost tei

Cadduwatte Corle , zig met een groot

N. aan strekken, alzo ontmoet men ver
der Noorden aan, een myl boven ’t Vlel

vlakte van 't Zuiden na ’t Noorden, en

Katoene, (dat tegen de Rivier van Ma-

trekkende, ontmoet , welk laatst Ge-

ot aan ’t Gebergte Maimda Kinde uyt

ture, niet verre van een Binnen-water

bergte van Mende Corle, of wel var
rich in’t Oosten vertoonende, legt) her Adams Pick af, eerst met een kromme
Vlek Oededibod, ten N. Oosten van ’t

welke , ontrent 1 myl verder , ’t Vlck

Wallagodde is, dat in ’t Oosten eenis

bogt Oost, en daar na Noorden aan,

vel 18 2 20 mylen verre loopt, als een
chakel, die aan malkanderen vast is, tot

Gebergte ontrent zig heeft, gelyk men egen een groot Bosch , dat de Stad
ten Noorden van dit Gebergte in Cur-

nagel Corle diergelyk een schakel van

(intana van dit Gebergte scheid

Wanneer men van Kelligamme nu’t Stede-

Bergen tot aan de Rivier van Waluwe

Noorden ten Oosten aangaat, ontmoet ken Jale.

ziet

men benoorden de Rivier Cerinde niet

Vier mylen ten N. Westen van Wal-

lagodde heeft men’t Vlek Tammegam
me beoosten ’t welke men weer eer

groot Bosch tot aan ’t Cebergte in
Oosten, en tot aan de voornoemde Ri

inders, als 't Landschap Jale , waar in
men eerst weer een bosch, en dan e

mylen benoorden Kelligamme ’t Stede
ten Jale, een slegt Nestje, ontmoet, dat
ook een groot Bosch in ’t Oosten heeft

vier in Mende Corle, ziet

en van Leawawa, of van strand, ontreni

Twee mylen, ten N. Westen Tammegamme, ziet men ’t Vlck Biblegam-

mede zoo verre legt

me, benoorden ’t welke men Attulagan

Oosten, van ’t zelve, tot aan de Rivier

Corle heeft , waar in inen 3 myl van

Komboken, heeft men weder niet an

Ten Noord-Westen , en ten Noord.

Biblegamme Noord aan ’t vlek Kambe¬ ders , dan twee groote Bosschen

volle, en nog 1 myl Noordelykert
vlek Malpitte ontmoet , dat ontren

Wanneer wy nu met ons bestck
weer benoorden de Rivier Komboken

nog 2 myl van de Rivier van Waluwe tot aan Baticalo in ’t N. Oosten , en
gelegen is, en in ’t Westen eenig laas

Gebergte heeft , dat aan de Piek van
Adam vast is,

tot aan de Stad Bintene in ’t N. Wes
en , voortgaan , komt men daar eers
in het Landschap Panoa, waar in men-

De Rivier van Waluwe heeft hare zeer groote Bosschen, en in ’t midden,
oorspronk uyt de Piek van Adam. L
echt Noorden aan tot aan ’t Rivierloopt eerst 6 of 8 mylen Oost aan ,

ken Heddel, wel een vlakte van 4 2 5
va1
daar zig met een korte bogt Zuid-Oos mylen Zuiden en Noorden, en nietmin
aan buigende, en dan zoo verder wel der (of wel 6 mylen) in de breedte tot
. DEEL.
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by ’t strand , en tot ontrent het Dorp lyker , ’t Dorp Bogedag, in 't Land
Ockande, heeft

Benoorden dit Rivierken regt Noorc

schap Jotta Kinde.

Drie mylen ten N. Oosten van Am-

aan , tot aan den Berg , de Capel ge voledo legt Joputtea, pas bewesten de
naamd , legt een Bosch wel 6 myler oornoemde spruyt , die vlak Noord
verre, terwyl men in ’t Oosten en in ’ aan in de Mawielleganga valt
Pas benoorden dit Dorp heeft men
Westen, tot tegen ’t voornoeind Ge
bergte, een groote vlakte van ettelyk tusschen dit Spruytje en ’t voornoemd
mylen, hoewel men in ’t Oosten wee

waar Gebergte in ’t Oosten, en ook

tusschen dit Joputtea , en ’t Dorp Mo.
Benoorden de Capel komt men in ’t sponi , (dat ; mylen noordelyker in 't
Graafschap van Baticalo , ten oosten
vandschap Vallaponahoy, mede pas be¬
en in 't Landschap Vellas in ’t Westen. vesten , dit Spruitje legt) weder een
alwaar men in ’t Noorden wel 10 my zwaar Bosch gelyk zig benoorden dit
len verre, tot tegen de Rivier van Ba laatste Dorp tot aan Bintane nog een
eenig Bosch ontmoet

ticalo, die in ’t naaste Landschap harer

3osch wel mylen verre uytstrekt.

oorsprong neemt, niet als een digt Bosch

Hier mede nu dit bestek weder afgelaan hebbende , gaan wy over, om te
en ’t Gebergte in 't Landschap Vellas, zien, wat zig langs de Rivier Mawiclledaar men in’t Westen tusschen dat Bosch

en ook in ’t oosten, tot by Baticalo, en ganga, benoorden de Stad Bintene , en

tot de plaats : daar die Rivier uytwa
terd, een groote vlakte ziet, van eenig
mylen in ’t rond.
EnVel¬
las.

5a

Vlak ten Oosten van Bintene C

Benoorden Baticalo , en ’t Stedeken

Vellas , tot aan de Baey van Cotjaar,
nog opdoen zal.

Men ziet van Bintene , Vellas , en

Vintana, ontrent 6 mylen ’er af, legi Baticalo tot aan Cotjaar, ter verte van
het Stedeken Vellas, of Nil Vaelle, er 102 12 mylen niet anders , dan groo-

4 mylen bewesten dit Stedeken ’t Dort

e Bosschen, uytgenomen dat men 7 a

Vegamme, en i myl beoosten ’t zelve

3 myl benoorden ’t Stedcken Vellas, in

Neguriti ; dog vlak ten Oosten Negu-

t Landschap van Tambancarrewarre,
net Dorp Bodelganne aan een kleen

riti, pas beoosten dat zwaar Bosch, heeft
men ook 't Dorp Viado , en 2 myler

spruytje leggen ziet

Zuid-oostelyker 't Dorp Occatoti.

Ook heeft men 3 a4 mylen ten N.
Nu moeten wy weder een weinig te Westen eenig Gebergte, waar uyt verRug na de Pick van Adam gaan, om te scheide Spruitjes ontspringen, die in de

zien , wat tusschen het Gebergte Maim- Baey van Cotjaar uytwateren , digt by
da Kinde, aan de Oost-kant , in ’t Ko

se Rivier Mawielleganga en verder

ninkryk van Oeva, en tusschen ’t Land- heeft men tot aan de voornoemde Bacy
schap Coetemale, en Goddaponahay, 0 in’t Oosten als in ’t Noorden, we
zoo Noorden aan tot aan de Stad Binte

10 a 12 mylen in ’t rond niet anders,

lan een groote vlakte. Waar mede wy
legen is.
geheel Ceylon, zo verre het ons bekend
Beoosten ’t Vlek Poole Pitte, en het is , afgehandeld , en zo van binnen als
Dorp Combalauwla ontrent 3 myler van buyten beschouwd hebben

ne, langs de Rivier Mawielleganga, ge

Wy hadden dit wel volgens een anvan ’t laatste, heeft men het Dorp Parnegon tegen een fracje Spruyt, die uy der en breeder bestek konnen doen :
het Gebergte van Maimda Kinde ont dog laten dit na, om dat het overvloe

springt, en in de Mawiclleganga, na een dig in een Rapport van den Ouden Heer

van Goens hier na nog voorkomen zal
Ses mylen beoosten dit Dorp heeft Ook vreesden wy , dat wy te verr
men de overblyfzelen van het Vlck Ba zouden uytspringen, behalven dat dez
dule, dat midden in dat Gebergte lag, by ons gedane Beschryving, onzeloop van 8 3 mylen, stort

daar ’t zig begind te dracjen, en vry oordeels wydluftig genoeg is, om eer
zwaar is.

Benoorden Combalauwla , 4 mylen
wel zoo N. Westelyk , heeft men ’1

uwe bevatting van den omsoop de-

Eylands te bekomen , dewyl het doonmogelyk is om een net berigt van

Dorp Amboledo, en a mylen Ooste- zyne Gestalte van Binnen te geven.

DER-

CEYLON.
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DERDE HOOFDSTUK.
Nvoonders van Ceylon. Van de Cingaleesen. Hunnen Aard. De Berg-Lieden. Hun Gewaand. Dragt des Keysers , en der Grooten. Hunne Huwelyken. Huyshouding. Huysraad. Spys. De Slaafagtigheid der Vrouwen
Hare Wrecdheid ontrent hunne Jonggeboorne Kinderen, onder een engelukkige
Star Gebooren. De Naamen hunner kinderen. Hunve Ambagtslieden. De O-

lifants-Vangft Afgebeeld. ’t Begin van hun Jaar, &amp;c. Zyn sterk voor Too-

very. Werden zeer Oud. Weten hunne Ziekten zelfs te Gencezen. Hunne Maten, Ellen, ap;c. Wetten. Guychelaars onder ben. Taalen , hier Gebruyke
kelyk. Hunze Wetenschappen. Hun vreeze voor de Dood. Verbranden, o

Begraaven , en Beweenen hunne Dooden. Hoe de Lyken der Edelen , en ook
die der Gestorvene van de Pokjens behandeld werden. Van de Malabaren. Bedas
Portugeezen en andre Inwoonders. Van de Land-Gewasschen. Ossen Ploe

gen en Dorssen bier. De Boomen. De Tallipot-boom. De Kettule-boom.
De Cancel-boom. Wat de Caneel is. Waar zy Valt. Driederley Soorten

van dien. De Orula-boom. De Doenekaja-Struyk. De Capita-Struyk. De
Gods boom, &amp;c. Veel Eetbaare Wortels. Heerlyke Medicinaale Kruyden.
Velerley Bloemen. De Pitsja-bloem , en Bloem-boomen. Dieren, hier zynde.

Olifanten , fpc. Vogelen. Ploedelooze Dierkens Visch. Bergstoffen. Gefteenten. Waaren, hier Getrokken, of bier Vallende. Munten. Maaten, Ge-

wigten. Maat der Rlceden. De Bestiering van dit Eyland door een Keyzer.
Zyn Lyf-wagt. Inkomsten. Waar mede die Schattingen voldaan werden.De
twce Grootste Ryks-Bedienden. Inkomsten der Landvoogden. Hun mindre Be¬
dienden. Magt des Keyzers om te Oorlogen.

A dat wy dus verre ’t Land len trouwen. Liegen is by hen geen
van Ceylon beschouwd hebben zonde , nog schande, maar een aardig-

het nu tyd werden, dat wy heid, en zy zullen niet eens verblikken.
van de Inwoonders des zelfs beginnen t schoon men hen daar op betrapt.
Zy zyn zeer Gierig ; geen Vegters
De Inboorlingen zyn ten deele Cin- nog Smyters, ook niet nydig; maar in
galeezen , ten deele Bedas, of Wed tegendeel genegen alle Elendigen te hel¬

spreken.
InwOOr
ders van
Ceylon

das, maar buyten de zelve zyn ’er ools pen, en alle andren dienst te doen. Zy
Mooren, Malabaaren (wan welke al ge- verfoejen de Dievery zeer, en zyn met

sprooken is) en zeer veel Portugeezen woorden zeer sterk voorde Deugd ; dog
Hollanders , en cenige Engelzen, en komen dit juist zo net niet na. Hoewel

Transchen , die by den Keyzer Gevan- zy veel agting voor de Opregte en
Deugdzame Lieden hebben

gen zyn

an de
Cinga
lees

Gelyk de meeste Indiaanen zeer by-

Wat nu de Cingaleezen, de rechte

geloovig zyn, alzoo de Cingalezen me

en oudste Inboorlingen dezes Lands be

treft , deze zyn niet heel swart , maar de in den uytersten graad, en de minste
bruyn-geel van verwe, lang en open van ontmoetingen zyn bequaam , om hen ,
ooren, niet kloek van Gestalte, door de

zoo zy uytgegaan zyn, weer na huys te

bank wat mager, zeer zwak van Leden.

doen keeren, of iets, dat zy reeds be-

gonnen hebben, te laten staan

gezwind van Lichaam , en vry vernuftig van Geest, alzo zy zeer veel dinger
aardig weeten na te maken. Zy zyn zeer

HonneAard.

In den ernst van hun gelaat, gebeer-

den , en tred, gelyken zy zeer veel na

hard van natuur, zo in ’t uytstaanvan vee

de Portugeezen.

ongemakken, als om zig met slegte Spy
te behelpen, en weinig te slaapen.

net van bevatting , en zeer scherpzin-

Zy zyn zeer gezwind van Oordeel,

Wat hunnen Aard en Imborst betreft nig; maar daar by ook doortrapt.
zy zyn zeer Vriendelyk , daar hun taal

arglistig, en zeer bequaam om uyt-

zeer veel toe doet ; maar zy zyn ook vlugten te zoeken, zoo dat men , hoe
zeer groot van Inbeelding, en zee groote Beloften zy imand zouden mo

hoogmoedig, tot zoo verre zelf, dat zy gen doen, hen niet gelooven moet.

Het is ook wel waar, dat de mans
geen Spys zullen eeten, die in een liuyvan een van minder rang , dan zy zich niet heel Jaloers zyn, alzoo zy, by zeverbeelden te hebben, toebereid is, ge- cere voorvallen van Vrienden , die zy

lyk zy ooi nooit met hun minder zul- wel lyden mogen , aan hun huys te heb2

ber-
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ben, zig niet ontzien zullen hunne Dog- met een grooten bos , en draagen een
ters , ja zelf ook hunne Wyven , daa Sluyer over de schouderen, Gordels om
aan voor cen tyd, om ze te beslapen, o- ’t Lyf, en zo voorts
ver te geven ; maar zoo zich een Dog
De Vorst kleed zig zoo als hy wil. Drogtèe
ter met imand beneden haar rang kom Zyn Muts is van Zyde en Goud , doorKeizers
te vergrypen, die mag zig wel wagte malkanderen gewerkt, en wel een el
van onder de oogen van haare Vriender hoog, zynde van voren met een schoo-

ne Karbonkel, en rondom met allerley
andre Gesteenten , en boven met een
uyt een verfoejing van de Hoeiery Paradys-vogel vercierd
Zyn hemd en Borst-rok zyn van’t fyns
maar alleen uyt grootsheftigheid, on
dat zy met een mindren , dan zy, gehoe Indisch Lywaad of Catcoen , waar aan
reerd had, het leven zouden benemen hy goude draadwerkze of andre Knoo

te komen, alzoo die haar zekerlyk
niet uyt een zugt voor de Deugd , o

Anders is hier geen zonde gemieene
onder hen , dan de Hoerery , daar zi

en heeft

Hy draagt Koussen , en Ledere Zoo-

zelf hunne Kinderen aanleyding toe ge

len, in plaats van Schoenen. Zyn Rol
ven. Ook zullen zy, schoon nog zoo en Brock gelyken wel na 't Gewaad var
toornig, malkanderen noit voor een Hoe cen Portugees a Verder heeft hy eer

uytschelden, ten waare zig een Dogter grooten Degen, of Zweerd, dat in eer
Zilvre Schecde steekt, en met Gesteen
had. Ook heeft een Vrouw alzoo de ten vergierd is, onder zyn regter arm
met een van geringer rang vermeng-

meeste daar tot Overspel genegen zyn

Op de Linkerzyde, tussehen ’t Hembd

niet veel van haar Man te vreezen , als en zyn Kleed, draagd hy een lang Mes,

zy maar op de daad zelfs niet betrap

omzet met Goud, en Edele Gesteenten

werd : want dan heeft hy recht, om 2e

en daar beneven een Griffie, om op eer
blad te schryven, in een Silvere Schee-

beiden te dooden

De Berglieden.

De Cingaleesen , die aan de Strander

woonen, zyn van een zagten en minnely

de

Zyn Hovelingen mogen zig ook wel

brusken, wreeden en harden , aard, er

geen Gesteenten, ten ware zy met hun

schoon zy aangenamer en hoffelyker var leven speelen wilden, bekleeder

Taal en Gebeerden, als de bewoonder

Dit mogen ook zyne Graven of Land-

der stranden en lage Landen zyn, ech
ter zyn zy boos en valsch van aard, zoo

voogden doen, die hy op deze en gene
Corlas steld, aan welke hy een staf me

dat men hen nog veel minder als de an

een Silvere Knop geeft, waar op ’s Vor-

dren, vertrouwen kan
Hun Ge

waad.

En de-

ken , dog de Berg-woonders van eer met Goud, Zyde, en Silver; dog met Grooten

sten Wapen staat. Deze dragen Tsjeri

Het Gewaad van een Cingalees , dis voes, of houte klikken, die zy aan een
gemeenelyk lang glad Hair en groot klosje daar boven op staande, met hun
baarden, als de Switzers, hebben, be

staat in een lap Laaken, tot een Wan
bacje met Schootkens gemaakt, of in eer

grooten Teen vasthouden
Die van den Adel volgen na dezen in

rang, en mogen even eens, als zy , ge-

Catoene Badjoe, of in cen klecd, dat zy kleed gaan; maar zy mogen zulken op
gestrikte Muts, of Kap, niet dragen,

om hunne middelen slaan, onder de bee

nen doorhaalen , of dat hen tot op d

hoewel zy die op hun hoofd nog wel

voeten hangt ; en op hun hoofd dragei

mogen leggen. Ook werd hen doo
een slaaf gemeenelyk een Tallipot-blad

zy een roode murs, of ook wel een an

dre met opslaagen. Hunne ooren ver
cieren zy met Goude Ringen en Juwee
en, en zy draagen Crissen op zyde, dis

met Goude, Zilvere, en Ivore Hegtei
vercierd zyn

De Vrouwen dragen een slegt wi

Rokje , ’t geen met blauwe of roodt

om het als een Sonnescherm tegen de

Son, of tegen de Regen te gebruyken,
nagedragen

Na deze volgen alle Pennisten, en dan
de Boeren, die de Rysvelden bebouwen
Rang. Deze draagen kattoene Klec

deren ; dog geen Legens, Kouzen, Schoc

bloemen gestikt is, en haar tot de knie nen nog kappen ; maar wel een Mes, en
of wat lager hangt, na dat zy van hoo-

een yzere Griffie. En de Vrouwen var

ge of lage staat is. Dog daar is groo

alle deze gemelde Lieden mogen oolonderscheid tusschen. Zy dragen ool Kleedjens dragen , die tot aan de aarde
veel Silvere Arm-Ringen , en ook vec komen , en die den Boezem bedekken
zilvere Ringen aan Vingers en Teener
zilvere Hals-banden, Snoeren met Steen

kens, en ook Zilvere en Goude Ringen

maar die Kleedjens mogen de Buyk tot
op een handbreed na by de navel nie
bedekken ; alzo dat maar de Vrouwen

en andre Kleinodien aan haare doorboor

der Hovelingen, Landvoogden, Gra

de Ooren. Zy stryken het Hair me

ven, en der Edelen Geoorloft is.

Olic, en binden dat op in een huive, o

Na dezen volgen de Handwerkslieden,
di

C

E

L.

V

O

N.
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die velerley zyn, de Tyferaars, Caneel streken ; hoewel de wanden redelyk
schillers, de Visschers, Soldaaten, Was slad en effen zyn
Zy mogen de Huizen niet hoog bouschers, Trommelslagers , Palangkyndragers , en nog andere die laager in wen, niog met geen tegels dekken, of
rang zyn, welker Vrouwen alle me
net boven-lyf, op straf van Geesseling

de muuren met kalk witten; hoewel zy
een zoort van kley hebben, die al vri

moeten naakt gaan, en zommige van hen.

vit valt

Deze Huizen maken zy doorgaanszelf

die de veragtste zyn , dragen altyd een

en gebruiken Spykers nog Nagels’er aan

wanne by zich, om in te gaan zitten
alzoo ’t hen ongeoorloft is , om op d’
aarde, als zy rusten willen, neder te zit-

maar binden ’t zeer hegt met Rotang aar
nalkanderen. Zy weten van geen

Schoorsteen, waarom zy doorgaans zeer

ten

De Edelen dragen Wambayzen of lan

berookt zien, alzo zy hun vier maarhier

fdaar in een hoek stooken ; dat men

te Rleeren , en Mutzen , en zitten op
stoelen of blolken; dog de mindere noit

die ook alle bloots voets gaan.

Zy zullen, gelyk wy gezegt hebben

Hunne

egter maar van de gemeene Lieden ver
staan moet: want de Grooten hebben

goede groote en veeltyds dubblé Hui

Hawely. noit met een mindere van rang Trou
n.

zen tegen over malkanderen.

Hun Huisraad is slegt bestaande i

ven , al londen zy nog zoo vee

joed 'er by winnen ; dog gelyk dit eenige Matjens, 1a 2 kopere

H--

Bekkens,raad.

meest op de Dochters ziet, alzo kreunt eenige Aarde of Porcelyne vaten, 2 a 3
cen man ’er zig niet aan, al sliep hy b houte ftoelen zonder Leuning , (want

een geringer, en men zal ’t hem , als Leuning-Stoelen zyn Koninglyk) een
cyst-blok met een Ebben-houte Stam

hy ’er maar niet meede eet, drinkt, o

trouwd, noit verwyten, nog tot schan

er, een houte Vyzel, of Kari-steen, een

de rekenen : want zoo hy met een min

Parang of Byl twee a drie , en eenige

dere trouwde zou hy door de Overheid koryen, om ’t een of ander in te bergen
met een Geld-boete, of met de Gevan

Tafels of Tafellakens kennen zy niet,

kenis of wel met die beide, gestraft

nog weten van geen Servetten. De grond,

en voortaan niet hooger in rang , dan ofeen Matje, is hun Tafel en een Pisang blad te gelyk hun Tafellaken en
slagt als een verrot lid afgesneeden wer Servet , dat zy ider reis schoon en zuizyn Wyf gerckend , en van zyn Ge-

ver hebben

den

Zy laten hun Dochters vroeg, me
haar 10 11 Jaaren, Trouwen, om dat

Ryst is hun Brood, en als zy daar wat Hunne

out, een weinig gestoofde groente , Spys

net wat Peper en Zout bestroid , en
Bruids nog Maagden zyn , hoewel an- wat Limoen-sap ’er over hebben zyn
dre onder hen zig weer zeer weinig daa zy te vrecde. Rund-vleesch te eeten , is
aan laten gelegen leggen. Het sluytei y hen een grouwel. Inder Vleesch of

zy verzekerd willen zyn , dat hunn

der Huwelyken staat volkomen aan de

Visch is 'er niet veel, en zy zullen ’er

Ouders , die de Dogters na hun vermo-

als zy ’t al hebben, liever geld af maten , en ’t aan de Vreemdelingen ver-

gen wel eenig Goed mede geven ; dog

aangezien zy nu en dan zoo licht van een passen , dan ’t zelf eeten , ten ware dat
cheiden , als zy by een komen, zoo het zeer Aanzienelyke, en Edellieder

moet, in zulken geval , dat goed altys
cerst 'er weer, als de Bruidschat zynde

waren , die verscheide Geregten van

Visch of Vleesch, dog ook zeer lange

soppen op hun tafel hebben: Want anuytgaan : zy genoegen zig ook niet met

eene vrouw, maar nemen ’er dik wils

verscheide , als zy maar de magt heb

ben om die te voeden. De Bruide
zom moet de Bruids- kieederen verzorgen, en heeft hy zo veel niet, zo mas

hy die wel leenen
u’shou
sing.

ders is ’t hen een eere, spaarzaam , deun

en gierig te zyn , en die zig onder hen
zeer naeuw weet te behelpen, werd dikwils geprezen. Hun voornaamste Spys

bestaat in Ryst, Pisang, en in deze er
gene andre Vrugten, die 't Land over-

In hunne Huishouding zyn zy nog al vloedig geeft
Hoenderen, of Verkens, ziet men ’er
redelyk net. En gelyk zy noit met ie
weinig,
alzo die de Hovelingen , waar
mand van een minder stam ceten o
drinken , alzo zullen dat veelen met zy ze maar vinden , meest zonder beta-

hun cygene Vrouwen niet doen. Uyt ling wegnemen , dat de gemeene Lie

een Gorgolet drinkende, zullen zy da den afschrikt om ze aan te folken. Ook
nooit aan huin inond zetten ; maar on

hoog houden, en zoo ’er in gieten

zouden zy wel meer Vee Vogelen

enz. aanqueken; maar de Civet-katten

Doorgaans zyn hun huizen slegt en Tygers , doen ’er hen te grooten
kleen , en laag, maar met Stroo o

schade in, behalven dat de Keizer ook

Atap gedelt, van staven of stokken t liefst heeft , dat zyn onderzaten arm

als hutten gemaakt, en met kley over

Zyn

F 3

Ger.
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Geyten mag niemand , dan de Vorst, en de laatste thoewel zelden de eerst ge-longe
of een Vreemdeling, hebben, en dat is boornen) brengen zy om hals, of geven Geboor
de reden , dat zy zich meest met ge- die aan andre lieden , die genegen zy1

ringe Savors, of groente, en met een

dic op te voeder

Ook houden hunne Kinderen, oude

sobere Kari, moeten behelpen
De Slaa

ne Kin-

deren
onde
een on

De Vrouwen zyn gehouden de mans, geworden zynde noit de naamen, die zy gelukki
ge Stel

stighec terwyl zy eeren, te dienen, en van ’t nhunne Kindsheid voerden; maar kry Geboo¬
der
noodige te voorzien; en na dat de man gen dan andere verhevene Titels , daarren.
VrOu

en.

gegeten hebben, eeten de Vrouwen
overschot, dat op hunne tafelborden is

zy zeer op gezet zyn
Vaamei
Hoe Edel ook imand zou mogen zyn, hunner

Hun Ryst, en Spys is op Porcelync is ’t hem geen schande, te werken, mits kinde

sat hy zig maar wagte van iets te dra-sen

Borden, of ook wel op bladeren

un Drank is Water , of zomtyds gen, want dat is by hen het allerschanook wel wat Suri of Towak. Zy doen delyk stc, en ’t werk van een Slaaf
Men heeft onder hen ook allerley
hunnc Maaltyden Stil, en spreken dan
weinig tegen malkanderen. Als de Ambagtslieden , als Goud-en Silvermeden , Yzer-smids , Timmerlieden

vrouw de Ryst in de Pot doet, mag

er niemand, maar wel daar na spree-

Schilders, Pottebakkers, Kalk-branders

ten.

Jagers of Wild-schutten, en Barbiers

Voor en na den eeten wasschen 21

die ten naasten by van een en de zelve

die handen en mond ; maar dat doen rang zyn, en ’t naast aan de Edellieder

zy altyd zelf, latende dit noit een ande

komen ; dog de eerste zouden met geen

doen, (gelyk in zommige voorvaller van hun allen eeten , gelyk weer deze

onder hen wel geschied) alzo zy dat met hunne mindren niet
Na deze volgen de Suri-Tyfferaars
voor een vuile schimp houden.
Ook zyn zy over hun lichaam en hooft Caneelschillers , en de verdre vervol
zeer zuiver, gelyk zy ook gewoon zyn gens , die bevorens by ons al aangewezen
die beide zeer dik wils te wasschen.
De Vrouwen moeten daar de Spys be

Lyn.

Men heeft 'er onder hen ook , die Am

reiden , de Ryst stampen , ter marl1 fraey in Yzer, Staal, lvoir, Ebben-hout, bagtslieden.
gaan brandhout haalen, en op haar en wat dies meeris, weten te Graveeren

hoofden dragen regtende verder nie

en dat konstig uyt te kappen gelyk ik

checle Cabinetten met zulken lvoir

veel anders uyt, dan dat zy den gansche

dag Pinang eeten, en Tabak rooken, o
dit voor haare mannen verzorgen. Daan

belegt, en zeer vernuftig uytgekapt
gezien heb

Een van hunne groote bezigheden,
beneven mag geen Vrouw in de tegen
woordigheid van een man op een stoel waar toe zy gebruikt werden, is de Oligaan zitten; ookk mag zy, op verbeurt-

van haar Tong, niets aan een ander in-

fants-vangst, van welke zoort van Dieren men zegt, dat alle andre Indiaansche

Konings naam (dat alleen de mans ge

lifanten voor de Ceylonsche Sombaei-

oorlo’t is) gebieden ; niaar daarentegen
is ’t haar voorrecht, dat de Vrouwen ii

jen, of neerknielen

opzicht van Erfgoederen , die by ver

Hoedanig dit in zyn Werk toegaat,
beschryft D. Baldeus, nevens meer an

sterf anders aan den Vorst komen, van dren; dog om een net denlebeeld hier van
alle lasten, gelyk ook alle Wyfkens der te hebben, heeft men maar deze tecke
Dieren, die ergens mede afgeladen wer-

den, vry zyn

Als zy uyt zullen gaan , komen zy

ning, No. 14., met het gene daar over
in de zelve aangehaald staat, na te zien
daar alles veel uytvoeriger , en netter,

die 3

dan oit bevorens by andren te zien is

nog al redelyk voor den dag, en
haten staat mede brengt, dragen Juwe-

In de voorige tyden waren ’er groote
len, en die ze zelf niet hebben, agten Olifants-jachten , dog de Heer Land-

het geen schande, die van een ander te
lecnen

voogd Simons hecit in zyn tyd met veel

Zy Slapen op Matten, en de vermo-

voor de E. Maatschappy , het Vangen

voordcel cn gemak van den Inlander, en

gende op Dekens; dog de kinderen sla van Olifanten in kleene Coraalen begonpen gemeenelyk zonder iets onder ’t ly nen , gelyk ons uyt dit kort Extract van

te hebben. Ook stoken zy gemeenelyl den Dessave Bolscho blykt
ontrent het voeten-eynde vyer

Zoo dat de Mans hier meest Heeren
en de Vrouwen gelyk doorgaans in Indiën, meest Slaven van de Mans zyn.
Hunne
Vrecd

heid on
trent

huniie

Indien zy Kinderen te zaamen beko-

men , beraden zy zich eerst met eer
Sterrekyker, of die onder een gelukki-

ge of ongelukkige Ster gebooren zyn,
Uyt-
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Het vangen van Olifanten in kleene
Soraalen (nu onder de Regeering van de
Heer Simons ecrst ondernoomen) had
goed Succes gehad; en waren ’er zedert

wegens 't Vangen der Olifan Augustus Ae. 1707. tot den 31 October,
ten.

ot Midettere, Bondoepitte, Emoeke
lanc, en Eswatte, in 3 onderscheide rei-

IN de Dessaveny van Colombo zyn f zen, zonder naamweerdige kosten Ge
Provintien, te weten Hevagam, Hi- vangen 62 Holbuyken, en daar van voor
na , Happittigam, Billigal , Salpitti, den Jaffanapatnamsen Handel aangehou¬
Reigam , Pasdum , en Wallalawitti den 40 stuks volmaakte Beesten , te
Corles.

weten

Cobiten. Hoog.
5 ps. Getande van 5
12— Alias Pris

33 33 en 32 Cobit. Hoog.
—

66SSS

3 33 31 52

53— 4
23 — Wyfkens 40

52 m—

53¬

552

5

5— 5e—

4— 41
4.

52

Prii—

4

22 Wyfkens, alle met gebrcken be-

53

43

4 43 4. 41

33 en 32
diaanen aan overgegeven zyn, en waar

zet, en derhalven weer Eoschwaard in van elders breeder gesproken werd.
gejaagd

Zy werden gemeenelyk , vermits het Werde-

eze Olifanten hebben hunnen eigen rezonde Lieden zyn, zeer oud, en zyn zeer
Oud
namen, als, Kindoelpittia, Widagam- dan nog al vry sterk en kragtig
Onder hen heerschen de Kinder-pok- eten
mea, Waggecoatta, Henagaminea, CaPrepittia, Parettea, &amp;c.

’t Begin
an hiun

aar, &amp;c

ten , en heete Koortzen, sterk, waar van haare

Wat Letter en Taal de Cingaleezen zich een ider zelfs redden en geneezen Ziefte
rebruiken , kan men in de Heer Reland moet, alzo hier geen Artzen nog wond tes te
genexen.
derde Deel van zyn Mengel-Dissertatien, heelers zyn , waarom zich elk een daar
fol. 8o, en vervolgens fol. 82 zien
vat op scherpt, makende dat zy geHun Jaar begind den 28 Maart, heeft meenelyk zeer goede Salven en heyl-a
265 dagen , 12 maanden , die weer ir me Olie, daar zy byna alles mede gene4; wcken ider , (dog ider halve weck zen , in huys hebben. Ook maken zy
naar van 3 dagen) en die in y dagen wel Braak-en Suyver-dranken, waar to
der onderscheiden zyn , dog hunne da

zy zekere Bladeren , en schorssen var

gen van welke de eerste, of Sondagen,

Boomen, daar toe zeer dienstig, en ook

gelulckige, en andre weer ongelukkige zekeren gedoornden Boom , en eenige

zyn , hebben 30 verdeelingen, gelyk langwerpige Bezyen , weten uyt te kiewy 24 uuren
zen; en daar zyn zeer weinig ongemakOok weten zy van geen Sandloopers, ken, daar zy geen raad toe weten, ook
ofUurwyzers, en gissen de tyd maar na zelf om iemand, die vergeven, of van

de Son, of na hunne Gedagten , dog di

Zyn
sterk

Vorst heeft een Bekken met een gat,

cen vergiftig dier gebeten is, volkomen
te herstellen; dog dit geschied zelden.

welk Belcken, hy vol water doet, en

zonder dat 'er deze of gene Toover

waar by hy dan de nette tyd , even al
de Mooren op Java,en elders,een klappus

preuken onder loopen

dop met water vullen, weet te gissen.
Zy zyn zeer bang voor Tovery, ook

vaar van zy een Salve weeten te ma-

ieeft men Lieden onder hen , die deze

voor de

Toove¬
ry.

zy hebben Kruiden in hun Land,

ken, waar mede zy een Gebroken, dog
veer wel gezet Been, in weinig uuren

en geene dingen weeten te bezweeren, konnen geneezen
en weder te onttooveren , waar van 27

Selyk men hier allerley Winkel-Maaten,

zich voornamelyk bedienen, als hen wat vaaren heeft, zoo heeft men ’er ook Ellen,
ge-

ontstolen is. Een saak, daar alle de In- tot alles nette Maaten, Gewigten, Ellen,

48
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len, en op alles een vast gestelde Prys

De eerste Taal is de regte Land-Taal

die men by Cnox, in zyn derde Boek

en ook een Taal op zig zelven, die met

en agtste Hoofdstuk, nevens de Mun- de Malabaarsche geen gemeenschar
ten, hier gebruykclyk, net aangetekene heeft, gelyk ook de een den anderen

gansch niet verstaan kan

ziet.

Hunne
Weten

Men heeft onder hen ook zekere vaste Zy is zeer Hoflyk, of vry aardig, en
Land Wetten, of oude gewoonten zeer ryk, om verscheide Saaken onderolgens welke de meeste zaaken , ter scheidentlyk, beleefd, en byzonder net,
vaare den Keizer daar verandering in uyt te drukken. Dus konnen zy 10
ma kt, geschikt werder

12 derley Titels of eernaamen, aan eer

De vaste Goederen erven de Kinde

nde zelve Man, of Vrouw, nadat hur

ren ; dog juist niet de oudste Sooner
alleen, of zoo dit gebeurd , moet h
zyn Moeder en de Kinderen onderhou

Staat, of rang is, geven, hoewel zy 'er
meer voor de Vrouwen , dan voor de
Mans, hebben.

Gelyk wy tegen imand Gy, en UE.
Alle Schulden verdubbelen om de2 of l’Ed., zeggen, zoo hebben zy wel

den

aaren, en die geen middelen heelt om

zeven a agtderley woorden , om deze

te betaalen , vervald met zyn Vrouw verscheidene Titels van Gy, ider na zyn
en Kinderen, in Slaverny

Niemand mag een anders Wyf, da

rang, uyt te drukken; dog aan den Keizer geven zy den Titel van Dionanxi,

van hem geloopen is trouwen , voor die (zo zy willen) nog hooger, dan die

dat haar Man met een ander getrouwe
is

De Kinderen van een Vrye by eer

Slavin gewonnen , vervallen in Slaver

an God , gaat , dien zig Raja Singa
voor den Oproer nog liet aanleunen
sog na den zelven verbood hy, dat men
hem dien geven zou

ny, gelyk in tegendeel de Kinderen van

Wanneer zy tegen den Vorst, of te-

een Slaaf, by een vrye Vrouw geteeld

gen een Grooten van zich zelve, in de

daar door vry zyn , zoo dat de Vrug
hier gemeenelyk de Staat van de Moeder

eerste Persoon spreken , zullen zy novi
k zeggen, maar gemeenelyk zich 't
stuk van een hond noemen , en op dier

volgd

Een Dief, die ’t gestolene niet zeven-

elyken wyze ook van hun verdre Huis

voudig wederom geven kan , vervalt genooten sproken
mede in Slaverny
Gelyk zy nu in hun Taal menigerley
Ouders, in Schulden rakende, ver
panden, en verkopen hunne Kinderen
In duistere Saaken moeten beide de
verschil-hebbende Lieden in hunne Tem-

pels voor hunne Goden zweeren , waa
van hier na breeder gesproken werd
Die de Wetten overtreden , werde1
of met een Boete, of met de Gevankenis

zeer beleefde uytdrukkingen hebben, al-

2o0 hebben zy ook veel aardige en krag.
ige Spreekwoorden, waar door zy hur

meining zeer klaar, zin-ryk, en fraey,
weten uyt te drukken

De Malabaarze werd hier mede ge-

pruikt, dog daar van zullen wy onder
de Stoffe van Malabar breeder spreeken.

gestraft, en zo zy de boete niet ten eerstei
Geleerde Lieden vind men by hen Hunne
orbrengen, neeimd men zulk eenen zyn niet, alzo zy daar toe geen gelegenheid Weten
Zwaard, Mes, Hoed, en Wambais af nog Schoolen hebben , leerende nietschap
en moet daar Gevangen zitren. Betaald

hy nog niet 20o moet hy een zwaar-

Steen zoo lang op de Rug dragen tot
dat hy betaald heeft. Buyten deze heb-

inders dan Leezen en Schryven , welk Pcd.
aatste zy op een Tallipot blad met eer

zer Griffie doen , en dan rollen zy dit
20

ben zy nog meer andre gewoonten, on
Dit Blad is zomtyds een voet, of
de Schuldenaars tot betaaling te dwin ook wel 7 a 8 duymen lang, en ontrent
gen, van welke geenzins eene de min
vingers breed , waar van zy geheele
ste is, dat de Schuldeyschers den Schulde

E17g
laars on¬

der hen

Boeken , op eene maat gesneden, ma-

denaar dreigen zich zelven te vergeven ten, zeer weinig van Papier wetende
waar voor hy dan zou moeten boeten.
Zulke Boeken snoeren zy met Koor
Men vind veel Guichelaars en Potze den aan een , en dekken die met een

makers onder hen , waar by zy hun Plankje aan weerzyden, die zy dan toe

verstand, gezwindheid , en raddighei
van Leden, mitsgaders hun moedighei

binden. Ook hebben zy nog een sleg
ter blad , waar op zy gemeene dinges

doen uytblinken , verscheide dingen schryven
doende , waar over men moet verbaas
De weinige Boeken, die zy nog zou

Taalen,
hier gebruike-

lyk.

staan.

de mogen hebben, handelen of van hun-

De Taalen, in dit Eyland onder de
Inlanders gebruikelyk , zyn of Cinga

nen Godsdienst, of van de Geneeskonst.

lees, of Malabaars

maar in een verhevener Taal , dan de
Gemeene.
Dat

C

E

Y

L

O

N
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Dat zy zich op de Tooverkonst sterk werk, en met minder beslag, geschied;
zetten, is, uyt het gene wy bevorens

dog zoo imand aan de Kinder-pokjens

reeds gezegt hebben , genoeg af te ne- overleden is, die moet, al was hy nog
men; ook heeft men ’er onder hen, die

zo edel, op Doornen , en zonder eeni-

zig hoewel zeer gebrekkelyk, in di

nige Stat ie begraven werden

Ster-kunde oeffenen. Dus maken 21

Bchalven de Cingaleezen heeft men vand-

ook Almanachen, dog die maar vooreen hier onder de Inwoonders ook Malabaa- Ma abamaand duuren, en waar in hunne goedc

ren, niet alleen hier en daar over ’t Ey- ten.

en quade dagen aangeteekend staan. Zy

land verspreid, maar die ook een zeeker

vermeten zig wel, toekomende dingen kleen deel Lands dicht by Jaffanapatnam

en kan daar de Sterrekyker mede spee

n’t Noorden als bezitten , en bewoo
nen , tusschen '’t Land van den Keizer
in van ons gelegen , en van ’s Keizers

len z0 hy wil. Dezen Raad gebruiken

Land door de Rivier Corunda Waye

uyt de Sterren te konnen voorzeggen
maar gemeenelyk hebben diegeen grond

zy egter over Ziekten, Huwelyken, en gescheiden.

wat dies meer , om te weten, of zy van

Zy woonen hier Vry-willig onder een

zulken Ziekten Sterven, en in zulken o

yzonder Prins, die nog onder ons, nog

zulken Huwelyk gelukkig, of ongeluk-

inder den Keizer, staat, hoewel hy aan

zig zullen zyn; welke Sterrekykers dan ons een kleene schatting van eenige Ovoorgeven eerst de nette Geboorte- tyd ifanten Jaarlyks geeft
van zulk eenen te moeten weeten
Niets in de Wecreld vreezen zy meei

Hunne

ls de Dood; om welke te ontgaan, zy

vreene

voordi

Met den Keizer van Candi houd hy
ook eenige Vriendschap

Zyne Onderdaanen staan zoo slaafag.

allermeest de Duivel , om dat zy dien ig onder hem , dat zy hem veel meer

Dood.

nog meer vreezen , aanroepen , en bid
sen , om daar af gered te werden

comen zy nu, tegen verwagting, te

Verbran-

lan de Cingaleezen aan hunnen Vorst,
moeten opbrengen, hoewel hy hen be-

er, dan de Keizer van Kandi de zynen

sterven, zo werden zy, van een groote handeld, betalende zyne Krygsknegten
rang zynde verbrand , dog de mindere daar de Cingaleezen den Keizer op hun

sen , of

3egraven , en

in de bosschen Begraven, daar toe maa

ewee-

de noodige Bedienden gebruikende, dis

nen un

’t lyk in een Mat, en op stokken, ’e

ne Doo-

den.

na toe dragen

Zy beweenen ook hunne Dooden, ’t

igen beurs moeten dienen

Hun Landstreek geeft Olifanten

Koebeesten; allerlei wildbraad, wasch,
honig , boter en melk , weinig Ryst,

en geen Cattoen, dog zy weten,’t geen

hangende hairen, en een ysselyk geball

zy gebrek hebben, jaarlyks met groote
tudden Coebeesten tegen Lywaaden te

doen, houdende de handen, als mistroo-

erruilen , die zy dan na Newecalawa

geen hier mede de Vrouwen met los

stige boven ’t hoofd, verhaalende te brengen , ladende hun Beesten met
gelyk ook den lof des Overleedenen, al wa

hy zelf een groote deugeniet geweest

Dit doen zy 3 a 4 dagen aan een
’s morgens en ’s avonds, terwyl de mans

Cattoen, dat zy tot kleeden , beter als
le Cingaleesen, weten te verwerken, en

met Ryst, die zy dan na hun Land voecn. Even zo weten zy hun zout, zou-

er maar bystaan en zugten. Egter moe

e Visch, kopere Bekkens, en ’t verdre

men zeggen , dat de Vrouwen dit mee

dat zy noodig hebben, van de Hollander-

uyt gewoonte en wel staans halven , als

n te ruilen , dat zy dan weder aan de

uyt droefheid doen , alzo zy door de

ingaleesen, die met de Hollanders niet

vank klockhartiger en hartvogtiger, als

nandelen mogen , tegen andere Goede-

de Mans, zyn. Zo ras haar Man Dooc

ren verwisselen

Men heeft hier ook Bedas, anders De Beweinig over den Overledenen, en veel Wedas genaamd, of een zoort van wil-das
is zocken zy weer een anderen , zig

meer over een nieuwen Man , dien zy de Bosch-menschen. Deze zyn de Oud

Hoe de
Lyken
er Ede

len , e1
ool di

der Ge

storvene
van de

Pokjens,
behandeld wer

den.

niet wel missen konnen , bekommeren

ste Inwoonders van dit Eyland. Zy zyn

de.

zwart van Verwe , brandend van Oo-

die van de Hoogste Rang werden in
een uytgeholden Boom, na dat 'er ’t In

zet en rad van Leden. Men vind die

gewand uytgenomen, en ’t Lyk gebal-

veel in 't Landschap van Vintana

zemd is, gelegt, en met Peper bestroid,
en moeten daar of wel buitens huis, z2e

ang blyven leggen tot de Keizer laft

gen, niet groot van Gestulte, maar ge-

Toerli , en dat der Bedas, nog Noor-

delyker als Trinkenemale gelegen. Zy
ouden zig gemeenelyk in het digtste

geeft , om hen te verbranden, en dat der Bosschen. Ook spreken zy Cingaceu i2 Zy Jagen ’t Wild-braad, droogeschied dan gemeenelyk onder een zoor
van een Eeren-Boog, die met Cocos- gen ’t over ’t vyer , en verkoopen of

nooten , en andre Vrugten , met vee verruilen het dan aan andre Cingaleezen.
fraeje groente verzierd is , hoewel dat Zy leven van ’t Wildbraad, zonder daar
voor geringe Edele met minder LofV. DEEL.

Ryst, of iet anders toe te eeten.

Ly
L0.
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hebben Huizen, Dorpen, en Overhe nelyk in Juli of Augustus zaejen, na dat
den, Ghoewel nog eenige den Keizer er

zy hunne Landeryen met Ossen be-osen

loegd hebben, die daar na dit Graan Ploegen,

kennen) en woonen gemeenelyk onde

een boom of onder eenige afgehou¬ ook dorschen, of uyttreeden, na dat de en Dors
en hiewen takken, dicht by een stroom, ofte Vrouwen dat by bossen aangebragt , en

Vlict. Zy scheeren noit hun Hoofd
hair, maar binden dat met een grooten

eerst driemaal rondom de Dorsch-vloer

Bos op, en laten’t zo op hunne schou

hebben, en na dat daar nog eenige Torermiddelen ontrent gebruikt zyn, waar

ders afhangen.

met dien bos op haar hoofd gewandele

Men heeft eenigen onder hen , die voor de Vrouwen dan zoo veel Ryst
zeer wild zyn, en die men zelden ziet ; trekken, als 'er op de Tooversteen, die

dog andre, die tammer bevonden werden

Zy dragen zeer korte en naeuwe Ba

djoes of kleeren. Ider heeft onder her

ze op de Dorsch-vloer brengen, leggen
kan

Bchalven de Ryst zyn hier nog eeni

ook zyn eigen Erf, en zyn byzondre ge andre slegter Graanen, en Zaaden,
Grenzen , waar in zy zig wel wagten ot Spys dienende, als de Coracan, Tan
na, &amp;c. zynde als Mostaard-zaad , de
moeten van malkanderen te benadeelen

zo zy met pylen niet onverwagt wil- Moeng (dat een zoort van Erweten is
en nog eenige Zaaden, waar van zy Olic
len dood geschooten werden
Hun geschoten Wild-braad bewarer maken. Ook is 'er een Oemb genaamd
zy in holle om verre gehouwene boo dat, met Ryst gekookt, hen Dronken
men , die zy met Honig vullen. De
Bruidschat van hunne Dogters, als 21

maakt

Veelerley andere Gewasschen leverd

die Uithuuwelyken , bestaat in eenige de grond of ’t Aardryk hier uyt , van
Jacht-honden , alzoo zy die meede lee- welke wy niet nodig agten veel te zeg
ren van de Jacht leeven. Zy schynei gen , om dat zy met de Gewasschen

hier lang voor de oudste Keizers van nder de Stoffen van Amboina beschreCeylon al geweest te zyn, en toen onder een Koningin, die als een andre Me
dea , in tooveren ervaren was , en van

ren, mecst overeen komen

Even zo is het met de Boomen ge- DeBoo¬
legen ; want allerley Vrugtboomen, die inen-

welke wy elders in een Bericht van de men in Amboina , en elders in Indiën
Oudc Heer van Goens sprecken, gestaan heeft , vind men ook op Ceylon,
te hebben

Portueezen,
en andre

1OOn

ders.

Van de Portugeezen, Hollanders, en
andre blanke Lieden , die men hier t

Lande zeer veel in de Steeden, langs d’
Stranden, en ook boven by den Keize

vind, is ’t onnoodig, dat ik spreke, al-

en zyn in de Hortus Malabaricus van de

Heer van Rheede in ’t breed beschree-

ren ; nogtans zyn ’er eenige weinige
byzondre boomen , die hier, en elder
niet , vallen.

nder deze is de Tallipot-boom, die peTu

zo dik en zo hoog als een groote mast, lpotdelen , en aanwyzen zal , hoe zy hie en byzonder recht is. Deze draagd geen Boom

zo ik hier na breeder van de zelve han-

gekomen zyn

Vrugten, en maar alleen bladeren, die.

zo door haare groote , als anderzins ,
beschreeven hebben , staat ons verder van een groote nuttigheid zyn
Na dat wy nu ’s Lands Inwoonder

e zien, wat Gewasschen’t Land, wat

Dit Blad is z0 breed, en zo groot van

Boomen de Bosschen , als mede wat omtrek , dat 'er wel 14 a1c menschen

Gedierten, en Vogels de zelve, wat tegen den Regen onder een blad schuiVisschen de Zeen , en wat Berg-wer en konnen , zonder dat zy zullen nat
ken , Gesteenten, &amc;c. dit groot Ey-

verden. Gedroogd zynde, is het zeer

land uitleverd
Van de
Land

Ceten
schen.

vast, maar ook zeer handelbaar en geTarw kend men hier niet, als die ’e dwec, zo dat men het, schoon zo groot

van buiten, uyt Suratte, of Bengale, voor in zynen omtrek , ook als een Waejer
oyeenvouwen , en zeer verre zonder
se Hollanders gebragt werd
moeite met zig dragen kan , alzo 't
t Gemeen Koorndezes Lands is Ryst
gelyk van gansch Indien, uitgenomen dan pas de dikte van een mans arm
Suratte en Bengale , die ook Tarw uit heeft , behalven dat het zeer licht is
leveren
Het vertoond zig in zyn groote byna
Men heeft die hier verscheidenerley

als een ronde kring , dog als het in

alzo de eene zoort in 6 a 7, en de andre tukken gesneden werd, krygt het de
weer, in 5, en 3 maanden ryp werd
hoewel alle die zoorten van een en d

jedaante van een drichoek. Als men

net op Reis op zyn hoofd legt, mef

zelve prys zyn. De lekkerste is die de spits voor uyt , diend het om een
weg door de struiken en doornen te

welke ’t eerst ryp is ; maar deze heef

men ’t minst; ook weten zy te maken

jaanen , daar het anders in plaats van eer

dat zy alle haare Ryst op een en den zel

Sonnescherm tegen de Son,en een dek

ven tyd inoegsten, gelyk zy die gemee zel tegen de Regen is.
Zy

C E

Y
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Zy wasschen boven aan de top des eigen, is de Cancel-boom. De Cin-De CBooms , die nooit eenige Vrugt , dan galeezen noomen hem Curindo-gas, en neelop zyn laatste Jaar, en dan de zelve oo

de Caneel, die den boom, en dit Ey- Boom.

in de top des Booms geeft, zich daa land zoo beroemd maakt, Curendo
met groote takken uitbreidende , die Potto.
eerst Geele schoone Bloemen draagen

Deze Boomen vallen zomtyds zeer

welk zeer sterk van reuk zyn, en zelfs groot, en zomtyds maar maatig. Deverveelen, waar aan en waar uyt, daa

zelfs bladeren gelyken wel wat na eer

na een ronde harde Vrugt, van groot

Citroen-blad , of na een Laurier-blad

als onze grootste Morellen, komt, hoe

in dikte en verwe, dog dit heeft maar

wel zy nergens toe, dan tot Zaad om
deze Boom voort te planten , diend

eene rechte ader, en ’t Caneel-blac
heeft drie ribben , rondom welke '1

Op dit laatste Jaar egter draagd hy groen van ’t blad zig uytbreid. De
deze Vrugt zo overvloedig, dat eer onge bladeren eerst uytkomende, zyn
Boom Vrugten genoeg geeft , om ’er zo rood, als Scharlaken, en rieken, in
een geheel Landschap mede te beplan stukken gewreven zynde , veel meer na
Het Pit van dezen Boom werd ool

Kruid-Nagelen , als na Cancel. De
Boom , die meest middelmaatig van

tot een Meel, als men die tot Zaatge-

groote, vry Loof-ryk en dicht van

tOn

ving omkapt, gebruikt, en den Inlar

bloessem , die zeer lieflyk en aangenaan

ken, die in smaak wel wat naa Witte

brood gelyken. Zy bedienen ’er zij

riekt , waar aan daar na een Vrug
komt , die van groote als een Olyf

ook af, eer hunne Ryst ryp is, of als

wat geelagtig is, en in Juni ryp werd,

zy die niet in voorraad hebben. Ho
dit Blad ook diend om ’er meteen yzert

De Ke
ule.

Boom

Takken en Bladeren is, draagd witte

der weet 'er lek kere Koeken af te maa

byna als cen eykel , dog wat kleener,

en byna zonder smaak, of reuk geen

Griffie op te schry; en, en er geheel-

zins na des zelfs bast gelykende, hoewel

Boeken af te maaken, heboen wy bevo

sommige dit staande houden, maar, als

rens al getoond

men die kookt, eenige schoone en heil

De Kettule-boom wast mede zee-

recht op ; dog is lager als een Clap

zaime Olie van zig gevende, die, koud
geworden zynde , wel wat na Kaars

pus-boom. Hy heeft van binnen mede

smeer zweemt , en van een liefelyken

20 een Pit als de Tallipot-boom, en geef
een ongemeen zoet Sap, dat zeer lieft

reuk is, gelyk men daar af een zeerheil-

lyk en aangenaam van smaak, zeer ge

en ongemakken der Leden maakt, be-

zond , en egter niet kragtiger als wa
ter, is. Dit konnen zy twce, en zom

brand; dog tot Keerssen werd zy niet

tyds wel driemaal daags van hem kry
gen, zo dat een gemeene Boom wel 10

zame Zalf tegen deze en gene smerten
halven dat men die ook in de Lampen
gebruikt, aangezien de Keizer die
maar alleen brand. Men zegt dat die

kannen daags uytleveren kan; van welk

Vrugten van Verw en kragt byna als de

vogt zy, na dat zy gekookt is , bruin

Nooten-Muscaaten zyn

Suyker maken; hoewel zy , als zy hun
best willen doen , 'er ook wel heelt

wit te Suyker af weten te bereiden, of al
toos een zoort naast aan de beste

De bladeren van deze Boom zyn al

die der Pinang-boomen, en hangen ook
aan een huid vast , die hard en als een

vaste Plank is, dog vol vezelen en dra
den , die zy als Garen gebruiken, e
waar van zy Touwen weten te maken

Deze Boom wast in ’t Wild, als andre Bosch-boomen, en werd van de In
landers ook niet hoger geacht

Men vind ze meest bewesten de gro
te Rivier Mawielleganga, en wel in een

rroote menigte , hoewel op de eene
plaats overvloediger, als op de andre
Deze boom heeft een dubble schors, Watd

de buitenste, die niet Caneclagtig is, en Caneel
die men ’er eerst met een mes afschild,

en de binnenste, dat de regte Caneel is
die men ’er met een kromme punt van
en waschdom heeft, blyven zy veele ja een mes eerst in ’t rond , en daar na ir
ren aan de stam , en dan krygt hy geer de lengte afpeld , en op’t veld in de
Zon te droogen gelegt werd, waardoor
nieuw

Soo lang hy nog groeid , vallen zynbladeren af; dog als hy zyn volle groe

Wanneer de knoppen aan den toy
ryp werden, en verdorren, komen ’e

ider jaar weer andre, geduurig al die
per en dieper, en hoe langer hoc lager

tot dat zy aan ’t onderste der takke

gekomen zyn. Dan heeft de boom uyt

gedragen; maar blyft egter nog 8 a 10
aaren staan, en gaat dan uyt

zy in malkanderen rold , en zoo te za-

men, gelyk wy die gemeenelyk zien,
opkruld

Na dat de Boom dus afgeschild is

groeid hy niet verder ; maar van d'
rugten wasschen nieuwe Boomen op
Het Hout van dezen Boom geeft geen

reuk ter Wereld , dan als men ’t brand

De voornaamste Boom , dit Eyland zynde wit en zagt, byna als DennenG2

hout,
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hout, waar van zich de Inlander ook die zig als een bondel pluimen uitbrei
wel, tot het niaken van Huizen, en tot

den.

De Wortels dezer Struyken dienen, om

net opmaken van nette Cabinetten en

Comptoirkens bediend.
Waarz.
valt.

er touwen af te maken , alzo men de

Zy wasschen nietoveral op dit Eyland; elve spouwt, en tot draaden bereid
De Capita-struik , die een Mans arm De Capiwant in’t gansch Koninkryk van Jaffa
dik
werd, en welkers hout, schors enta-Sttuk.
napatnam, en op ’t Eyland Manaar, i
er geen eene; maar men krygd die eerst laderen een Medicinale reuk heeft,
bezuiden de Rivier van Chilauw , in de vascht over al op Ceylon, uytgenomen
Landstreek van Nigumbo, en binnen

in ’t Koninkryk van Oeva. Zy moet

waards, ook zelf tot Gale toe

Uyt de Wortel van dezen Boom trek-

cenigzins van een vergiftigen Reuk zyn,
1lzo al ’t Vee uyt ’t voornoemd Konink-

ten de Artzen ook een welrickend yk , daar maar ontrent komende , ten
Camfer-Water , en weten ’er zelf de eersten sterft. Andre Dieren, die in die

plaatzen, daar zy groeid, gewoon zyn

sterkste Camfer uyt te haalen

terven ’er wel niet af ; maar zullen ’t

Men heeft hier ook driederley Caneel

Drieder

vooreerst de fyne, die men van jonge en blad , dat helder Groen , rondagtig,
niddelmaatige boomen schild Ten uig, en van groote als een vlakke hand

ley zoo

ten van

dien.

Tweeden , de Grove, die van dikke

is, noit eeten.

Nog hebben zy een zeldzamen Boom, DeGedsde Bosch-of wilde Caneel, die ook wel die zy den Bo-of Gods-boom noemen, boom,
op Malabar , en in andre Gewesten voorgevende dat haren Afgod Boddum, &amp;c
valt, en waar af een Pikol pas ; van de toen hy op Aarde nog was , daar vce
en ouder boomen lomt; en ten Deider

waarde der rechte Cancel in Prys haalen onder ging zitten , alzo hy een groote
kan; maar de rechte Caneel valt nergens. ommer geeft , en zig zeer wyd met

dan op dit Eyland; hoewel onze Maat zyn takken en lof uylbreid. Ook beeft
schappy zoo wel van de wilde, als van hy altyd eenigzins. Zy hebben uyt
de rechte, volkomen alleen meester is nzicht van dien Afgod , voor dezer
3oom een groote eerbied , en draage1
Doende een Bahaar van de wilde pas 10
12 Ryksd. , als een Bahaar van de an daar voor meer zorg , als voor eenigen
anderen boom. Ook leggen zy ’er gedre 50a 60 Ryksd. komt te kosten.
De Droomen der Ouden, en de On- meenelyk veel steenen rondom, houder
noozele Beschryving van Herodoot, dat die zuiver, ontstecken ’er lampen op
de Cancel, Wierook, Myrrhe, Cassia in zetten hunne Afgods-beelden ’er on
&amp;c. nergens dan in Arabien grocjen, en

der , plaatzende daar ook wel Tafels ,

dat groote Vogels de Caneel in hunne m ’er op te offeren. , Men ziet ze over
nesten sleepen, en andere grollen meer

al aan de wegen, en in deVlckken, ook

nier en daar, alwaar Lyken verbrand
der spreeken, en die hy en anderen on- zyn, ter gedagtenis der Overleedenen,
van welke wy in ons eerste Deel bree

De On
la-Boom

daar af verhaalen , gaan wy al willen-

en zy stellen vast , dat die welke zulk

oorby

cen boom plant, niet lang 'er na leven
en ook vast in den Hemel komen zal

nog al verscheide andre Olie-gevend
Boomen, welke Olie zy alleen in hun

gezien geen jonge, en altyd oude, ja meest

Buiten den Caneel-boom heeft mer

Het eerste is eenigzins te geloven , aan-

ne Lampen gebruiken. Daar is ook eer ptok-oude Lieden hem planten
Hier vallen ook 't geheele Jaar door
zoort, die dient tot Geneezing, of om
't Lyf te zuiveren , om hunne Kleederen litgenomen in de drie Regen-maanden.
zwart te verwen , en om verroest Yze druiven ; buiten welke men hier ook

blank te maaken. Dezen noemen zy den Moerbezien-boomen heeft tot voedzel
Orula-boom.

ser Wormen, van welke men hier jaar

De Doenckaja-struik is ook zeldzaam lyks veel Zyde vergaderd. Men heeft
De Do

diens bladeren 2 vingeren breed , maan

ok overvloed van Ebben-hout, ’t geen

wel 6 a S voeten lang , en aan weerzys

aan de Huisraad , hier vallende, genoeg

nckaja

Struik.

den met Doornen bezet zyn , behalven
dat zy ook een rey Doornen in ’t mid
den hebben. Deze bladeren spouwen 2

van een , om ’er Dekens af te bereiden
Deze Struik draagd een schoone spits

zien is

Ook valt hier onder de Aard-Gewas-Veel cet
schen Gember, als mede Cardamom , baarc

Peper, en Tabak. Ook veel eecbaare

Woitele,

Wortels, als ook allerley Meloenen, Wa-

tocloopende knop, meer als een span ter-Meloenen , Aspergies , Radys, en
lang , die van eenige bladeren bedekt andre Hollandze Aardgewasschen, als
werd, welk zig rondom, gelyk Kools- witte Peen, Concommers Pompoenen.

bladeren sluiten. Deze knoppen rieken Rosmaryn , Salade , Fenkel , Melisse,
zeer lekker. Zy zyn Goud-geel var Mostaard , en meer andre; als meede
Verwe, en ider knop leverd verscheid erscheide zoorten van lekkere Boo-

trossen kleene witagtige Bloemen uyt,

nen.

Tot

C

E

Y

Tot Genezing van Been-breuken, en
Heerly-

ke Meai- wonden, of tegen gezwellen in de kecl,
inaale hebben zy de Heerlykste Kruiden hier,
sruiden. die men zig verbeelden kan; makende

L

O

N.
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Hier zyn ’er ook gevonden, die over hun gansch lyf gesprikkeld en gelekt waren , die gemeenelyk by den
Keizer gebragt werden, alzoo hy die

daar zalven af , om de gequetste Leden oven alle andren zeer hoog agt.
Hoc deze Olifanten gevangen werden,
er mede te bestryken, of bereidende de
zelve tot dranken, om in te nemen, die kan men by Baldeus en Cnox, en ook

den Lyder aanstonds helpen, ofverlich- uyt onze Teekening zien. Deze vangst

ting geven , en in korte tyd herstellen. is men genoodzaakt te doen , om dat
Men heeft ’er ook zeer schoon Slan- zy aan de Boomen , aan ’t Veld-gegen-hout , en zeer veele Genees-wor- wasch, en aan de Ryst-Velden groote
schaade, met het afeeten en vertreden,

tels.

Men ziet 'er ook veelerley bloemen ; toebrengen

Veler-

ley Boe die in ’t Veld groejen, alzoo zy die noit

Zy werden ook om hunne schoone

Tanden gezogt, behalven dat de Vorst
Daar zyn witte en roode Roozen, die gemeenelyk een Olifant als zyn Lands-

planten

men.

van de onze in reuk en gedaante niets
verschillen ; en wy zullen ons niet be-

Beul gebruikt.

Men heeft 'er ook Tygers , en zelf

moejen , om de verdre te beschryven, een zoort die zwart valt; maar niet heel

reel , en zo schadelyk niet als wel op
wy onder Amboina beschreven hebben, indre Eylanden. Ook ziet men nuen dan

aangezien zy meest met de zoorten , die

wel een Luipaard , maar Beeren vind

overeen komen
De Pits¬

ja-bloem.

Daar is 'er een, Pitsja genaamd, die men ’er meer , voor al in ’t Land van

wit is, en zeer wel na de Jasmyn ge-

lykt. Alle, die de zelve op weg ont-

Matotte.

Buffels heeft men met troepen in ’t

moeten, moeten ’er, uyt cerbiedigheic

wild, ook in de Landen van Chilauw

voor den Keizer, wat voor aan een kanmt

en Madampe Egels, of Yzere Ver-

wyken : want deze bloem werd aan den

tens; hoewel niet heel veel. Elanden

Vorst alle morgen door zekere Persoo- zyn ’er in menigte, wat grooter als genen , na dat zy die in een witten doek meene Harten
De Harten vind men ’er in een groot
gewonden hebben, als iet fraeys en geurigs, alzo zy heerlyk van Reuk is, ge- getal , en van verscheidene zoorten en
bragt , die ook gewoon zyn de zelve groote, en zommige, die niet grooter dan

een Haas zyn. Zy noemen dit Hartje,

onirent de Rivieren te planten.
En
Bloemooomen.

Zoo heeft men ’er ook verscheide Meminna; ’t is grauw van Verwe, met
Bloem-boomen , die al mede met de witte vlekken bezaeid , en zeer lekker

oorten , van ons onder Amboina be- van smaak.
schrecven, overeenkomen , en die wi

Daar zyn ook spierwitte Harten, dog

zeer weinig, en zulke zeldzaamheden

derhalven hier niet herhaalen.

Men heeft veclerley Dieren , zo wil- werden al mede by den Keizer gebragt.
Dieren,
Civet- katten en Steen- bokken valhier zyn de als tammen, op dit Eyland.
len
hier in groote menigte , ende de
Tygers
de.
De wilde zyn, Olifanten,
akhaizen
doen hier zeer veel quaad.
Beeren, wilde slanden , Harten, Buffels
Civet-katten, Jakhalzen, Aapen, Slangen.

Men heeft hier ook de Nigombooze

Eckhoorenkens , de Negomboze Dui- Duyvel, die 1 el hoog, 3 lang, viervel, de Luyaard, Monkossen, en Haazen. voetig, zeer scherp en spits van muyl,
De tammen zyn Koejen , Ossen, tamme scherp van tanden, en als vol geele schelBuffels, Schaapen, Verkens , Geyten, en is, die rond, en als cen Harnas op

en Honden. Daar zyn wel Paarden, maar

zyn lyf zyn. De Luyaard valt hier mede.

OOk

Aapen zyn ’er zeer veel, en meniger-

die zyn ’er van buiten gebragt.

heeft men op ’t Koejen-Eyland , hier ley ; ook heeft men ’er Bosch-Aapen,
ontrent, een heele Queekery der zelve, als menschen van Gedaante. Slangen

daar van der Portugeezen tyd af gebleeven.

Olifanten, &amp;c

Olifanten zyn hier zo menigvuldig,

dat het onmogelyk is zonder Volk en

jan allerley slag en groote, veel Eekho-

enkens, en ook nu en dan Haazen.

e gevleugelde tamme Dieren zyn er
in grooten overvloed.

Onder de Vogels teld men Paeuwen, Vogelen.
Trommels te reizen. Ook zyn ’er veel
voorbeelden, dat zy dezen, en genen hen Sok een zoort van Veldhoenderen, Kieontmoetende, groot quaad gedaan , en ken-dieven , Nagt-Uylen , Ganzen,
doodgeslagen hebben.

De Ceylonze Olifanten zyn de beste

Reigers , wilde en tamme Endvogels ,
Patryzen, Duiven, Tortel-duiven, al-

erley Perkiten , Kievitten , Vleedermuizen
, groote en kleene Martynmen wil, dat alle andre aan deze eere
en de grootste van gansch Indien , en

bewyzen, dat by my juistniet doorgaat. Ikens , Timmermans, Ravens, Houtdui¬
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duiven, Meesen, Snippen, Swaluwen ten. Zy noemen die Vacos, en de Cin
Musschen, en een zoort van Vogelkens galeezen werden ’er schrikkelyk van
die gewroon zyn hare Nesten aan de ein- replaagd. Men heeft 'er Bloedzuigers
den der Takken te maken, waar aan 2

Vloyen , Muggen , Vliegen, allerley

als een muts met een lange tip zeer won

fracye Capellekens, Scorpioenen, Dui-

derlyk en aardig blyven hangen.

zendbeenen, Padden, Kikvorsschen, en
ook zeer vergiftige Spinnekoppen.

Ook zyn ’er veel Zang-vogelen, al

Daar zyn ook Rotten en Muyzen

Nagtegaalen , veel Leeuwerken , vee

Meeuwen en Poelsnippen; maar Krae

als mede Muscus-Rotten
Onder de Zee-Visch heest men Zee-

en by duizenden.

Verkens , Haeyen, de Zwaard-visch,

Binnen in’t Land heeft men verschei

Visc

Jacob Evertszen , Cakab , Schollen.

de andre fraeje Vogels, eenige die Spier

wit zyn , hebbende een Staart van een Scharren , Konings-visch , de Zeyl-

visch, Peylstaarten, Goasche Cabeljauw
voet lang , dog de kop pik-swart met
Gallioen-visch,
Harders, Dorados, gro
een kuif, als een bos pluimen ’er op
Men ziet 'er meer van die zelve gedaan te Spiering , Zee-luyzen , Vledermuyte, dog van een andre Verwe, te wee- zen-Visch, Kreeften, Crabben, St. Pie
ten , rood of Orangieagtig, dog mede ters , of de vyf vingers Visch (die we

met een zwarte Veder-bos op de kop, ellen lang is , en ; witte vlekken als
mogelyk dat dit wel de Wyfkens van menschen vingeren heeft) Tongen, Oe¬
de andre zyn

sters, Mosselen, Garneel, Pampus visch

Men heeft 'er in 't Land ook een Vo

orremans , Babara’s, Bonitos, Corcu-

gel, Cardo genaamd , van groote als idos, Schildpadden, en meer andre van
die zoort.

een Deen of wilde Zwaan, en die, noi

beneden komende, zig altyd op de top

Men heeft hier ook verscheidenerley

ven der hoogste Boomen houd. Hy i

Zee-Horenkens , en onder, deze ook

zwart van verw, kort van Pooten, lang

voornamelyk de Sjankos, of Offerhoo

en rond van bek, aan weerzyden van de rens , met gehecle schoolen ; die ool
kop een witte lap hebbende, en boven een Koning by zich hebben,de welke
zoo men ’er een vind voor veel Geld

op zyn bek meteen hooge uytwasch, al-

een Hanen-kam. Gemeenelyk ziet men kan verkogt werden , en zommige Iner eenige by een , die van de eene tak andze Vorsten geven ’er 7 a800Ryksd
op de andre huppelen, en dan een groot

VOOr

Men heeft hier ook Peerlen, die by

geschetter en geschreeuw maken , da
men wel een halve myl verre hoorer

Manaar en Toetecoryn in zekere Paarl-

kan, ’t geen wel wat na ’t gequaak de

schelpen, die men daar duikt, gevonden

Endvogels gelykt. Zy zyn ongemeen

werden

Hier valt in Zee ook zeer goede grau-

soed van smaak

Men heeft ’er ook Vogels als onze we Amber, waar van men nu
End-Vogels maar Pik-zwart , die 2 goede stukken gevonden heeft

en dan

zeer lang onder water konnen blyven

In de groote Rivier van Mawiellegan

en dan zeer verre van daar weer opko

ga , heeft men als een zoort van Salmen

en zoo in die Rivier, als in andre, vee-

men

Daar zyn nog veel andere zoorten van

lerley zoorten van Rivier-Visch ; dog

Vogelen veel grooter als een Swaan
die by de stilstaande Waters zich ont

de meesse zoorten zyn dit Land zoo
niet eygen, of men vind ze ook op Ba

houden, en op Visch aazen ; dog die tavia, in Amboina, en elders
Kaymans zyn ’er ook met menigten,
zich byzonder, wel voor de Kaymans
weten te wagten
Bloede
looze

Dierkens

Men heeft hier ook veel Sprinkhaa
nen, Vuur-vliegen, Byen , Velerley
bloedelooze Dierkens, wel vyf a zesder-

en op ’t Eyland Manaar veel zwaare

Zee-verkens met zwaare Slag- tanden
welker Vleesch zeer goed is om te eeten

en welker Wyfkens groote Borsten vol

ley mieren, als roode kleene swarte. melk hebben. Ook komen de zelve nu
zeer groote dito, die uytnemende groo- en dan wel op laand om groente te
te Nesten op de takken der Boomen eten
Onder de Berg-stoffen , hier vallen- Berg
maken, nog een groote zwarte zoort
die zich in de aarde onthoud , en een

vierde zwarte zoort , die ongemeen

sterk glinsterd, zig ook onder de aard

verbergd , en ongemeen fel byt even
als de roode vuur-mieren. De zelfde

zoort heeft een roode kop, en een wit
gat, zynde een zoort van witte Mieren

die alles in een zeer korten tyd dooree

de, teld men Yzer, en Crystal in gro-Stoffen
en overvloed, wit, zwart, geel, bruin

en rood van verwe.

Daar werd ook Salpeter, Swavel, en
iesglas gevonden. Men wil dat 'er
vinnen in 't Land ook Goud en Zilver

valt ; dog dat de Keizer hier niet wil
gegraven hebben.

Hier

LON.

C8 E Y

Hier groeyen ook zeer schoone en dier-
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Daarentegen zyn de voornaamste

baare Gesteenten ; als Robynen , witte
Gesteenen blaauwe Zafyeren, Topaazen Spi-

Waaren, hier vallende, deze:

nellen, Granaaten, Smaragden, Firma-

ten.

mentsteenen , Ratten-oogen , en meer

Canecl.

andere fraavigheden , die men in ’t Ge

ecper

bergte en in de Rivieren vind.

ardamom

Of, hier

Slifanten, en hunne Tanden

De Robyn groeyt in een Roodagtige

Ebben-Hout

half-steenagtige, en half-zandige aarde

aliatoer-Hout.

omtrent 1; vadem diep , loopende gelyk als uit aderen voort. Indien de ster

Zwarte Suiker

ke vloed van een Rievier zulken ade
ereft , voerd zy nu en dan wel brok

Spies-Glas

kels ’cr af na beneden , alwaar die stee

Ryst.

Sout.

Jude Pinang, anders Areck genaamd.

nen, zoo lang als zy met water bedekt
zyn , haaren glans nog volkcomen behou
den; dog zoo zy bloot geraken , en ec

vallende.

Peerlen

nige dagen in de zon leggen werder
zy koolswart, en als verbrand

Sjangkos
Wasch

Muscus, dog niet veel

Velerley Gesteenten, als :

Dc Zafier groeyt in een blauwe hardc.

dog de witte in een graauwe grond, pa¬

Robynen.

1 vadem dien , al mede met aderen, er

Zafieren, witte en Blauwe.

werden ookk zoo door de stroomenna be

Smaragden

aeden gesleept.

Topaazen
Spinellen
Granaaten.

De Waaren, die van Ouds her

hier al getrokken waren,

Firmament -steenen.

Katten-Oogen

rystal, van by na allerley zoorten.

zyn deze

Uyt de Maldives vervoerd men Cauri’s,
2210

hiergetrolee

en Sjangkos

Verscheide geverwde Lakenen
Fluweelen, van verscheide Verwen

Allerlcy Droguen
Verscheidenerley Zyde Stoffen

Behalven de Munten, Maaten, Ellen,

Ploeg-Ossen.
Roode Mutzen.

en Gewigten, die men by Cnox zien

kan, agten wy nog dienstig deze hier by te voegen.

Porccly n

Munten.

Amfioen, of Opium
Speceryen

De Munten, hier gaande , zyn Ryks-Munten.

Staa

Radix China

daalders , a 60 stuivers.

Ropias, a24, of 3ostuivers.

Tabak

Camfer van Baros
Cattoer

Muscus

Sandel-Hout

Persiaanse groote Abassis tegen I Ryksdaalder de 2; dito, en van de kleene 3; dito.

groote Abassi doet 22;, 1 kleene doet
18 stuivers

Yzer

6 gl. 12 stuiv. ider
ers Cajoc Garoc, de Portugeezen i Coper Casje, Istuiv.; en 6o dito in
IRyksd
Pao d’Aquila en de Chineczen,
Provintie-daalders,
a 15 Ryksd. ider.
en die van Coetsjentsjina, Calim-

Agel-Hout, dat de Javaanen en Maley-

Ducaaten,

bac noemen ; hoewel Calimba

Coer Sjangkos doet 20 stuiv

no cen zoort op zig zelve , er

Paroden, a 120 stuiv. of6 gl. ider

wel ’t uytgelezenste van 't Agel
hout is

Sa peter
Swavel.

Fanum 5stuiv.

Moorze Ducaat doet 19 Fanums, of
2’ Ryksd

Xerafyn 1g

Vergulde Spiegels
Glaze Flessen

Maaten, en Gewigten

allerley gezorteerde Kleeden, en Ly
waaden, van de Rust, en van Su116

In de Maldives trckt men Koper, Am-

fioen, Ropyen , Kleeden, Ryst,
&amp;c.

Legger Wyn, gelyk op andre Comp-Msaaten;
toiren. 350 kann. a 10 Mutsjens, en Ge¬

dog van Inlandze Dranken 396 kan-wigten.
nen , a ii Mutsjens , en na maate
van dien, 1 Aam, &amp;c
1Aa-
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Aam a 90 kannen.
Parra Areck, of oude Pinang , houd

3alampoeris , lang 30 , a 32 Hasta,
breed 1; el, ’t Pak 8o ps.

5610 stuks, en ook wel wat min, er
meer

oore Ammenang Dinang, 7a28800

Na dat wy ’t voornaamste van dit De BeEyland
voorgesteld hebben, staat ons nustierin
stuks, dog op Jaffanapatnam 2oooc
in’t algemein, (alzoo wy hier na in ’t by- van di
stuks

I kleene Ammenang Pinang, 23 224000

Eyland

stuks, of 232 pond; dog van Pa

zonder over deszelfs Koningen sprecken dooreen
zullen) te zeggen, dat in oude tyden dit Keizer.

di 240 op Jaffanapatnam

Land van verscheyde Koningen, die zom-

i Bois is 30000 stuks op Toetoeco mige op 7. en andere op 9. bepalen ,
lagt bestierd te werden; dog iegenwoorryn

1 Last is 75 Parra, of 300o pond

dig werd het vanbinnen, maar van eenen

1 Parra 40 pond.

Keyzer oppermagtig beheerscht, diever

scheide Koningen, Princen , Graven
en Heeren van de Ryken , Prinsdommen , Graafschappen, en HeerlykheI dito - Botcr - 300 p
I Verken Calappus-Olie doet 120 kan den, bevorens reeds by ons gemeld, on1 vat Soute-Vlcesch a 400 p

I dito - Spek -- 300 P

der zig heeft. Dit heeft zyn begin met

nen.

Or

Padi en Ryst verliest men 36 ter

de Regeering van Don Jan, of Fimal-

honderd.

Darma Soria Ada, die Ao 1604. stierf,

1 pot Singeli-Olie doet 54260 kan

SOnd.
I dito ook

en zyne navolgers (gelyk wy hier na
breeder toonen zullen) genomen , en is

1 Bahaar wecgt 480

tot nog toe op den zeiven voet geble-

A van Cancel

I dito is 12 Robbe.

vOn

Deze Vorst onthoud zig nu, uyt vree-

I Robbe is 62 pond

ze voor zyn eygen Onderzaaten , i1

I Markal is 9 pond.

’t Gebergte , in de Stad Dietlicki, daar

Catti Cauris 12000 stuks

hy een sterke Lyfwagt heeft, zoo var

1 Bahaar op Toetoecoryn 510 pond.
i Man 253 pond op dito plaats ; dos

zyne grootste Bedienden , als van een

17

yfwagt

sroot getal Soldaaten, onder die Groo-

en staande ; dog ’t meest vertrouwd hy

op Jaffanapatnam 24 pond
Ratel is 17; pond.

zig op een byzondere Lyfwagt van Moo¬
ren , die aan zyn Kamerdeur doorgaans
de wagt hebben. Buyten deze heeft hy
nog veel andere jonge Lyfwagten, die

' Man doet 24 Ratel
I Medide doet 7 Mutsjens

1 once Gewigt doet I Ryksd.
20 Mangeli doen 1 Calange

hy uyt de beste geslagten kiest, en die

i Calange doet 11; Greyn, of 32 En
gelzen
600Grein doen 1 once

30 Grein doen 1 Engelze

de kloekste en wakkerste Jongelingen in
zyn Land zyn. Zy hebben lang schoon
hair, gaan doorgaans blootshoofds, en

zyn gemeenelyk by hem, als hy uitgaat,

Caraat doet 4 Greyn.

fzig ergens na toe begeeft

De inkomsten van dezen Vorst zyn inkomMet de Maat der Kleeden,

zeer groot. Driemaal ’s Jaars moeten sten

is 't aldus geleegen

Maat de
Heeden

zyne Ingezetenen hem schatting brengen. De eerste trekt hy in Maart, of
Tapi Sarassa’s, nieuw zoort, lang 33, hun Nieuwjaar; de tweede van de Eerstelingen, en de derde by een zekere ofpreed ; elle, ’t Pak 42o ps.

Tapitsjindos, lang, en breed, als bo- ferhande, die ter eeren van hunnen Afven
god in November opgeofferd werd
Sarassa Gobars, en Sarassa Nieuw Ke
Buiten deze schattingen is ieder een
ten-werk , lang 4 , en breed ; el

gehouden aan den Vorst alles, dat in zyn

len, 100 ps. in een Pak

Paleys maar ontbreekt, te geven; en de

Geschilderde Committers, als vooren

Roode Bethilis, lang 30, 32

voor te geven , waar onder veele schel-

Hasta, breed 1; el

meryen , en andere vuyle knevelaryen

Dito Bethilis, lang ao Hasta.
breed 1; el

Roode Tsjavonis, lang 16, en
breed 2 Cobido.

Dito Parcallen, lang 15 2 16,
breed 1; el

Grooten haalen het maar, daar zy weten
dat het te vinden is, zonder daar iet

alles

doorhen, op ’s Keyzersnaam, gepleegd

't Pak

werden

Alle Schattingen en Geschenken werden met wit Lywaad, uyteerbied, omwonden , en zoo by den Keyzer aller-

eerst gebragt, na dat hy op hun Nieuw-

Dito Moeris, lang 18, breed 13 el, 't jaar zyn hoofd gewasschen, en zich in
Pak 100 Ps.

zyn Baden gereinigd heeft, op welken
ty.
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Naast den Vorst heeft men z Adigars De

tyd hy zich aan ’t gansch Krygsheys

3

uytdrukkelyk ten dien eynde daar on of Opper-Rechters, op welke alle min- 1001t.
Ryksbe
trent vergaderd , en aan alle zynt dere Ingezetenen zich beroepen konnen
Grooten, opentlyk vertoond , gelyl zoo hen van de mindere Rechters recht dienden
dan ook al het Geschut over al los ge- geweigerd werd , en zoo zy oordeelen
van de zelve verongelykt te werden.
prand wcid.
Onder deze stain zeer veele Bedien-

Daar na komen de Grooten en minde
Waa
mede d’

ren alle hunne Geschenken , van Goud, den, die aan hun Schaapherders-staven

Schattin

Zilver, edele Gesteenten , Geweer, zeer licht te kennen zyn , alzo die nie-

gen vol¬

Zyde Stoffen, en Kleeden, nevens de

jaar
verden

Schatting, die zy voor de eerstc Paer

nand anders voeren mag, gelyk mer
hun boodschap, als of de Adigaar zelf
laar was, aanzien moet

schuldig zyn, in Geld, Palm-wyn, Oli

Na hen volgen de Dessaves, of Land
Ryst, Honig, Wasch, Yzer Olifants
Drosten,
en Oversten der LandschapTanden, Tabak, of in andre Waaren,
ven, hoedanig eenen men in ider Graafaan hem betaalen , en moeten dan dik
wils nog zeer lang, eer die Goederen schap heeft , hoewel alle Landdrosten,
reen Dessaves zyn , alzo men ’er ook

door den Kcizer of zyne Bedienden aan

vind, die maar Oversten zyn , en eeni

genomen werden , aan 't Hof blyven

wagten , dat daar dan een groot gekri

ge Soldaaten onder zich hebben.
Deze Landvoogden moeten die Land

oel en gewoel geeft
nkom¬
Schalven deze Inkomsten , die vaf schappen niet alleen welbestieren; maarsen de
gaan , heeft hy 'er nog veel , die onze ook voor ’s Keizers Inkomsten zorgen. Landker en gevallig zyn.
Al waar een Man sterft , die Beesten

Hy kiest dezen gemeenelyk uyt den voog

del van 't Land, ziende meest op hun-den¬

nalaat , daar van trekt hy, volgens :: ne Geboorte
Geen van deze Grooten echter heeft

Lands Wet en zyn Recht, een Os,
een Koe, en een paar Buffelfs van bei

der Geslagt , 't welk door zekere Be

nagt om imand buiten ’s Keizers ken-

nis te dooden , of een Doodvonnis over
mand te vellen.

dienden, daar toe gesteld, ingevorderd,

lder Dorp nu heeft door ’s VorstenHaar-

en daar zeer naeuw opgelet werd

der Jaar moet elk op den tyd der Last een Smid , een Pottebakker, een mindre
Wasscher,en voords van allerley Hand- Bedien
Inoegsting ook een zekere Mate van
den.

Koorn of Ryst, na de grootte van zyn werkslieden een. Ider der zelve, gelyk
Land aan den Vorst geven, dat zomtyds ook ider stuk Lands , weet , wat het

puyten ’t geen het aan den Keizer geeft

wel met een somme Gelds voor altyc

afgekogt is; dog dat mag nu niet meei aan dezen Landvoogd opbrengen moet,
buiten ’t welke zy, als kleene Koningen,
Wezen

nede zeer groote Geschenken van ider,

Van deze Lasten zyn egter de Goe-

deren der Krygslieden vry , die in den die hen van doen heeft, bekomen: want

Oorlog gesneuveld zyn , maar anders

zoo zy die van de mindere niet trok-

ten , hoe zouden zy in staat zyn , om

niet.

ian den Keizer Jaarlyks zoo veel op te
deryen, boven de gestelde maat Koorn brengen , als zy gedrongen werden
Ook moeten alle Pagters van de Lan

nog een zekere somme Gelds opbren-

willen zy in zyn Gunst blyven,) te

gen ; maar daarentegen geven de Lan-

doen.

den niet , die aan een Priester geschonken, of als een Aalmoes gegeeven zyn
In Oude Tyden had hy ook de Tol-

Het , ongemakkelykste voor deze

Landvoogden egter is , dat zy meeft

altyd boven aan 't Hof by den Keizer

len van Cotjaar of Trinkenemale, Pun- noeten zyn; weshalven zy weder Onto Gale, en Portaloon, dog nu niet, al- der-Dessaves in hunne Landschappen
zoo wy die trek ken.

moeten aanstellen , om hun Saaken te

Voor alle die Schattingen , en Ge doen waarneemen. Deze noemen zy
schenken , die hy in zoo menigerle; oerli Vidani’s , buiten de welke 2y
zoorten ontfangt, heeft hy hier en daa nog eenige andre Bedienden, Congconin zyn Land verscheidenerley Schat-

na’s genaamd , hebben , die weer op

Huizen, waar in deze Goederen van al- alles , wat de Coerli Vidani’s verrich
lerley zoorten ider byzonder bewaard er ten, doen passen, en daar af aan de Desopgeslooten werden ; hoewel 'er wel save’s bericht geven
De Coerli Achila is uytvoerder van de
tyden geweest zyn , dat deze Vorsten

van hun Vyanden overvallen werdende, bevelen der Coerli Vidani’s , en bezor-

veele van die Schatten, en Juweelen, oy

ger van allerley Vrugten voor ’s Keizers

dat de Vyand ze niet bekomen mogt,

Tafel, behalven dat hy alle die gene,

in de Rivier Mawielleganga, en elder

in de Bosschen geworpen hebben

V. DEEL

die met eenige boodschap na 't Hof afgaan , afzend.
H
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Daar is ook een Liannah, of Opper- der Pas daar voorby , ’t welk in een

schryver, van 't Landschap, die alle di stuk Kley , waar op ’s Keizers Zegel,
Brieven leest bewaard, aanteekening na iders Rang en Staat in gedrukt is,
van alles houd, dat na 't Hof gezonder
werd, en alle Brieven schryft, zoo dat

estaat

des Keizers moet aanmerken

of waken , en dan weer na 't stuk

Hy heeft ook wel een groot getal
men hem als Opper-Geheimschryve Soldaaten , die by beurten ontrent zyn

Den Ondia zameld ’s Keizers Geld in
en brengt het als eenen klomp by een

waar na hy in’t Cingalees ook de Klomt

genaamd werd

vands gaan, dat hen van de Vorst, in

plaats van Bezolding, als een Erfgoec

gegeven is, en dat ook op der Zolda
ten Kinderen overerft ; alzo die mede

Den Monnannah is Meter van al het Soldaaten werden, gelyk doorgaans

Koorn, op des Keizers Landen gewas
schen.

Alle Vlekken of Dorpen staan niei
onder den Dessave: want daar van zyn

alle Kinderen der Cingaleezen hun Va¬

ders , ider in zyn Ambagt, vervangen
Al deze Soldaten moeten zich zelver

bevryd alle Vlekken en Dorpen, die de bedropen , en van al het noodige of
Tempelen der Afgoden, of der zelver dezen of genen togt voorzien, zo dat
Priesters toekomen, alzoo hen dat reg le Keizer geen last ter Wereld van hen
van de voorige Vorsten al geschonke hecft
is , en cok Heilig nagekomen werc

Het getal van zyne Zoldaaten, is on

Ook zyn daar alle Dorpen en Vlekken mogelyk te raaden; maar dat deze Keivry af, die de Keizer zyne Edellieden zers met magtige Legers te Velde ge-

en Bedienden zelfs aanwyst, en schenlt

komen zyn, zal ons klaar genoeg bly-

Over deze Landeryen steld ider man zyn kcn, als wy van hunne Oorlogen met
de Portugeezen hier na zullen spree
eygen Bedienden.
Deze nu, en meer andre zyn wel de ken.
Dat zommige Hoofden van hunne
hoogste Bedienden van het Ryk ; maa
zy zyn in dien hoogen Staat de Elen-

Legers menigmaal dappere Daden uyt

digste, die men zig verbeelden kan, al

gericht hebben , is niet te verwonde-

zoo hun levens maar van een enkelen en , dewyl zy , last hebbende , on

gril dezer Keizeren afhangen, en die ’t eene zaak uyt te voeren , en die nie
hoogst verheven, en ’t naast by hem ge volbrengende, niet anders als zy by der

laatst werden zyn ook gemeenelyk
de naaste aan hunnen val
Magt de
Keizer
om te

Oode

gen.

Keizer quamen, dan een Elendige dooc
e verwagten hadden

De grootste Magt des Keizers, wan-

Hier mede nu meinen wy wel het

neer hy zou willen Oorlogen , bestaa

voornaamste , dat dit Eyland Ceylon in

daar in, dat hy zich in ontoegankelyke algemein , zoo van buiten als var

Bosschen ophoud, en dat zyn Land door
die menigvuldige Bosschen sterker is,

binnen betref

uytvoerig genoes

voorgestelt te hebben, zoo dat het nu

dan men het met Vestingen zou konnen tyd werden zal, om eens in ’t byzonde
an de Zaaken , van ouds af, tot onze
maaken; en daarom heeft hy byna ner

gens eenige Vestingen van belang
Hy heeft ook hier en daar in de Eng

tyden daar in voorgevallen, te spreken.
en te gelyk dan aan te wyzen hoe, en

ten der Gebergte zware Doorne Poorten
vanneer, eerst de Portugeezen, en daar
waar aan Doornen van 3 24 duimen lang na wy hier gekomen , en Meesters
zyn, en zeer veel uytgezette wagten of van de Strand-Steden, Vlekken, en Voralle Posten, daar eenig Vyand hem zou ven, mitsgaders van de Beste Caneel-

konnen naderen. Niemand mag zon- Landen geworden zyn.
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VIERDE HOOFDSTUK.
PYzondere Zaaken van Ceylon. Alexander de Groot, als eerste Ontdekker van
) Ceylon opgegeeven. Bericht der Cingaleesen wegens hun Eerste Opkomst.
Vigen Raja , eerste Ontdelker des zelfs A. M. 1996. Nader Bericht van
den zelven. Geschiedenis der Aloude Koningen van Ceylon. Vagoe Raja’s

Huwelyk. Zeldzame Voorzegging wegens zyn Dogter. Deze Princes van een
Leeuw Bezwangerd, brengt een Loon en Dochter voort aan welken Zoon zy

zyne Afkomst bekend maakt. Verdre Gevallen van dien Prins. Die tot een Vorst

verheeven werd. Bouwa een Koninklyke Stad. Trouwd zyn Zuster, en werd
Gekroond. Dat een Ryks-Wet op Ceylon wierd. Zyne Kinderen. Naamen
der twee Oudste Zoonen , die uyt ’t Ryk vertrekken. En op Ceylon aanlanden.

Daar zy een Stad Bouwen. Vigea Bahu Comara eerste Ontdekker van Ceylen.
Die met de Princes van Madure Trouwd, en na een Regeering van 30Jaar stierf.

Tissanaon Ameti Regeerd 1 Jaar. Simit Comara. Pandoe Vassajoe. Prinszen,

hier Gevlugt, Bouwen verscheide Steden. Pandoe Vassajoe wierdeerste Keizer. Zyn
Kinderen. Abcia Comara Regeerd 20 Jaar. Sagoeganatissa. DigagamoenoePandoe Cabaja, Bouwd de Stad Anoerajapoere. Moeta Singa Raja. Deveni
Petisse Maharaja. Soeratissanam. Twee Malabaarze Prinszen. Assalanam Raja
Etalunam. Gelinitissa Raja. Goloeumbera. Ganatissa Rajoe. Der Grooten

Regeering op zyn Naam. Doetoe Geinoenoe. Maha Raja. Sedetissa Raja
Tullenam Raja. Lemenetissa. Caloeman Raja.Walagam Bahu Raja. Vyf
Malabaarze Koningen Regeeren daar na. Vallagamboe Raja. Chonanga Ra2. Bemminitissa. Mahadeliatissa. Chorawa. Coeda Tissa Rajoe. Anularan Bisava Coelavaon. Tomo. Maloelantissa. Batia Raja. Madilimanna

Raja. Adague Muwene Raja. Cada Ambera Raja. Nalabissava. Elunna
Raja. Sandamoehoenoe Raja. Asnapa Raja. Vacnelisinam Raja. Bapa
Raja.

Ndien wy tot de Oudste Tyden, in

Byzonken van

Ceylon.

opstygen , zoo zou na de gedag-

aanleiding tot het Ontdekken des zelfs komen.

Groot
als eerste

Ontdek

ker van
Ceylon,

opgegee

ven.

vinding houden zoude, dat zy wel ze-

ten van zommigen onder de Oude Ge- kerlyk zullen gedaan hebben ; dog deze
leerden , Alexander de Groote de eerste Jag-Lysten hebben wy noit te zien be¬

Alexan
ler de

Hy nam Onesicritus met zich, met

welke men wil dat dit Eyland eerst last van Alezander , dat ider van hen
zou ontdekt zyn , zouden willen een byzondre Dag-Lyst van zyne be-

dre Zaa-

gegeeven hebben, aangezien hy , gene-

Maar Diodoor de Siciliaan, is een van

gen om te weten, of er niet nog een de Oudste Geschiedenis Schryvers, die

andre Wereld was, die hy zou konnen nog iets wegens de Beschryving van dit
overwinnen , Nearchus , een van zyne Eyland in zyn Werk schynt bewaard te
Zeevoogden, dit merkende, zich vry- nebben in opzigt van de uytstrekking

willig aangebooden heeft , om die te des zelfs , daar aan eenen omtrek van
meer als 2oo mylen gevende. Om de
gaan opzoeken.
H2

meaas¬

cO

BYZONDRE ZAAKEN
Alle, die hem zagen, liepen na hem

waarheid te zeggen, dit overblyfzel der

Ontdekking van dit Eyland , ’t geen toe, ten uytersten over dit Wonderwerl
wy by Diodoor vinden, is wel een bewys verbaast staande, en vraagden hem met
van zyne nette Aanteckening, maar in veel nedrigheid en eerbied, wat mensel
zich zelven voor ons van weinig belang

hy, en wat zyn begeerte was, waar o

gelyk 't ook zoo met het hoog op- hy in de Tanasseryze Taal antwoordde,

geven der Ouden van dien Tocht van dat hy een Soon van de Son, en van Goo
Nearcbus , en Oneficritus , van welke rezonden was, om die Koninkrylen te
men met veel onzekerheid geschrecven bestieren. Daar op wierpen zy zich al
heeft, gelegen is, zynde zommigen var le ter Aarde om hem te aanbidden, en zei-

oordeel, dat Nearchus maar langs de wa den bereid te zyn om hem als hunnen
Vorst te ontfangen , en te gehoorzaa
tot aan de Kust van Arabien is geloopen
hoewel andre hier nog byflanssen , dat

men

Hy wierd toen van Fen opgenomen

Onesicritus tot aan’t Eyland Sumatra zou

oyergesteken zyn. Voor my , ik ge- op een hooge plaats gesteld, en begon
loové van ’t eene zooveel als van he hen te gebieden.

Het eerst, dat hy deed was hen uyt

andre, dat is, dat het alles, zonder ee

de Bosschen te doen trekken , en hen

nigen grond is, alzo de tyden ’er gansch
niet na gesteld waren , om diergelykt tot de byeenwooningen en Borgerlyken
togten , en altoos niet, om die zo ver
re buiten de wal en over Zee, na Su

matra te doen. En by aldien zy 'er ge

weest waren zy zouden ’er zoo van

Bericht
der Cin

galeesen
Pegent

hun eer

ste Op

komst.

ommegang te brengen , belastende her

om Huizen en Dorpen te maken, wana hy hen van zeer goede Wetten
voorzag

gesprooken hebben , dat men eenigzin-

Deze Koning, veel Jaaren onder hen

voelen of tasten kon, dat zy 'er geweest

Geregeerd hebbende , liet veel Sooner

waren

na, onder welke hy zyne Ryken ver-

Byaldien wy over de eerste Ontdek-

declde, welker Nakomelingen (die mec-

king en de Oude herkomens van Ceylon als 2000 Jaaren in wezen bleeven) en

met den Cingalees willen raadpleegen alle hunne Erfgenamen zich Soeriavas,
vind men by hun zulke nette aanteke

of Nazaaten van ’t Geslagt der Sonne,

ningen van Staat niet, uyt welke mer

noemden. Van dezen Vorst is nu in

ten volle deswegens zou konnen geruf een rechte Linie afgedaald Vigea Raja
zyn

Het veiligste schynt dan nog te zyn
zig eenigzins aan ’t verhaal der Oudste

van wien wy in ’t vervolg nader zulen spreeken als van den Grondvester

en verstandigste Lieden van dit Lanc

ser Cingaleesche Keizers
Op dien grond nu (waar van men

over te geven zoo als zy dat malkan

de voetstappen ook onder den eersten

deren van tyd tot tyd by mondeling Ver- Inca der Peruaanen vind , en welk gehaal vervoigens , en van Vader tot voelen derwaards uyt China schynd o
Soon, overgegeven hebben

vergebragt , en die eerste, Inca Manco
net zyn Vrouw, Cojya Mama, ook van
gen een Heerlyke Afkomst te geven, daar , als by Hoornheek de Convers. In¬
verdichten ’er dit van.
dorum, en by Hornius in Orig. Americ
Alle Volkeren van de Ganges af, er Lib. XV. Cap. X. blykt, na America
daar buyten in de Koninkryken van Pe overgekomen te zyn) is. Het algemein
gu, Tanassery, Siam , Cambodia, er zeggen der Cingaleesen , dat hun eer-viga Ra
verder in dien omkring, levende zonder ste en oudste herkomst op dit Eyland, ja, eern
De Cingaleezen, om hunne Konin-

Koning, Wet, Politie, of eenige ge

ot welkc zy weten op te treden, Ap. Ontdek-

schiktheid , die hen van ’t wild gedier

M. 1996. (zoo wy na onze Relening kerdes

zelss
te onderscheiden kon, woonden in de ho- van Jaaren der Regeering harer Keize-

len der Bergen , en Spelonken , ater

gras en wortelen, zonder eenige kennii Koning zekere Vigea Raja zou gewees
van den Landbouw te hebben.

zyn , die met 700 mannen eerst by de
De Inboorlingen nu van Tanasserim Rivier van Waluwe aan 't Zuid-Ooste-

of Tanassery , op zekeren morgen, als yk eynd dezes Eylands , (hoewel ande Son opging, des zelfs schoonheid en dere van ’t Eyland Manaar , en van
eerste straalen beschouwende, zagen dat Matotte, of van Calpentyn, en andre
die zig onverwacht opende , en dat t waarschynelykst van Tricoenmal-

uyt zyn binnenste te voorschyn quan spreeken) voet aan de Wal zou gezet.
cen zeer schoon en deftig Persoon, we en van daar voorder Landwaard in gegens zyn wezen en gestalte een groote trokken hebben, om daar een Stad of

eerbiedigheid weerdig , en in zyn ver-

der fatzoen geheel verscheiden van andre
menschen

A

195¬

ren te rug reekenen) en dat hun eerste

Vlek te Bouwen.

Men wil ook, dat van toen af al ee-

nige Wyzen uyt Persien met zeer schooLe¬
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ne Vrouwen daar gekomen, en over de- maar verschillen alleen daar in , dat zy

zelve met hunne Nabuuren in Oorlog dezen eersten Koning van Ceylon Fymala Darma Soeria Adasseyn, dat is, der

zouden geraakt zyn

welbeminden Soon der Sonne, die noit

Deze Vigea Raja , zeggen de Ge
leerdste onder de Cingaleezen, was gesproten uyt het Ryk van Tillingo, gren

til is, noemen, daar by voegende, dat
tyt hunne Oudc Boeken , waar van ter

zende aan Tanassary , wel eer Ajota nog eenige schynen overgebleven te zyn

blykt , dat deze Vorst een Chinees van

genaamd , en staande, onder Siam

van welkers Koning hy een Soor Afkomst geweest, en buiten eenige toe
was , en van wien de Priesters aar leg, zeer gevallig met een Jonk daar
zynen Vader voorzegt hadden , dat hy aangeland zy, gevende zig, uyt vreeze

oorzaak van veel oproer, ja van den Ondergang van zyn Ryk , zoo hy 'er in
bleef, zyn zoude , het geen dan zyn
Vader, na rype berading met die Prie-

van anders verlooren te zyn , voor een

3oon der Sonne uyt , waar op hem de
Cingaleesen voor hunnen Koning en Op
pervorst , alzoo zy de Sonne toen mede

sters bewoog, dezen Zoon te belasten als haren Orpervorst eerden , vrywillig
aangenoomen hebben Maar om dit

om dat Ryk te verlaaten, en zig na een

vat netter en omstandiger te verhaalen

ander Land te begeven, gelyk ook kor

zullen wy hier een wydluftige Lyst der

daar na door hem in’t werk gesteld is
Nader
Berich
van den

elve

Hy gaf voor zoo ras hy op 't Land eylonse Koningen, noit bevorens door
an Ceylon gekomen was, niet alleer Imand, onzes wetens, aan ’t licht geeen Konings Zoon, maar een Kind der pragt met een net Bericht van hunnen
of uyt beider bloed gesprooten te zyn

Oorsprong, zoo als wy dit uyt de Oudste Schriften en Verhaalen dezer Inlan

het welk de oudste Bewooners van di

ders opgevist hebben , ter nederstel-

Eyland , de Son toen als haaren opper

en

Sonne , en de Zoon van eenen Leeuw

sten God nevens de Malabaaren, onder
de naam van Eswara eerende

ten eer-

sten zulkeen hooge agting voor dezer
vreemden Prins gaf, dat zy hem aan

GESCHIEDENIS

stonds voor hunnen Koning aangenomen hebben. Een Verhaal van den In-

DER

lander , dat wy evens een moeten aan

EERSTE

merken, als een Verhaal der Grieken en

der Romeinen van Saaken, in haare AE
tas Fabulosa voorgevallen by 't welke
zy, niet in staat om tot de tyden van

KEYZERS,

hnune Voorouderen op te styge , de
Nakomelingen een Fabelagtig Verhaa

EN

ten bewyze dat zy ten einde van hunn

Rekening waaren) even als die gemel

de, en ook vcel andre Volkeren gewoon

KONINGEN,

waaren , opdisschen.

VAN

Het is daar van daan, dat de Keizer:
van Cevlon zig nu nog Soeria Wangs-

in ’t Cingalees, ’t Geslacht der Sonne
en Heeren van de gulde Son noemen;

CETLETNN

en in de vorige tyden ontmoet men ’er
onder hen , die de naam van Comar.

singa voerden , dat de Steert eene
Lecuws betcekend. En ziet men o1

JA de zyde van het Zuiden is een A. C.

Iy Koning geweest, Vagoe Raja ge- 105.

se naam der Cingaleesen zelf, men zegt naamd, die getrouwd was met de Dog-Geschiedenis de
dat Singa-le het bloed van een Leeuw ter van Calinga Raja welke, van hem
Koninin hunne Taal, als mede in 't Maleyt. bezwangerd zynde, een uytmuntende gen van
cn ’t Sancrits f(de Moeder van alle dez

schoone Dogter ter Wereld bragt, waar Ceylon.

toe heeft. Ook zyn 'er, die de naan

van de Sterrekykers in dien tyd voorzei- Vagos
sen , dat zy in haar 16 Jaar door een Raja’s
Leeuw zou vervoerd werden , om zyn Huwe-

galeesen (of Nazaaten van den Leeuw

alzoo een Vrouw geen wederpaar voor wegen.

Oostersche Taalen) beteekend. al he
welke zeer klaar zyne betrekking hier

lyk
van Cingaleesen niet van’t Eyland Cey- rouw te zyn
Daar waren ’er onder de Hovelingen,Ledzson , maar van ’t woord Singa, ee
Leeuw, ontleend, en hen daar na Sin die, dit hoorende, hier mede spotteden, me voorgenoemd willen hebben

Andre Cingaleesen , komen met dez

zeggin

zulk een wild Dier, als een Leeuw, zyne
kon zyn , en dat het ook niet te den- Dogter.

in dit gansche Verhaal wel over een ; ken was , dat zulk een ongelukkige
H 3

ver-

Y

V
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ER
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veivoering juist des Konings Dogtei daar opzatCy
te beurt zoude vallen

en na ’t verrichten van

hunnen handel , weer na huis keerden,

De Vorst nogtans, voor zyn Dogte
bekommerd, en aan die Voorzegging

n’t midden van een zeer groot Bosch,

Cadda Desa genaamd , alwaar zy, vermits de weg daar midden door henen

na ’t algemeen Bygeloof der Oosterlingen , geloof gevende oordeelde best liep, en zy eenigzins vermoeid was,
ten eynde zoo grooten Ongeluk voor t

vat rustte, dat aan een van deze Koop-

komen, om ten eersten een Koninklyl
Huis te laten bouwwen, dat maar op ee-

ieden aanleiding gaf , om zyn oog wat
iaeuwer op haar te laaten vallen, vin-

ne Pilaar rusten , en tot het welke hi

dende zo veel genoegen in haar bemin-

den toegang aan alle anderen beneemen nelyk wezen, dat hy voornam alle midzoude.

Hy voorzag het zelve voor 16 Jaarer
van alle noodige Voorraad, plaatste zyn

Dochter met eenige van haare Minnen,

en andre Vrouwen , ’er in , dede de

delen in ’t werk te stellen, om haar tot
yn Vrouw te krygen

Terwyl hy nu dezen overslag maake, komt 'er uyt het Bosch een groote
eeuw voor den dag springen , die dit

deuren wel toesluiten, en stelde daar by

ransch gezelschap ten eersten op de vlugt

eenige Wagten van Krygslieden met

freef , en door zyn brullen de Princes

nunne Oversten, op welker trouw hy zulken schrik aanjaagde, dat zy, niet in
staat om te vlugten , en styf van zich
gerust konde zyn

Na dat de gestelde 16 Jaaren verloo zelven gevallen zynde, door hem wegpen waren liet de Koning de Deuren
veer openen , en vernam uyt de Voe

sters, of zyn Dochter nog leefde

Terwyl nu deze henen gegaan waren

eroofd, en na zyn Hol gesleept wierd
Terwyl dit in het Bosch voorviel ,

quam de Koning met een grooten trein

an Edelen en Hovelingen na dit Huis;

eze
Princes,
van de

volgden ook de andie Dienst-Maagden dog de Princes daar niet vindende, en, trut
en eindelyk de Princes mede , alzoo zy hoe zeer hy aan de Wagters vernam , Sezwangerd zyn
daar anders alleen zou gebleven zyn; niets van haar , alzo haar niemand var
se brengi
nde Wagt, haar niet kennende, liet nen , of van de Lieden in de Stad, ken- een Soon
iaar mede voorby gaan.

den, konnende vernemen , wierd zeer en Dog-

Zy in ’t Gezelschap van eenig ande bedroefd , en nog veel meer, als hy ter
voort.
Volk eerst in’t midden der Stad, en kort naderhand van eenige Relzigers vernam.

daar aan ’er buiten geraakt, en door een dat zekere onbekende Dogter (die hy

drom van Karren en Kameelen verleid vaststelde de zyne te zyn) door een grozynde, quam met de Kooplieden, die en Leeuw diep in het Bosch gesleept,
cn
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. 105. en vervoerd was zonder dat zig imand de , sloeg aan zyn Moeder en Suster A. 1o5.
had durven verstouten , om haar te

voor , om dit dapper Stuk uyt te voe-

ren , dog deze wetende, dat het zyn
Deze Princes nu, van dezen Leeuw ader was, riedden hem dit , als een
Verkragt zynde, heeft naderhand twec zeer onbetamelyk stuk, af, dat een Soon

helpen , of dien Leeuw te vervolgen.

lingen, te weten een Soon en een Dog zyn eygen Vader dooden, en zich zel
ter, gebaard , van welkc zy de Soor ven met zulk cen schend-daad bezoede
Singa Bahoe Comara, en de Dogter Sin

len zonde

Hy ging echter henen, bood zich by
va Valli Comari , dat is, menschelykt
Kinderen van een Leeuw voortge den Koning aan, die hem daarenboven.

reeld, en steerten hebbende, genoemd indien hy dit volbragt beloofde, dat
heeft.

ny Tweede van’t Ryk , en de naaste

De Prins, Singa Babu Comara, 15 aan hem zyn zoude

aaren oud geworden, en zeer sterk van
Lichaam en Gemoed zynde, at geen an

Hy ging 'er dan op uyt, nam Pyl en
Boog met zich, en schoot tweemaal op

dre Spys , als die hem de Leeuw var den Leeuw, na dat hy bevorens aan den
zelven kennis gegeven had, dat hy zyn
tyd tot tyd aanbragt

Op zekeren tyd vraagde hy zyn Moe

Soon was , hoewel dit de Leeuw door

der, hoe het quam, dat zy haaren Vader den Reuk al wist , weshalven hy dis
niet gelyk waaren. Zyn Moeder zei- schieten van zyn Soon maar voor speede hem , dat daar toe een groote reden len hield; dog hy trof hem driemaal ze

was , die zy hem wel zeggen zou, al
hy wat ouder was

Aan wel¬
te Soor
zy zyne.

Arkoms
bekend
aakt

Zy gaf hem daar na dan ook kennis

wel in de kop, dat de Leeuw te laat be-

ron te merken , dat het ernst en geer

speelen was, waar door hy eindelyk ook

lat zy de Dogter van Calinga Raja, en Dood ter neder viel
De Prins , nu aan zyn Moeders en

hoe Hy en zyn Zuster daar van voort
gekoomen waren
Zoo ras de Prins dat hoorde , kreeg
ny een grooten weerzin in dit woest le

ven by dezen Leeuw en trachte met

Susters woorden gedenkende, en o

verwegende , wat gruuweldaad hy be-

gaan had , begon te klaagen, en te

chreyen, en verhaalde zyn gansch lee-

geheel zyn hart , om zig na zyn regte ven aan ’s Konings dienaaren, waar uyt
Maagschap, en na 't Hof van zyn de zelve begrepen , dat hy de Soon van

Grootvader te begeven

sy nam daar op , terwyl de Leeuw

hunne verloorene Princes was

Hy bedagt zig in 't eerst zeer lang,

op de Jacht was een groote Steen op of by den Leeuw de Kop zoude afslaan
zyne schouders, om zyne kragt te be-

proeven , droeg die 70 mylen verre
en keerde te rug, eer de Leeuw weder-

gekomen was.
Verdre

Op een andren dag wentelde hy, na
de Leeuw weer op de Jagt gegaar

Gevallen dat
van dien

Prins

was , de steen , waar mede hy 't Ho

en helde daar toe eindelyk over, om dat
hy vaststelde , dat anderzins imand an-

ders hem daar in voorkomen, en hem

aldus van dien grooten Schat, en die nog
veel grootere, voorrechten beroover
zoude

Hy kapte het Hoofd dierhalven af

gesloten had, daar af, haalde zyn Moe

nam het op , en bragt het in eenen

der en Suster , die gelyk hy met bee

dag een weg van 7 dagen verre, tot

sten-vellen, bekleed waaren , daar uyt. dat hy eindelyk by den Koning quam.
aan den welke hy zyne afkomst, en ’t
zette haar op zyne schouderen, en bragt

haar na de Landen van den Koning zyn
Grootvader

De Leeuw daar op wedergekeerd
en zyn Vrouw en Kinderen in 't Ho
niet vindende brulde afgrysselyk, volg-

ongeval van zyne Moeder verhaalde, die
daar op aanstonds, benevens zyne Sus-

ter gehaald , en na 't Hof gebragt
wierc

De Princes met haare Dogter daar ge-

de hen op ’t spoor, en verwoestede al le komen , en de Leeuwen-kop in haar
daar ontrent zodanig, dat hy nog door gezicht geraakt zynde, begon met haaden Koning , nog door’t Krygsvolk, re Dogter zeer bitter te weenen , de
dat hy ’er op uytzond , in zyn woed
te stutten was

De Koning, voor grooter quaad vre
zende, opende zynen Schat, nam daar
eenige Gesteenten, en Peerlen uyt, liei
die door imand met een Olifant de gan-

eene het Lot van haaren Man, en de

andre dat van haaren Vader, beklaagen-

de ; dog de Koning was zeer verblyd,
dat hy zyn Dogter weder voor zich
229

Hy liet haar en haar Dogter, en

sche Stad omvoerden, en beloofde de Soon , Vorstelyk , na haren Staat kle-

zelve aan die geene te zullen schenken den, en ’t Lyk van den Leeuw, na '
die dezen Leeuw zou weten om te Lands wyze , om dit zonderling geval
brengen

van zyn Dochter met den zelven, zeer

De Prins , Singa Babu, dit hooren- plechtelyk verbranden.

u-
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A. 105. Ondertusschen

maakte hy den Prins bagtslieden te weten, Goud-Smids, . 105.

Een Ko- Singa Babu Comara Koning van de Lan-

Grof-Smids, Timmerlieden, Steenhou-

ninklykeden van Nalunaratta, en de Koninkly

wers, en Gieters.

Stad,

bouwd.

De Prinszes met haaren stoet na Cey- Die met

ke Stad, die hy kort daar aan Bouwde

wierd Singa Bahu Nuwara genaamd.

lon (toen Langcauwn genaamd) ver-eenbrinzes van

Hy nam daar na ook zyn Suster Singa trokken zynde, quam in de Baey vanMadure
Mahatotte, ontrent de land-streck van Trouwg
zyn Sus.- Jalli Comari tot zyne Gemalinne, om dat

Trouird

fer, en ’er geen andre Princes was , die hem Cotjaar, aan te landen , en wierd van

geleck en wierd daar na volgens de den Koning Vigea Bahu Raja met veel

erd

toen Ge¬

vyze dezes Lands gekroond , alzoo de

kroond.

iefde , en met een groote Statie en

Wetten den Vorst niet toelieten, zich Blydschap ontfangen, gelyk hy de zel-

Dat een te laaten Kroonen, voor dat hy getroud ve ook kort daar aan Trouwde, en daar
yks-

Wet op

was. Het is ook daar van herkomstig. op volgens ’s Lands wyze Gekroonc

dat de Keizers van Ceylon zedert altyc wierd

Ceylor

wierd

met hunne Susters getrouwd zyn
Hy kreeg by zyn Gemalin 32 Sooner

Zyn Kin-

Na dien tyd bouwde hy nog een
StadUtapisse

genaamd, Regeerde

in de 6reizen, dat zy Baarde, de eerst- in ’t geheel 30 jaaren zeer rechtveerdig,
geboorne wierd Vigea Comara, en zyn en quam toen te sterven , latende ’t Ryk

deren.

volgende Broeder Simit Comara genaamd.

welke Princen met 70o metgezellen opgevoed wierden.
Deze twee Prinszen, groot geworden
Naamer
zynde , maakten het by de Ingezetenen
der 2
oudste
alomme zo bont , dat zy 'er den Ko¬
en ning over klaagden, met verzoek, van

of hen, of die Prinszen, elders te plaat
zen.

De Koning , die regtveerdig was

Die uys

zynen Broeder na

Na zyn Dood wilde een van zyne Tiffana-

Grooten, Tissanaon Ameti genaamd, zy- on Amet
nen Broeder Simit Comara niet gehoor-Regeerd
zamen; maar nam de Stad Urapisse in,

Jaar.

en Regeerde daar 1 Jaar

Naderhand nam de Prins , Simit Comara, zyn’s Broeders Weduwe ten Ge
malin , wierd daar op als Koning van
Langcauwn gekroond , kreeg drie So-

en zig veel meer aan zyne gehoorza nen by haar, en Regeerde in’t geheel

’t Ry
vertrck

me Onderzaten , als aan 2 baldadige

ken.

22 Jaaren.

Prinszen met hun dartcle metgezellen

Zyn jongste Soon , Pandoe Vassaja, Smit

gelegen liet leggen, belaste metterhaast

naderhand na 't Land van zyn Grootva-Comara.

eenige Vaartuigen klaar te maken , in
welke hy die 2 Soonen, met hunne voo

der gegaan , keerde van daar met 32

metgesellen te rug, nam zeer schielyl-

metgezellen vrywillig deede vertrek-

en listig de Stad Utapisse in, en maakte

ken , om hun Geluk op Zee, of in

zig door zynen grooten aanhang Ko-

een ander Land te gaan zoeken.

ning.

En O

Zy nu, vertrokken zynde, vervieler

Eenigen tyd daar na quam zekere pando-

L67

niet lang daar na op het Eyland Cey
lon, alwaar zy in een Baey, Tammen

Princes , Badacessaje genaamd , zynde Vassajn
ten Dochter van Saeca Rajoe den Ouden,

aanlan-

cen.

natotte, nu Tambuligamme, genaamd, met eenige Vaartuigen , en met veel
en ontrent Cojaar gelegen , te Lanc Metgezellinnen op Ceylon vlugten, die

traden.

van Pandoe Vassaja zeer wel ontfangen,

Zy bevonden dit Land toen nog als Koninklyk onthaald, van hem tot zyn

Daar 2y
een Stad
Bouwen.

een Wildernis , en zonder Inwoon

Gemalin genomen , en waar op hy als

ders , weshalven zy hier ontrent ten Koning gekroond wierd.

eersten een Stad Bouwden , die zy
Tammena Nuwara noeinden.

Kort daar aan quamen hier nog e
Prinszen, Broeders van de Nieuwe Vor

Van dezen tyd af nam ’t Ryk der stin, die ook zeer wel van den Koning

Vigea

Koningen van Ceylon zedert 2oo7 JaComara, ren, hier een begin, zynde dit Eyland

Bahu

ontfangen wierden , belastende aan ider

van hen , om hier een Stad na hun keui

eerste

Ontdek- allereerst door den Prins Vigea Coma- en welgevallen te bouwen , en daar als

ker vanra

, die zedert Vigea Bahu Raja ge vrye Princen onder zyn Opperbestier te

Ceylon. noemd, en tot Koning op de voorver-

haalde gronden verlieven wierd , ont

woonen

Een van deze Erinszen, Ramanaon Sas-Prinszen,

se Comara, bouwde een Stad , die hy hier ge
vlugt,
Hy was nu hier wel als de eerste Ramagonan Nuwaranoemde. De twec
Bouwen
Koning, dog hadgeene Gemalin; dier- de Prins , Nauvelanam Sassa Comara, verscheidekt.

halven schikte hy Gezanten met Brie- bouwde een andre Stad, die hy de Naam pe Ste

ven en Geschenken aan den Koning van van Mahavelligam Nuwara gaf. De der-den.
Madure , Pandei Mabaradja genaamd, en de Prins , Vigitenam Sacea Comara
verzogt zyn Dogter ten Huwelyk. Hy boude de Stad Vigitapoera Nuwara.
zond hem die met 700 medgezellinnen. De vierde , Anuraadanam Soccea Co-

met nog 18 Paar van verscheide hoo- mara, bouwde een Stad , die hy Anuger en laager Geslagten, en 5 paar Am-raadpoera Nuwara noemde ; dog wat
Ste-
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Deveni Petisse Mabaraja, zyn Soon,A. 192

. 137. Steden de 2 andre Prinzen gebouwe

verving hem. Deze Vorst was niet al- Jeveni

hebben, of hoe hun naamen waaren

een een mildadig; maar ook een zee

werd in deze Aloude Geschiedenis der
Ondertusschen had Pandoe Vassaja 2e

ling van Mibinda Mabatea, een van zy-

ne Priesters geweest, en gebood ter ec-

vcel Koningen , en mindere Vorsten

twor

inder zig gekregen, en zyne magt zo

e van den zelven , een Pagode mid-

verre op dit Eyland uytgebreid, dat hy

den in het Bosch te bouwen , by de

roedvond zig den naam van Keizer te

velke hy naderhand nog veel andre hier

rs

Reger

Petisse
Maha-

Jodvrugtig Kcizer. Hy was een Leer-raja.

Ceylonze Koningen niet uytgedrukt.
En Hn

65

doen geven, en was de eerste die hier en daar op dit Eyland gevoegt heeft

Dok gaf hy zeer veel Aalmoessen aan de

dezen Titel voerde
Zyn

Hy kreeg 6 Soonen, en i Dochter;

Kinde

van welke zyn eerstgeboorne Soon Ma¬

Cn.

Armen.

In zyn tyd quamen hier 8 Broeders

a Comara de tweede Sagoeganarissa Co¬ en Susters, Prinsen en Prinsessen, van de
cant van het Zuiden, uyt een Land, Mamara, en de Prinszes (de derde in rang
Matsit Comari genaamd was
danpadipe genaamd. Deze quamen in ’t
Zy wierd in een Huis, dat inaar op zezelschap van die gene , die den boom

een Pilaar gebouwd was, opgevoed, en an hunnen Budum , Siermahabodi ,
rouwde met eenen van haare Neeven bragten , welkc Boom nu in de groo-

te Pagode van de zeven Corlas te zien

Digagamonoe Comara genaamd , ontren

welken tyd den Keizer Pandoe Vassa

is.

ja, na dat hy 13 jaaren geregeerd had

quam te sterven , cen grooten en ont

zaglyken naam nalatende
Abe ’a
omai

Regeerd

20121e1

Sagoega
nat sa.

Cyn oudste Soon, den naam van Abeia

monoc

abaja.

tot Comara , Sisigot Comara, Jurindra

Comara. De Naamen der 2 Prinsessen,
zyn Opvolger in ’t Keizerryk, en Re- zyn hier niet uytgedrult.
De Keizer Deveni Petisse Mabarajgeerde 20 jaaren met geen minder Lof
jegunstigde
deze Prinsen zeer, bouwde
ls zyn Vader

Na hem volgde de 2de Soon van Pan
doe Vassaja , Sagoeganatissa genaamd, dit
Jaaren Regeerde.

Hem volgde zyn Swager Digagamo-

noe, in de Regeering, die ’t Keizerryl
37 jaaren zeer wel bestierde.

Pandor

Deugot Comara, Dangot Comara, Hieru-

Comara aangenomen hebbende , wierc

4
Digaga

De Naamen dezer Prinsen waren de
ze navolgende :, Mabapopot Comara,

Hy wierd vervangen door zynen
joon Pandoe Cabaja, die negen van zyn
Oomen doodde, en de Prinzes Ranapalle

ok veel Steden, zo voor hen, als voor

zyne Onderdaanen , leefde zeer Godsdienstig, en stierf in hoogen Ouderdom,
na dat hy met vecl roem 40 Jaaren geregeerd had

Een van zyne Broeders, Soeratissanam, Soeratis

enaamd , volgde hem ; dog Regeerde sanam.
maar 10 Jaaren.

Na hem hebben twee Malabaarze Twee

een Goud Juweel) trouwde , welke Gesanten, die Peerden na Ceylon brag- Malaeen Dochter van den Koning Mailkari
oedanan Rajoe wac
BOuwd

Zyn Regcering begon eerst, na da

e Stad

1y 37 jaaren oud geworden was, en hy

noera

Regeerde ;; jaaren, in welken tyd hi

japoerc.

op een nieuw de Stad Anoerajapoere

baarze

en , zig door een groot bedrog,Gean
egen alle verwagting, in de Rege-ten.

ing ingedrongen, en door hun goed beleid en Eendragt, het Ryk 22 jaarer
aan een bestierd.

Na versoop van eenigen tyd doodde Asala-

hy Zaey- Landen , waar op men her

een jonger Broeder van Deveni Petissenam
Mabaraja , Assalanam Raja genaamd, Raja.

Water door gooten leiden , en op zyn

leze 2 Malabaaren , die Broeders waa-

zeer heerlyk opbouwde. Ook maakte

tyd 'er , weder aflaaten kon, welk

en , nam ’t Land weder in en hield

stuk Lands Raja Veva genaamd wierd

zig 14 jaaren lang op den Throon, na

Hy wecs aan zyne Ingezetenen ook

veel plaatzen in zyn Ryk aan , die be-

velken tyd hy een geweldige dood quam
te sterven

In dien zelven tyd quam ’er een Ko-Etaluning
van de kust van Malabar Etalu-nam
tigheden te bouwen. Hy bestierde zyn
iam
Rajoe
genaamd, die de Stad Anoevolk zeer verstandig , en regtveerdig
quaam waren , om ’er sterkten en vas

stierf zeer Godsdienstig, en liet by zy

aja Poere innam, den Keizer Assalanam

ne Nazaaten, en Nabuuren, een roem

Raja , en veel andren zeer elendig

ugtigen naam na
Moer¬
inga

Raja.

Zyn Soon, Moeta Singa Raja,volgde
hem in ’t Keizerryk, plantte een groot
Clappus-Bosch in de Wildernis , welke

Plantagic hy Mahamoena noemde. Hy

ombrengende

y wierp zich zelven tot Keizer op,

en Regeerde 44 jaaren lang.

Ontrent dezen tyd quam de Ko-Giliniis.
ning , Jattalatissa, of Gilinitissa Rajoe, Raj-

Regeerde zeer lang, en stierf, na da van Roena , wierp zig zelven tot keihy zyn volk 60 jaaren , als een va zer op, en wist zich 20 jaaren lang op
der zyne kinderen, bestierd had
dien Throon te houden.
V. DEEL
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Een van zyn Neeven , Goloeumber- Walagam Bahu Raja , in zyn plaats; . 515

.575

Raja genaamd volgde hem in’t Ryk maar, na 8 maanden zyner Regeering, Walahield zyn Hof zedert in 't Landscha; juamen 7 Malabaaische Gebroeders, met gam Ba
Roena, dat naderhand verwoest is, en byzondere Legers van de overkust van Au

CAee¬

umbera.

Regeerde 10 jaaren

Malabar, ontscheepten hun Volk in

Ganatis Des zelfs Soon , Ganatissa Rajo

7 byzondre Baeyen van Ceylon, streden

Trouwde met een Dogter van Gilinitis-

tegen dezen keizer, en dreven hem op
de vlugt, zonder dat men weet , waar

Rajoe.

sa Rajoe, Assellanan Bisa genaamd. De¬
ze wierd keizer in zyn plaats, en kreeg
Der
Grooten

sy bleef.

Vyf van deze Broeders, koningen zyn- Vyf Ma¬
2 Soonen, van welke de oudste Doetoe
baa120
de,
bleeven op dit Eyland heerschen;g
geinoenoe , Maba-Raja , en de ander

dog de 2 andre keerden weer na hun,eng.
Deze Vorst Regeerde het Keizerryk Land met de overblyfzelen, of het ge-geeren

Sedetissa Comara genaamd was.

egec

ring op

van Roena (want toen wierd het van dt

zyn

Naam

Cingaleesen zo genaamd) 4 jaaren zee
regtveerdig ; dog het wierd nog 30 ja

beente van hunnen Afgod Budum; en daar na

leze Broeders Regeerden 36 jaaren, en
maanden

Ondertusschen quam de Koning Val- vanalagamboe Raja uyt het Ryk Majaduma gamboe
vristen verhoolen te houden ; dog zyn net een groot Heyr, doodde deze s Raja-

ren lang, op zynen naam, van de Groten bestierd, alzo die zyn dood zo lang

pudste Soon, Doetoegeinoenoe Maba-Raya, Koningen, nam het Ryk weder in , en

Doetoe
geenoc¬
noe M¬

ha-Raja

daar agter gekomen zynde, nam deze Regeerde 12 jaaren en g maanden
Zyn Soon Chonanga Raja verving hem. Chonan
Grooten gevangen, stelde zig op der
ga Raja
Throon van zyn Vader, strafte hen, en bestierde dit Ryk 26 jaaren
Na hem volgde een van zyne Groo-Bemmi

uist in een tyd , dat gansch Ceylor
door de Malabaaren veroverd, en hur
gansche Godsdienst alomme op dit Ey

land uytgeroeid wierd ; maar hy wis
kort daar aan tusschen de elf en twaal

en, die er zich zelven met geweld in-nitissa

drong, Bemminitissa genaamd, maakte
zig zeer ontzaglyk, en Regeerde 12 jaa
en

Saar na verving hem de Soon van Maha

duizend man by een te zamelen , klom

Delia¬

opeenen Olifant, Caddolhotoe genaamd, Caloena Raja, Maha Deliatissa genaamd,
die 14 jaaren Regeerde
trok na ’t Land van Roena , van waa
In zyn plaats quam de jongste Soon chorasy gevlugt was, bestreed de Malabaaren

in hunne 32 sterktens , die zy daar en van Valagam Bahu Raja , Chorawa ge- wa

naamd, te volgen. Dit was een Godde in den eersten slag 129000 man var oos Vorst, alzoo hy zeer veel Pagode Vyanden , nam de Stad Anoeraja den verdelgde ; egter Regeerde hy zyn
olk 12 jaaren lang zeer regtveerdig;
Poere in, doodde ook Ellala, den Ko
naar zyn Grooten en Hovelingen plaag
ning van Malabar, en zuiverde ’t ge
de hy geweldig, om dat zy na zyn zin
heel Eyland van alle de Malabaaren, di
t volk te veel drukten
Waarom zy
hy vond. Daar na liet hy zig tot key
ille te gelyk tegen hemaanspanden,
zer kroonen, en Regeerde zedert 2.
en hem om hals bragten
voorgeven
jaaren zeer gerust

elders op Ceylon gemaakt hadden , dood

Sedetiss

Raja.

Zyn Broeder, Sedetissa Raja, volgde de, dat zyn Ziel in de Hel (die zy Lohem. Deze Vorst was zeer milddadig.

en Godvrugtig. Hy bouwde de Pagode , Goenoeditchera , en maakte 10
choone Zaey-of Ryst-Velden, daar men

jamahanara Caddia noemden) gevaaren
vaS

Cu6tu

De Soon van Mabadeliatissa verving vig,

nem , diens naam Coeda Tissa Rajoe was. Rajoe

t water op laten, en aftappen kon. Zyn Hy Regecrde ; jaaren, en wierd door
Regeering duurde 18 jaaren, en wa zyne Gemalin , Anularam Bisava, ge-Anuaram Bi-

zonder eenige de allerminste beweging dood, dewelke i jaar na hem Regeer-sava.

of opschudding van buiten, of van bin
nen

Tulle¬

Zo trouwloos als zy haaren Man Coelava

Zyn Soon , Tullenam Raja , volgde gedood had, zo moorddaadig wierd zy on

nam Ra- hem , bouwde ook cen Pagode in eei
ja

de

Aldea , Chamanda Landaroe genaamd

van een Malabaar , haar Gemaals Geheimschryver Coelavaon genaamd, om

hals gebragt , die zig na haar dood,
ook zeer listig in’t Ryk drong ; dog
tissa Raja, die ’er zich als koning in hy behield het zelve maar voor een
Regeerde 1 jaar, 9 maanden , en 10

dagen, en wierd daar na door Lemene-

korten tyd , alzo hy, na een Regce
drong, gedood.
Deze
Lemenetissa
Raja
heef39jaaren,
ing van 13 maanden , weer van een
Lemene-

tissa Raja. en 8; maand Geregeerd, en wierd door ander , Tomo genaamd , die ook maar
zynen Broeder, Caloeman Raja, vervan 4 maanden Regeerde, gedood wierd.
In deze tyd was ’er een Prins van Maloe
man Ra
sen , die 16 jaaren dit groot Ryk be

Caloe¬

ja.

stierde.

Keizerlyken bloede , een Soon van den lantissa-

Daar na quam zyn andre Broeder bovengemelden vermoorden Coeda Tissa
Rajoc
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A151. Rajoe, Maloelantissa genaamd , die zig Ambera Raja, die maar 6 jaaren op den
Ambera

op den Throon van zyn Vader wist te Throon bleef, en toen stierf

Zyn Suster, de Princes Nalabissava Raja

vestigen , en dien 26 jaaren met veel
Nalabisroem bekleed heeft
verving hem, en Regeerde even zo lang
Raja
Hy maakte zig by zyne Onderdaa- als haren Broeder. Zy trouwde na die
Eluma

nen zeer bemind door zyne zagte Re- tyd haar Moeders Susters Soon, Elunn- Raja.

geering , en by zyne Nabuuren zeei Raja, die mede 6 jaaren den RyksstaSandagevrcest, om dat hy op alles agt gaf

voerde; na welken tyd zyn jonger Broe- moehoe-

en alomme zulleen goede ordre op zy.

der , Sandamoeboenoc Raja, die ook net noeRaja.

ne Landen, en voor al ontrent zynt

6 jaaren Regeerde, gedood wierd, welk

Havenen en Baeyen stelde , dat het on

lot dezen Vorst ook overquam

mogelyk was , om ’er maar met een

Atapa

Hy wierd door den Prins Asnapa raja

gering Vaartuig, buiten zyn weten, en Raja gedood, die 16 Ryst-velden aanzonder zynt verlof, in te komen; wes

leggen, zeer goede Waterleidingen ma¬

ha lven niemand zyn Land naderen dorst

ken, veel Pagoden bouwen liet, en 41

Zyn Soon, Batia Raja, volgde in zyn

laats, die zeer Godvrugtig was

Bati-

groote Pagode bouwen liet, aan

Raje.

aaren met veel Lof Regeerde, alzo hy

, een

zyn Land ongemeen verbeterde,en zy-

zynt

ne Ingezetenen veel voordeelen toebragt.

Goden zeer veel opofferde, en 28 jaa-

Zyn Soon , Vacnelisinam Raja, ver Vacneli-

ren zeer gerust, alzo hy de voetstap- ving hem ; dog Regeerde maar 3 jaaren

ven van zyn Vader navolgde, geregeert
heeft
Hy wierd van zyn Broeder Madilienan-

Madilinna

Raja.

na Rajoe vervangen, die ook een schoc-

Hy wierd gevolgd door zyn Soon-

sinam

Raja.

Bapa Rajz., die ten Soon had Gaja
Bahu Comarea, op wiens Geboorte-dag
ook de Soon van een Wasscher, Milo.

Bap.

Raja.

ne Pagode in een Aldea, Amboeloe gebooren , en met dezen Prins opgeVagala genaamd , bouwen liet. Hy voed wierd. Deze beide wierden zoo
stelde zyne Goden, en ’t Gebeente van sterk, als Reusen

zyne Heiligen daar in, nam geen Schat

De Keizer, zyn Vader, liet een Yzere

ting van zyn Volk, maar gaf zig ge- Rorang voor hem maken, waar toe 60
heel en al mede aan de Godvrug- sterke mannen vereischt wierden, om ze
tigheid over, bevelende zyn Volk, om te dragen , alzo hy de dikte van 22 gezyne Argoden mede aan te bidden. H. slotene Vuysten , en de lengte van 35
liet rondom die Pagode ook eenen Hof pannen had. Het Handvatzel deszelfs

was met Goud overtrokken , en op ’t
hoofd van de Rotang was een groote
en onweerdeerlyke Robyn. Deze Ro
zins eenige luister daar aan kongeven
Zyn Soon, Alague Muwene Rajc, tang droeg hy al speelende in zyr

vol bloemen aanleggen , en verzierde

dien verder met alles , dat maar eenig

Adagne

hand, en zyn Mede-opvoedeling droeg.

Muwenc

quam in zyn plaats op den Throon

Raja.

die 2 groote Ryst-velden bezaejen liet. ze dik wils agter zyn Heer

zyn Volk zacht Regeerde, en hen niet
anders belastte, dan zyne Goden te die

Onder de Regcering nu van dezen
Bapa Raja quam ’er van de Malabaar-

nen. Hy heeft, gedurende zyne Regce ze Kust een groot Leger , bestreed die
ring , geen een mensch laten dooden. van Ceylon , nam 12000 Gevangener
en is, na een besticr van 9 jaar, en l nede , terwyl deze Prins nog maar een
ongeling was. Buiten dit Geval heeft
maanden , overleden.
Cada

Zyn vervanger was zyn Soon, Cada hy 12 jaaren gerust geregeerd.

VYFDE HOOFDSTUK.
Aja Bahu. Zyn Dappere Daad op Malabar. Mana Raja. Hamatissa Raja
CCoeda Raja Venetissa Raja. Ambaheraman Raja. Sirina Raja. Vier-

doe Raja. Sangatissa Raja. Sirisanga Rodi Raja. Zyn Verdrag met den Duivel. Lemini Goloe. Amba Raja. Kloekmoedige Daad van Sirisanga Bodi Raja
Diens Afgekapt Hoofd spreckt. Guwelaguwem Dettatissa. Malasen Raja

Guitsirimenaon Raja. Deva Tissa Raja. Rajas Raja. Upatissa Manam Raja
Scnam Raja. Leminitissa Raja. Visenan Caralsoo Raja. Seven Malabaarse
Princen. Dacem Goelia Raja. Comara Dahai Raja. Lemini Patissa Raja
Amlam Heranam Raja. Dajoelsen Raja. Dalam Ajali Raja. Cadda Ginitsirmenam Raja. Senneni Raja. Melisinganam Salandana Roo. Acbora Raja.
Acboraja. Dos Raja. Ariacsa Chaccaravarti Raja tracht na de Kroon. Hoe

wel maar Koning van Jaffanapatnam. Boewanaca Bahu Raja, Koning in De¬
12

gam-

A. 894
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gampala. Vlugt na Reygam. De Koning van Jaffanapatnam in roeten geslagen. A. 931
Dog de Cingaleesen willen Boewanaca niet meer erkennen. Ruccule Pracaram
Bahu Raja. Verslaat het Leeger van den Koning van Canara. Een Vorst in de
Boven-Landen valt van den Keizer af. Dog werd Verslagen. 's Keizers vermoogen neemd nog meer toe. De Koning van Jaffanapatnam verslagen , en een

ander in zyn plaats gesteld. Laurens D’Almeyda vervalt op Ceylon. Ao. 1505

L19
Bahu.

TA Bapa Raja , volgde zyn Soon

vrecze zynde, deede hem alle die Ce-

Gaja Babu, op den Throon, die

vangenen, zoo verre zy nog in’t leven

na dat hy wat ouder geworden

waren overgeven , en voor de Overlede

was , hoorende , hoe de Malabaaren nen andren in plaats bestellen. Maar de
12000 man van zyne Vaders Onderzan
ten vervoerd hadden , van toorn begon

Keizer was daar mede niet te vreden.

Hy wilde nu 24000 Mannen van hem

te beven, zwerende dezen Hoon te zul-

hebben, of dreigde zyn gansch Lanc

len wreeken

aanstonds te verwoesten ; om alle wel-

Hy ging alleen van zynen Mede-Op- ke moejelykhecden te ontgaan, hy ’s
voedeling, Mila Jojada , verzeld, met

Keizers eisch voldede , gevende hem

zynen Wandelstok in zyne hand, uyt Vaartuigen en noodige Levens-middelen.

het Land van Roena, en uyt de Stad om ten eersten te konnen vertrekken,
Guliapoera Nuwara , nemende zynen
weg van ’t Eyland Manaar na de kuf
van Madure, zonder eenig Vaartuig te

alzoo hem die ontzachelyke Gast niet
langer diende.

Met deze quam Guja Baba weder op

gebruiken, maar zwom over, quam of

Ceylon, dede die 12000 man in’t Land

’t Land van den Koning van Malabar.

van Gale, nu Dolas das Corla genaamd

verjaagde de Wagt, die hy daar vond, dat 13000 beteekend) plaatzen, en de
die dit ook aanstonds aan hunnen Vorst andren in verscheide deelen dezes Eylands
bekend maakte, de welke gehoord heb woonen , van welke zig in Aboe Coebende, dat hy na zyn Hof-Stad quam roewa , cen deel van de zeven Corles,
de Poorten belaste te sluiten ; dog de en eenige in andre deelen van dien,

Keizer Gaja Babu , daar by komende,

verspreid hebben.

Na dien tyd heeft hy met veel ontsoegze met zyn Rotang in stukken ,
trad daar op in 't Hof van den Konint zag, en in ’t geheel 22 jaaren dit Keivan Malabar, stak, alzoo by den Ko¬ zerryk met zulken schrik van zyne Naning niet vinden kon, al de deuren in buuren bestierd , dat zy zidderden, als
brand , en vond hem eindelyk in een zy de naam van Gaja Bahu maar hoorkleen Kamertje, ging by hem, daarh

op zyn bed lag, zitten, zonder hem aan
te spreken

den noemen

Hy wierd door den Oudsten Soon van Mana
zyn Moeders suster vervangen , diens Raja.

Hy ley kort daar na zyn Rotang op’s naam Mana Raja was , en hy Regeerde
Koning buik, die van wegen de groote 16 jaaren ; dog heeft zeer weinig in
zwaarte en benaeudheid nietin staat was.

dien tyd verricht

Des zelfs soon, Hamatissa Raja, volg-Hama
de
na hem , die 26 jaaren Regeerde , tissa Raja
Ondertusschen verwoestte zyn mede
zonder
dat men van zyne daaden iets,
opvoedeling de gansche Stad , verplet
terde niet alleen alle menschen, die hem dan dat hy een Pagode voor de Heilige
in zynen weg quamen; maar sloeg zelf Overblyfzels bouwde , aangeteekend
om een woord te konnen voortbrengen.

het eene peerd tegen ’t andre, en met

eenen slag van zynen Staf den sterksten
Olifant dood.

Zyn 429

De Koning ondertusschen , door t

preDaad, oplichten van de Rotang, zyn adem eer

vind.

Zyn Moeders susters soon, Coeda Ra- Coed,
ja, trad in zyn plaats, en Regeerde 31 Raja
aaren

Hy wierd door zyn soon , Venitissa venins,

opMala¬weicig halende, en met een doodelyk Raja , vervangen , die 22 jaaren Re-Raja.
bar.

vreeze bezet, vraagde aan den Keizer, geerde.
Deze wierd weder van zynen soon, Ambahe-

waar dog zyn Leger, en hoe sterk het
zelve was ; dog kreeg tot antwoord,

Ambaberaman Raja, die maar 6 jaarenranan
Raja.
dat hy, en zyn Mede-Opvoedeling maar Regeerde, gevolgd.
Na
zyn
Dood
verviel
het
Ryk
aan
Sirina
alleen overgekomen waaren

Hy vraagde daar op verder, tot wat zynen Broeder, Sirina Raja , die maar Raja
aaren het Reizerryk bestierde
eynde hy dan daar gekomen was; en de
In des zelfs plaats volgde zyn soon Vierdoe
Keizer gaf hem tot antwoord: Alleen
Rajaquam ik hier om die 12000 Gevange- Vierdoe Raja, die 6 jaaren Regeerde.
Hy wierd door den Vorst Sangatissa Sanganen Onderzaaten van myn Vaders Ryk,

dat nu het myne geworden is, te ver Raja vervangen, die 11 jaaren het Ryk tissa Raja.
lossen.

bestierde

De Koning nog al in die doodelyke Na hem wierd Srisanga, of Sirisanga, Sirisang,
Bodi
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maar
aan
de
andre
zyde
ook
op
zyn
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Bodi Raja Keizer. In zyn tyd was hie
Bodi

een groote Pest, ten deele door eer

Raja. Duivel of quade Geest, Ratenam Rac-

gen gevaar, en op de groote belooning,

dic 'er op dit Hoofd gezet was, ziende,

sea (dat een Duivel met roode oogen nam zyn swaard , en sloeg des keizers
beteekend) ten deele door gebrek van hoofd af, brengende dat in de Stad Roe
Regen veroorzaakt. Hy vraagde aan na , daar hy het aan den nieuwen keizer,
de Duivel na de reden van dien, en

waarom hy zyn Land zo plaagde. Hy

Toeloe Amba Raja, aanbood

Deze, twyffelende of dit het regte Diens af-

gaf hem tot antwoord , dat- hy een ze- Hoofd wel was, alzoo het 'er zeer gekere menigte van zyn Volk tot zy1n zwollen uytzag , belastte den brenger

gekat
Hoofc

dienst hebben moest en als hy die als een bedrieger te dooden; dog hy, 't

spreekt

had, dan zoude de Pest ophouden. De hoofd oplichtende , wierp het daar heKoning zey , dat hy geen magt had

om zyn Volk aan hem weg en ter dood

nen , en riep al zyn Goden tot getuigen
dat dit het Hoofd van Sirisanga Bodi

over te geven; maar kon hy hem die- Raja was, waar op dat aanstonds in de

nen met zig zelven voor zyn Volk Lucht verheven wierd , terwyl ’er een
aan hem over te geven , daar was h
bereid toe.

zroot vier en rook na boven trok, waar
pp toen dit Hoofd, zelf sprekende, te-

De Duivel gaf daar op tot antwoord
zen den nieuwen keizer zeide : I4 hen
dat geen honderd Duivels de stoutheid het Hoofd van Sirisanga Bodi Raja , die
zouden hebben , om zulken weldadig door Gods magt getuige , dat ik door dezen

en weergadeloos Godsdienstig keizer te brenger van myn Lichaam afgekapt ben.
dooden

aar op maakte de Duivel dan mei
de keizer een verdrag, dat hy na dezer

Tyn ve¬
drag met

Deze onverwagte taal van dit Hoofd

pntstelde Lemini Goloe Amba Raja, en al-

e die by hem waren, zoodanig, dat zi

niemand meer dooden ; maar dat men niet wisten , waar zy zich zelven van

de Duyel.

als imand ziek was , eenige beeltenisser
van de Duivel maken, en hem geschen-

vreeze zouden bergen.

Hy belastte, dat men aan dien uytlan-

ken brengen zoude, ’t geen de keizei der aanstonds den Prys , op dit Hoofc
aannam te versorgen, dat zyn Volk on gesteld , geven zou, vreesende anders
dserhouden zou

Goloe

Amb-

Raja.

door des vermoorden keizers Geest ge-

By ’t leven van den keizer quam ool volgd te sullen werder

Lemir

Hy begroef dit Hoofd met een grooeen koning , Lemeni Golooe Amba Raja
te
Statie
, bouwde boven des zelfs Graf
genaamd, met een groote magt op dis
Land, bestreed en verdreef hem zodanig ten heerlyke Pagode, liet zyn Lichaam

dat hy Meester van ’t Keizerryk wierd

n dat Graf mede brengen, en hield he

Hy , hier mede niet te vreden, stelde voor cen van zyne beste en weerdigste
een grooten prys op ’s keizers hoofd Overblyfzelen , eerende dezen keiser.

dien hy zoo bitter vervolgd had, als
een
van zyne grootste Afgoden
Lieden gedood had
Hy leefde zedert dien tyd ook zeer
Een Uytlander, hoorende , dat de
behalven dat hy, daarom ook al vee

keizer in de Pagode van Attenagale was, Godsdienstig, bouwde nog eenige andre
vond hem ’er ook in , en zeide tegen Pagoden in Anoeraja Poere, gaf veel

hem , dat veel hoofden der Grooten al Aalmoessen , en regeerde dit Volk 22
afgekapt waaren, om dat zy zyn hoofd aaren zeer sacht, en rechtveerdig.
aan den Geweldenaar niet gelevert had

den , en dat ook hy zelf nog vreesde
van daarom zyn hoofd nog eens quyt te

zullen raken, als men vernemen zou,dat

In zyn plaats quam , door zyne be-Guwela
sorging, des voorigen keisers Soon, guwen
etatiss.
Guwelaguwem Dettatissa, op der
Throor

Hy belaste 8 van de voornaamste Malasen

hy de Vorst gezien, gesproken, en zyn
hoofd aan den Dwingeland, volgens zyn Grooten, en Onderdaanen van de voo-Raja.

bevel niet overgeleverd had
kloel
moedige
Daad va

Sng.

Bodi Ra

rige keizers , dat zy altyd zouden spit-

De keizer , dit hoorende , en zicl

ten , om dat zy dien Vorst geraden

ninder aan zich zelven, dan aan de wel

hadden zyn Vader te dooden. Hy herstelde alles in het Ryk, gelyk het ten
tyde van zyn Vader geweest was, bou-

tand van zyn Onderzaaten, gelegen la
tende, gaf zich zelven aanstonds over

en beval aan den uytlander, dat hy hem le veel Pagoden en regeerde 10 jaa
maar vrymoedig het Leven zou bene
men , alzoo het beter was, dat hy voor
de welstand van zyn Volk en Land om

quam als dat zo veel onnoozelen om
zynent wil stierven

en

Na hem volgde zyn Broeder, Malaen Raja. Deze gaf zig aan den Dienst
der Duivelen geheel en al over. Hy

liet zig daar in van de Priesters onder-

De uyclander , des keizers Groot vyzen, die hem alle hunne konstenary
moedigheid by zich zelven pryzende , en leerden , door welke hy naderhand
thiem
1 3
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Deze Keizer had groote agting voorA. 1295.

A.118 chienhonderd en zeven duizend Rysvel¬
den heeft doen toebereiden. En dit 1

dezen Leeraar, en zynen Godsdienst, en
net voornaamste geweest , dat deze spande alle kragten in, om in den tyd van

Vorst in 24 jaaren van zyne Regeerint

zyne Regeering, die 26 jaaren duurde,

verricht heeft houdende zich enkelyk zyn volk zoo verre te brengen , dat zy
met den Landbouw bezich

zig daar aan mede mogten overgeeven

Fe dier tyd waren ’er zedert de dood dat echter zyn tyd moest hebben
van Budum 846 jaaren, 9 maanden, en
Zyn Soon, Senam Raja, verving hem
Guirfiri-

272.

Na den zelven volgde zyn Broe

on Raja op den Throon
nenaon

49.

Senan.

Regeerende 6 jaaren.

20 daagen verloopen.
Toen quam de Keizer, Guitfirimena-

emin:

der (of de Oom van Senamt Raja
Leminitissa Raja genaamd , die ook 6

In zyn tyd verscheen ’er een Prins
en een Princes, zynde de broeders en

iia Raja

aaren dit Keizerryk bestierde

Visenan Caralsoo Raja verving hem cpVisenan

susters Soon van Mabasira Raja, uyt

het Land van Calinga, en uyt de Stad den Throon, die na een Regeering van Caralsoc
De Prins was Danta Comara, en de

Princes Raon Valli genaamd

Raja.

aaren omgebragt wierd

Dantapoere hier

Zeven Vorsten van Malabaar overvie- Seven

len hem met een groote magt benamen Mala
hem ’t leven, verdeelden het Keizerry

Deze beiden veranderden hunne klee

deren als Jogi's en Bramines, en ver- onder malkanderen, en Regeerden zaa-

trokken uyt hun Land met veel H. o-

2120

rinszen.

men 27 jaaren

Te dier tyd was 'er een Vorst onder Dacem
verblyfzelen, en quamen met de zelve
na Ceylon vlugten, alwaar zy van den de Cingaleezen, Dacem Goelig Raja ge-Goela
Keizer vriendelyk ontfangen, en met naamd, die gewoon was in de Wilder-n
veel geschenken overladen wierden

nis als een Jogi te leven, dewelke hoo-

Hy bouwde na die tyd veel Pagoden.
en Regeeerde 18 jaaren zeer Godvrug

rende , dat die Malabaarsche Prinszen

gansch Ceylon opaten, een groot Leger
versamelde , hen allen verssoeg, en het

tig.
Deva

Na hem volgde zyn Broeder, Dev-

Tissa

Tissa Raja, die met eigene handen vee

Raja.

Afgodische Beelden , en gelykenissen

Ryk weder innam zettende zich zelven op den Throon

van Budum veranderde , makende die

zelf van lvoir en Sandelhout zoo kon

Deze Vorst Regeerde dit Volk regteefde zeer Godsdienstig,

veerdig ,

maakte veel Ryst-velden met de noodi-

stig en fraey , dat zy niet konden ver- ge Waterleidingen, liet 18 Pagoden
jouwen , hield ook zoo veel Feesten
beterd werden
Hy bragt zyn tyd in den dienst van te weten in ider jaar van zyne Regee-

zyn Goden zeer gelukkig en voorspoe ring een, en Regeerde 18 jaaren
Na hem volgde zyn Soon Comara Comara
dig in de 9 jaaren van zyne Regeering
door.
Raja.

Raa.

Zyn Soon Rajas Raja verving hem

Dal 1

Dabai Raja, die 29 jaaren dit Ryk be paa
stierde.

in dat bestier. Deze ontbood veel Prie

Zekere Hoer doodde in zyn tyd een

sters, Sterrekykers, Medicyn-meesters

Groot Dichter, van welken de Keizer

en meer andre , die hy oordeelde , da

zeer veel werk maakte , alzoo hy in die
zyn Land eenige nuttigheid zouden const boven alle andren uytstak en om
konnen toebrengen. Hy onderhield in

dat de Vorst ook zelf een Liefhebber

zyn tyd 500 Priesters , aan welke hy

van de Dichtkonst was. Hy belastte
zeer veel Aalmoessen gaf, en Regeerde niet alleen aanstonds die Hoer om te

3 jaaren zeer Godvrugtig.
Cpatissa
Manam

Raja.

Na hem volgde zyn Soon, Upatisse

brengen, maarsprong uyt liefde tot dier
Dichter ,

vanneer hy zou verbrand

Manam Raja , in wiens tyd een zee werden , en uyt een onverzettelyke
groot Leeraar Vatturas Terunnanse ge
lroefheid, mede in’t vuur, dat zyn Lyk
naamd , van de kust van Chormandel erteerde , verkiezende liever met zyhier quam, die in het Sanscrits 20o025o nen Vriend Calidassa te verbranden, als
afschriften van zyn Leere onder het Volk zonder hem in geduurige hartzeer in

uytgaf. Zy wierden door 361000 Leer
lingen afgeschreven, en behelsden een
nieuwen Godsdienst, dien zy jegenwoor

dig Attua Cattava noemen. Dit waren

leven te blyven.

Na zyn dood quam Lemini Patissa Lemin
Raja aan de Kroon; dog regeerde maar Fatiia
aar, en 10 maanden , alzoo hy toen

daja.

als uytleggingen over zyn nieuwe Lee- omgebragt wierd
re, die in zig zelven niet anders was dan

In zyn plaats quam Amlam Heranam mlan

die wy onder de Verhandeling van den aja die 13 jaaren het Ryk bestier- Hera21m

Heidenzen Godsdienst op Choromandel
beschreven hebben, en welke Leer in
ten Vedam vervat werd

en

(aja

Zyn Soon Dajoelsen Raja Regeerde paoel¬
maar 6 maanden , en wierd verraadelyk sen Raja,
door

VAN CE
A. 1381 door zyn moeders zusters Soon omge
pragt
n

Dala
jal

hy bestierde het Keizerryk z jaaren zec

Raja

gerust.

Des zelfs Soon, Cadda Ginitsirmenam

Cacda

Raja beklom zyn Vaders Throon, er

Ginitsir-

i

vierd na dat hy 31 jaaren zeer we

Raja

Geregeerd had, omgebragt.

Raja

Melisinganam
Saan

dana

Achor(aja.

72
A. 1447.

de van ’t noodige Volk , en Voorraad
van Krygstuigen voorzag , keerende
daar na weder na Reygamme.

Na dat Ariacsi Chaccaravarti Raja

dit alles vernomen had , bereide hy zig
ot tegenweer , kreeg 100ooo man van

Malabar tot hulp , dic hy den Vyanc
te water en te land tegenzond , die t1
vand gingen , namen hun Legerplaat.

Zyn Navolger Senneni Raja trof, na 3 n’t Land van Matole, om tegen den
jaren Regeerens , dat zelve lot , alzoc Keizer van Candi te stryden
Die ter Zee gingen ontscheepten in
hy door cen van zyne Hof- Dienaars
de
Baey van Colombo, en ten deele in
Melisinganam Salandana Roo genaamd ge¬
die van Panture, en namen hun Legerdood wierd
Deze drong zig met veel list op den laats in Gorkane.

Sennen

300.

Zyn naam was Dalam Ajali Raja, en

LON.

Throon ; dog regeerde maar o jaaren
en wierd door zyn moederszusters Soon.
Acbora Raja, gedood.
Deze verving hem ook in ’t Ryk

Boewa

Te dier t,d heerschte in de boven

naca Ba

Landen van Candi de Koning Boewa

nu Raja

iaca Bahu Raja , die eigentlyk KoningKoning
n Degampala was. Deze was wel ryk in de

van Volk, maar had egter de magt niet. CA7
gala
om den Koning van Jaffanapatnam te
cnaamd, en Regeerde 6 jaaren.
Vluch
veerstaan
,
weshalven
hy
met
eenig
Hy wierd , na zyn dood vervangen
aRey
an zyn Volk na de Stad Reygam b gam.
door zyn Soon, Acboraja, die zeer ge
rust, den tyd van 51 jaaren op dezer Alagus Vira Mandrim vluchte
De Cingaleesen in die Landstreek ,
Throon zat
naakte een Rystveld , Corondoe Vev:

Rcbor¬

j2

DOS

Na zyn dood verving hem Dos Raja

ich nu geheel bloot en zonder Koning

Raja.

die in ’t 66e jaar van zyne Regeerint

ziende (gelyk er toen ook geen Keizer

door cen groot Malabaars Heyr Gevan

in ’t Ryk van Cotta was) en vreezende

gen genomen, en na dat Land vervoerd
wierd

Ariac
Chacca
12v211

Raja,
tracht
na de

Kroon.

In die tyd Regeerde in Jaffanapatnam

Slaaven van den Koning van Jaffanapatjam te werden , namen , na dat de
vandstrecken by een vergaderd waren

de Koning, Ariacsi Chaccaravarti Ra

besluyt, om, vermits zy trouwloos van

ja, een Vorst van groot vermoogen,

junnen bloohertigen Koning ten prooy

en die veel grooter Heirleger,en meer van ider gelaaten werden, zich zelven
reld als de Keizer van Candi had te redden , en den Vyand te gaan aanDeze, ziende , dat ’er geen Keizer in

se beneden Landen was, nam voor, om

tasten

Zy deeden het ook ’s morgens met DeKoiet haanengekraay, vielen als woedende ning van

’t Keizerryk van Ceylon in te nemen
Hy trok daar op in ’t Land der Cinga

Leeuwen op den Vyand in ’t Land van Jaffsahn-

leesen, gaf, om zyn voornemen te be-

Matule aan, en sloegen den Koning van wierdin

nAIm

Jaffanapatnam zoo gevoelig , dat het roeten
dekken , voor , dat hy 't Land mameeste
van zyn Volk op de plaats dood geslagen.
eens quam bezien , en nam het zoo te
gelyk in

In dezen tyd was hier een groot Heer

Se Hertog Alagus Vira Mandrim

Ko

dien de Cingaleesen zeer grooten eerbie-

dit hoorende, klom op zyn Olifant, vie

6

bewezen. (Zyn Naam was Alagues Vir-

op’t volk dat nog in Mattagode lag

Mandrim. Dit laatste woord beteekenc

aan , versloeg 'er mede zeer veel af,
vingze by duizenden , verbrak hunne

Hoewe

2fran¬

nram

een Hertog) welke het oogmerk van de

zen Vorst gemerkt hebbende, zig met Vaartuigen in de Baey van Colombo
cenig volk na het Dorp Reygamme be¬ keerde toen na Panture en Gorkane
gaf en zig daar neder sloeg om hen verdurf daar mede alle hunne Vaartui-

gen, en verssoeg nog veelen van hun oDe Koning van Jaffanapatnam vor- vergeblevenen, zo dat hy met een volderde ondertusschen , dewyl ’er geen omene overwinning weer na Reygam

te Beoorlogen.

andre Heerschappy te dier tyd op Cey
lon , dan die van 7 Zee-havens , was

overal de Schatting van alle de Ingezenen in.

keerde

De Koning Boewanaca Babu Raja, Decir
verstaande , dat zyn Landen nu weer galeesen

volkomen van alle Vyanden ontslaagen willen

Boewa

Ondertusschen liet de voornoemden waren , keerde weder met een gerust canie
Hertog Alagucs Vira by Reygamme een nert na zyn Ryk van Degampala. Dog meerer
bemuurde Stad , die hy rykelyk van

de Cingaleesen swoeren , dat zy zulken kennen.

Volk en Voorrad voorzag, en nog een bloodaard nooit voor hunnen Koning
genaamd, Bouwen, en een Gracht en

zouden erkennen ; maar daar was toen
en Prins , in de Pagode Vida Gamma

Wal daar rondom trekken, die hy me-

opgevoed, die wegens zyne Doorlugti-

andere tusschen de vyf Dorpen, Cott-

ge

72
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A. 1653. ge afkomst by de Son kon vergeleekenbehalven dat hy al het volk 'er af ge-A. 1515
werden, alzo hy van’t Vorstelyk bloed vangen nain

De Keizer, dit hoorende, liet het

en van het onbevlckt geslagt van der

Reizer Sacca Raja, en van ’t Geslagt Land van dezen Landvoogd aanstonds
Ittahasammata Raja, en van Simit Ra door zyn vclk , te vier en te zwaard
ja, een Neve van den Keizer Pracca verwoesten. Van daar trol-ken zy nram Viga Raja, en een Soon van den een andre Landstreek, Soliratta genaamd,
Keizer Savluviga Bahu Raja en van de namen de Stad Mahacoelan Cortaja in,
verwoestende verder , van des zelfs on

Keyserin Simittra Dewa wa:

derhoorige Dorpen, met welke Over-

Deze Prins wierd door den Gane o

Ruccul¬

ninklyken huize, in een Pagode zig ont

winning zy verblyd te rug keerden.
Terwyl alles in ’s Keizers Landen op Een

houdende, den Sen dag inieuwe Maan

Ceylon nu in rust was , was ’er in Vorst in

Priester Atahasuwamie, mede van Ko

Pracca
ram Ba

hu Raj

80
der maand Mey, op een Donderdag met de Boven-Landen een Vorst, Jottia Sit- de
vende naam van Ruccule Praccaram Bahu ti, of Jotbia Sioenau Raja genaamd, die, Landen
Raja , op den Throon van de Keizerei
van Cotta gezet

Hy trouwde met een Princes van ’s

aaarlyks gewoon aan den Keizer de valt der

schatting te betaalen , hem nu weten Kezer
iet, dat hy voortaan daar toe niet ge-

2f

Koninklyk huis, uit het Dorp Quiri

negen was. En liet daar op zyn volk

vella, die van ’t Geslacht van Otnurud

uyt de ; Landschappen, over welke hy

da Comara was

heerschte , by een komen , en besloot

Daar op nu Gekroond zynde (welke zig van den Keizer te onttrekken , en
tyd beschreeven werd geweest te zy1 zich als een Vorst op zich zelven te
1958, jaaren na de dood van Budhum houden , waar op hiy, om de zynen te
of 1415 jaaren na Christi Geboorte sterker aan te zetten , veel Dorpen en
bleef hy ; jaaren te Reygamme, ver- Landen aan deze en geene Grooten uytdeelde, en groote Eer-Titels (daar de
trok toen na Cotta, Bouwde daar ee
treffelyke Stad, geheel en al van blau Cingaleezen sterk op gezet zyn) aan
we vaste Steen, en een prachtig Pale hen ga
De Keizer, dit vernomen hebbende, Dovan de zelve steen ; dog met een
zoort van Nieuw-uytgevondene Gal zond een groot Leger op hem af, ver- werderyen, en met eenige Nieuwe Tem

sloeg veel duizenden van zyn volk versia

pelen der Duivelen , en der Afgoden nam veele van de naaste Bloedverwan-s-die hy aanbad. Hier woonde hy ii ten van dezen afgevallen Vorst gevangen
Gezelschap van een Priester, die h en stelde (alzo hy den Vorst zelf uyn

zeer hoog agtte , bewaarde hier d

Candi verdreven had) eene van zyne

overblyfselen van Budum , en bouwd

Opvoedelingen , Ampoeloewagala Coma¬

een byzonder huis of klooster voor zy

ra, een vasal, die jaarlyks schatting aan

ne Priesteren. Ook nam hy tot zyne

hem betaalde , als Koning van Candi

Opvoedelingen 2 Prinszen van Keyzer
lyken bloede, Sappoe Comara, en Coe

da Comara , aan welke hy zeer vee
gunst bewees

Eenigen tyd daar na beviel de Keize
rin van een Dochter, aan de welke mer
de naam gaf van Ulacoedajanam Dewa

welk Dewa een Godin in hunne taal be

2an.

’sRe

Eenige jaren hier na onderwierpen zig zers re
uyt de Wannias nog 18 Dorp-Hoofden mogen
aan den Keizer , waar door zyn Ryk neem

nog meci

nog merkelyk toenam

oc.

De Koning van Jaffanapatnam vre
zende , dat de Keizer zich op de een

van Jaf

teckent

Verslaa
het Lejer van

den Ke
ning va

t21n

D.

of de andre tyd verder aan hem wreeker Koning

zou, droeg alomme de noodige zorge fanapat
Niet lang daar na wierd de Keize daar tegen ; dog liet zig ondertusschen nam ver-

zeer onverwagt door een groot Heir

ook als Keizer van Ceylon uytroepen, sage

dat van den Koning van Canara met een ’t geen de Keizer van Cotta niet zoc
talryke Vloot na Ceylon gezonden was ras vernam , of hy nam ten eersten be-

vervallen; dog de Vorst spoedig eenis

sluit, om zig Meester van Jaffanapat.

volk by een gezameld hebbende, versloes

nam te maken , en zond een Leege

dit magtig Krygsheir ’t geen hem door onder Sappoe Comara daar henen, en lie
’t gansch Oosten een zeer ontzaglyker aan den Koning door dien Veld-Heer

naam gaf, en hem by de zynen zee

weten, dat , aangezien het onbetame-

bemind maakte
Kort daar aan zond hy een Vaar

lyk was dat Ceylon twee Keyzers had
hy dezen Veldheer zond , om hem van

tuig met Caneel na de Overkust van dien nieuwen Titel te ontlasten, en on

Malabar , ’t welk in de Baey van

Driampatam aanlandde; dog wierd van
den Landvoogd aldaar, Rajam Mala

hem , alzo hy niet rusten kon, nog met
het zyne vergenoegd was , wat meer
rust te geven

Ten eersten nam deze Veld-Hee
varagam vyandig aangetast gelyl
ook alles daar uyt weggeroofd wierd, veele van des Konings Landen in; dos
al

VANC E

YLON.

A. 1505 als die hoorde, dat hy nu de Stad Jaffa- Stad , veroverde de zelve met alle des
napatnam begon te naderen, zond hy eer

van zyne Hovelingen, Conta Cara Demalis, en nog een twecde, en derde,
Panigevorum, en Valumunivorum genaamd , om hem te stuiten ; dog 23

conings Rykdom, kreeg veel van zyne

Grooten gevangen, en bragt die te zamen , alzo den koning zelf het ontjlugt was, by den Keizer, die een van

zyne Neeven, met de Naam van Ariat-

wierden alle drie in korten tyd door Sap- etoe Addum Prauwmal, als koning van
poe Comara verslagen, die zig nu klaar affanapatnam aanstelde

maakte om de Stad met zyn blaauw

Peerd met groene maanen te berennen.

Na dien tyd Regeerde deze Keizer

met veel rust, de tyd van 55 jaaren ,

De benauwde koning , hem ziende rengende zyn laatste levens-tyd meest
aankomen , zond Varacara , een stout in den dienst der Goden door

In’t 5aste jaar van zyne Regeering, Laurens

Ridder op hem af, die aangenomen hac

hem in stukken te kappen, dog hy wierd, verviel Laurens D'Almeyda , Soon desD'’Almeyda

nderkonings van Goa, Ae. 1505. ofvervalt

cer hy zoo na by hem quam , van zyn
volk doorsteeken. Ondertusschen geraakte de Prins Sappoe Comara in de

’t Eyland Ceylon, zynde de eerste Por-op Cey¬

tugees, die hier quam.

on A.

1505.

ZESDE HOOFDSTUK.
Aja Wira Praccaram Bahu. Overwint den Hertog van Pasdum Corla. Maha
Pandita Praccaram Bahu Raja, werd van den Koning Ambulvagala overwonnen.
Die Keizer in zyn plaais werd. Derma Praccaram Bahu. Zyne vier Broeders.

Een Moor van Calpentyn, met een zwaar Leger door twice van deze Broeders
Verslaagen. De Koning van Candi laat zich Keizer van Ceylon noemen. Dog

wierd Verwonnen. Kinderen by zyn Dogter verwekt. Die den Keizer weer
Beoorloogd. Een Schip van Portugal , komt in de Baey van Colombo ten An¬
ker. Met welkers Hoofden de Keizer een Verbond maakt. Waar na by Stierf.

Viga Bahu. Het derde Portugees Schip komt bier. Met welkers Hoofden deze
Keizer een Eeuwig Verbond maakt. ’s Keizers Soonen uyt een Prinszes, die hy
en zyn Broeder samen hadden. Werd van zyn Soonen Gedood. Bowaneca

Bahu Maha Raja. Voorvallen onder zyne Regeering. De Koning van Candi,
geslaagen. De Reizer, door zyn Broeders beoorloogd. Verkrygt van den Koning van Portugal ontzet. De Dood des Konings van Raygam De Keizer
verslaat zyn andren Broeder. Werd Dood geschooten. Darma Palla Maba Raja
De Koning van Majadune , verslaagen. De Onderkoning van Goa komt den

Kcizer te hulp. Slaat den Koning van Majadune. En keert weer na Goa.
Vidia Rajoe, ’s Keizers Vader , Beoorloogd de Portugeezen. Huwelyken , en
Rinderen van den Koning van Candi. Werd van zyn Soon Overwonnen , en

lugt na den Koning van Majadune. Die hem in zyn Land schuilplaats vergund
De Koning van lrigal Rajoe beschreeven. Gevangen Raadsheer keerd van Goa
weer na Ceylon. Een Franciscaner Monnik doopt den Keizer. Verdre Ge-

vallen van Videa Rajoe. Koning van Majadune maakt Vrede met den Keizer

Verdre Gevallen van Vidia Rajoe. De Prins Tiquiri Rajoeroe Bandara werd

Raja Singa Rajoe genaamd. Vidia Rajoe doet den Koning der Seeven Corlas
Dooden; en werd Koning der Zelve. Werd op de Vlugt gedreeven. Raja Sin-

De Keizer Darmapalla Raja veroverd ’t Land
ga neemd de Seven Corlas in
van Mature , dog Verliest het weer. Raja Singa slaat de Portugeesen. Ver-

dryft Dermapalla , en werd Keizer van heel Ceylon. Zyn verdre Gevallen.
Aanwysing van t geen aan deze Geschiedenis der Ceylonze Keizers ontbreekt.
Lyst der Ceylonze Keizeren. Verhaal van andre wegens deze Keizers. Don
Jan trouwd Donna Catharina, Dogter van Mahadasseyn. Die Raja Singa op de
Vlucht dryft en zich Keizer maakt. Werd van Don Jan geslagen. Wond zig

Selven van spyt, en Sterft. Oude haat tusschen Hem en Don Jan. Diens Vader

der Raja Singa Gevangen krygt, en met houte Bollen dede Doodschieten. Nazaen van Don Jan , en zyn halven Broeder, Cenuwieraat. En hunnen verdere
Gevallen.

Jaja Wira
Pracca¬
ram Ba¬

hu.

Te dier tyd was 'er een Hertog van
Pasdum Corla, uyt de Aldea Caculan-

4 hem volgde zyn Neve, Soon

van zyn Dogter Ulacoedajanam

Dewa, die zich Jaja Wira Prac- dola, mede van Keizerlyken bloede,
caram Bahu noemen lict.
V. DEEL.

Srivardanam Pati Raja genaamd, die met
K

alle
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A. 1508. alle Ingezetenen, die boven en beneden ven benomen hebben; maar zy vlugttenA. 1515.
net hem na zeker huis , waar af de

de Rivier van Caliture woonden, en zig

aan de overzeide van de Rivier van koning Ambulvalaga bericht, en hem

Waluwe onthielden , zich tegen der daar op gevangen krygende, hem na een
jaar bestierens het leeven benam, en kei-

keizer van Cotta opwiert, waar op de
ze Vorst zyn Moeders Susters jongst
Over¬
wind

den Her
tog van

Pasdum
Cota

zer in zyn plaats wierd, met den Titel van Wira Praccaram Bahu

Soon, Ambulvagala, met een magtig

Hy Regecrde z0 jaaren zeer gerust , Derm

Leger tegen hem zond , die Pati Raj-

gevangen nam , en by den keizer 1
Cotta bragt, die den Prins Ambulvag:

en voorspoedig , ook na zyn dood trad Pracca2m Ba
de oudste van zyne vyf Soonen met den

i

la tot Hertog in Pati Raja’s plaats, en

naam van Derma Praccaram Bahu op den

hem in de Gevankenis stelde

Throon

Na verloop van eenige jaaren liet de
keizer dezen Pati Raja uyt de Gevan

Zyn tweede Soon , Taniam Vallaba
wierd koning van Candoepiti Madam-

kenis voor hem komen, en stelde hem X.
De derde wierd, met den Titel van Zyn

niet alleen op vrye voeten ; maar ga

Siri Raja Singa, koning van Manicara-broeder

hem ook groote Geschenken , en had
de zoo grooten vertrouwen zedert or

vare , de vierde , koning van Reygam-

hem , dat hy hem een van de Prinszen,

me , en de vyfde, koning van Oedoe

dien hy opgevoed had, een Soon van

gampala, met den Titel van SaccalacalValaba Raja, gemaakt

Jaja Wira Praccaram Bahu, overlever

Te dezer tyd quam Adiracarajan, eer

de, hem belastende, dien Prins na zyn

Een

Dood tot zynen Opvolger op denThroon Moor van Calpentyn, met een magtig nsoo
Leger van Mooren en een groote Vloot van Ca

te zetten, vermits hy, door een zwaare

Ziekte aangetast, staat maakte wel haaf over , die hy in de Baey van Chilauv
een Lyk te zullen zyn

net eer

ontscheepte, om op de Olifanten-jachtv22

Hy quam ook kort daar aan te ster
ven, maar 7 jaaren Geregeerd hebben

te gaan , en ontrent Chilauw, of Ma
naar, Paarlen te visschen

De koning van Oeddoegampala ,

de.

Mah.

pentyn,

Deze voornoemde Prins volgde naa

Leger

dOOr;

dit

van dez

Broeders

gehoord hebbende , ging uyt last van veisla-

Pandit.

hem als keizer van Cotta, dog hy nan

den keizer, zyn broeder , met zyn gan-gen.

Pracca-

den Titel van Mahapandita Praccaram

sche magt na ’t koninkryk van Candoe

ram Ba¬

hu Raja

Bahu Raja aan ; waar in dan Pati Rajzyne belofte, aan den Overleden keizei

piti Madampe , en beraadslaagde met
zyn broeder, Taniam Vallaba, wat zy

gedaan, getrouwelyk naquam

tegen deze Mooren zouden in ’t werk

In dezen tyd had de koning van Ambulvagala vyf Soonen en een Dochter.

stellen.

de welke hoorende , dat een Opvoede

tasten , omzingelden hun Leger , en

zindelyk vonden zy goed hun aan t

ling van den voorigen keizer, in zyn versloegen ze in een korten tyd.
Saccalacala doodde den Modeliaar, o
plaats, schoon zy veel meer recht tot de

kroon hadden , keizer geworden was,

een van de eerste Colonellen der Moo

vier Corlas den keizer van Cotta be

en, Adirakarajam, met een Hasagaey;
daar na verbrak hy alle hunne Vaartui-

stonden te beoorlogen

gen, en verkreeg een volkome Over

met het Volk van ’t Graafschap der

De keizer, van hun voorneemen be

richt gekregen hebbende, stelde den
Hertog Pati Raja als Veld-Heer, er
eenen Inuwa Aram als tweede over zyr

Leger, die zig in de Aldea (of het Dorp

winning , quam met veel vreugde by
den keizer zyn broeder, en keerde we

der gelyk zyn broeder , yder na zyn
Land

Ontrent dezen tyd was 'er in Candi De Ko¬
ing van

Werd
van der

koning
Ambu

vagala

ok een koning, die zig verstoutte, den
Calane nedersloegen.
Candi
Daags 'er aan ontmoeteden zy he naam van keizer van Ceylon te voeren, aaraict
Leger van Ambulvalaga in zeker Veld en zelf nieuwe Munt te slaan, daar hy Kezei
Hinker Devela genaamd, alwaar de Le bevorens schatting aan den keizer vanvan
gers aan malkanderen raakten ; maar :'

keizers Leger wierd deerlyk, en te ge
wonnen. lyk de Hertog, en nog een Graaf daa

over¬

Ceylor

otta betaald had

noement

Al ’t welk deze Vorst hoorende, zond

hy aanstonds zynen Broeder, Sini Raja

verslaagen, waar op Ambulvagala, zy Singa, koning van Manicavare, op hen
ne overwinning vervolgende , naa de af , die dezen verwaanden koning van
Stad Cotta trok, die Belegerde, en in vandi zoodanig in het naeuw bragt, dat
eenen dag door Verraad inkreeg
hy drie Millioenen Fanoms , 3 Olifan
Dicke
De keizer, dit hoorende, doodde zyn ten , met Tanden, en de Prinszes zyn
zer in
keizerin, en alle haare Staat-Juffers, oj Dochter aan den keizer ten Bruid zond,
zyn

plaats

werd.

dat die van den Vyand niet geschonden
mogten werden; ja hy zou, zo men da

waar op hy, onder zwaare belofte var

beterschap , in genade aangenomen

niet belet had , ook zich zelven het le wierd

De
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3 De keizer gaf deze Prinszes aan den tugees Schip in de Baey van Colombo, . 1561
Vorst Dequiravella tot een Gemalin, met veel Geschenken ten Anker; dog Het ;de
die by haar 6 foonen verwel-te, welker zy, hun Goederen willende ontschepen, Portu
naamen als Vellicolla Rolahami , Gun

L0
wierden daar in door ’s keixers Wagti

gemmeva Ralahami , Velagi Ralahami

belet, en vvandig aangeiast ; dog die kon

Senarawe Ralahami, Tissamawa Rala

door 't Geschut der Portugeezen op hier.

de vlugt gedreeven
De keizer nam dit Bedryf van zyn Met wel
prinszes , die met den Vorst Jaja Vir- Wacht zeer qualyk , alzo zy geen de kers
HoofBandara trouude ,, dog haaren paam minste last daar toe gehad hadden. den de
nami, en Quiravele Ralahami in de ou

le Geschiedenissen voorkomen, en cer

vind men niet uytgedrul't

van Candi weer tegen den keizer van
Cotta te Oorlogen, die derhalven zynen

Kerne
ec

Beoor

ogd.

Hy zond derhalven eenige van zyne ze Kei-

Eenige jaren daar na begon de koning Hovelingen na de Portugeezen , om zereer

Die de

euwig
hen te toonen , dat dit een misslag verbons
van zyn volk was buiten zyn kennis, en maakt

broeder , Saccalacala Valada, met een liet

of ; Portugeeze Gezanten plech

Leger tegen hem zond, die hem ander- telyk na boven ophaalen, alwaar hy hen
maal zodanig vernederde , dat hy ge zeer minnelyk ontfing , zeer heerlyk
noodzaakt, was zonder Sonnescherm

ynthaalde, en een ecuwigduurend ver

en zonder witte Rondel voor de voe- bond met hen maakt.
ten van Saccalacala Valada neder te
vallen , na dat hy hem voor af zyn

Na dezen tyd hebben de Portugeezen begonnen zich tot Colombo metder

kostelyk hals Juwecl toegezonden had, voon te onthouden, en vast te maken
waar op hy wederom, dog op veel har 2l200 hen de keizer toestond daar een
der voorwaarden , in genadc aangeno
men wierd

Vesting te bouwen

De keizer Viga Bahu , en zyn Broe-

Ontrent dezen tyd , by ’t leven van der Siri Raja Singa van Manicavare ,
dezen keizer van Corta, vertrok 'er een nog jongelingen zynde, hadden zamen

Schip uyt Portugal, dat behouden in de maar eene vrouw een Princes van ’t
Jeslacht van Quiravelle, die QuiravelBacy van Colombo aanlandde ; en dit
was het tweede , dat hier ontrent A. 1530 le Mahabisso Adassyn genaamd was
quam.

Een
Sch
uyt Por
ug2

kon
nde

Zy had by deze 2 Broeders Soonen;,geaen

Zoo ras de keizer Darma Praccaram bekoomen , van welke de cerste Maha Sooner
3ahu dit hoorde, liet hy (zo deze ge

Teygam , 10 jaar oud zynde , stierf, uyt ecn
zelyk de Prinszes toen mede overleed ; Prinszes,

schiedenis zegt) de 4 koningen zyn
die hy en
broeders by zich roepen, zich met her dog de ; andre Soonen bleven in ’t leeven
zyn

beradende of men deze Vreemdelingen

De tweede was Bowanaca Bahu Ma Broeder

Baey van toegang in dit Land verleenen zou, waar ha Raja, de derde Para Raja Singa Ra- zamer
Colon

bo ten
Anker.

op de koning van Oedoegampala zey
dat hy die Lieden zelf eerst wilde gaan

ja, en de vierde Majadunne Raja ge-haaden

naamd; dog na de dood dezer Princes
zien. Hy deed dit ook, bevond de zel- troude de keizer een andre Gemalin van
ve zeer wel , en raadde den keizer, met 't Geslacht van Quiravelle, die, na haar

Met wel- hen een Verbond aan te gaan. Daar op Huwelyk , Dewa Raja Singa Comari
ken
gingen de Portugeezen met geschenken genaamd wierd
Hoofder
de Keize
en Ver-

bond

22kt.

na Cotta, alwaar zy van dien Vorst zee
wel ontfangen wierden , die een ver

De keiser droeg voor de ; voornoem-

de Prinszen groote zorge ; dog zyn

bond tot hun volkomen genoegen mef Gemalin, ziende, dat hy hen zoo be
hen maakte, waar naa zy weer van daar

minde, zogt middel om hen van kan

vertrokken. Dit verhalen de Cingalee-

te helpen , dit met a der voornaamste

zen van dezen keizer, dog het is, gelyk Hovelingen, Candure Bandara, en Ca-

wy onder de komst der Portugeezen naca Modeliaar overleggende
Hier van kregen de Prinszen door
hier na melden , by des voorigen keizers
nunne
goede vrienden tydelyk kennis,
tyd voorgevallen.
Werd
Waarna
Eenigen tyd daar na quam deze kei- vluchtten in een Pagode en wierden van zy
hy Stierf. zer , na dat hy veel Aalmoessen aan de

Viga
Sahu.

door de Priesters stillekens verborgen, Soonen

Armen gegeven, veel Olisanten, ja wel iwaar de 2 oudsten een geruimen tyd gedood
duizend stuks, weggeschonken , en 2 bleven , dog de jongste ging na Candi
by den koning Jaja Vira Raja, die met
jaaren geregeerd had, te sterven.
In zyn plaats zou, volgens de keure. een Nigt van dezen Prins, Ceravella,
le koning Saccalaccala Valaba, als de wy¬ getrouwd was, alwaar hy met een
ste der 4 broeders, gevolgd hebben, dog groot Leeger voorzien wierd , en
alzoo by dit weigerde , viel dit de ko daar op riep hy zyne Broeders by
ning van Reygam, met den Titel van zich, en zy beoorloogden met gemeeViga Bahu, te beurt

By zyn tyd quam hier weer een Por

ner hand den keizer , hunnen vader

dien zy in een groote benaauwdK 2

heid
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. 1569 heid bragten , dwingende hem de : eygen dood door een wonderlyk en on-A. 156e.
voornoemde Hovelingen aan hen over
te geeven

crwagt toeval gestorven

De Koning van Majadune, ’s keizers

Hier mede nog niet vergenoegd zyn- ongste broeder, had 4 Soonen, en twee
de, trokken zy na de Stad Cotta, na- Dogters , van welke de oudste Soon ,
men de zelve en’t Paleis in, roofden al- 20 jaar oud, en Maha Rajoere genaamd.
le de schatten des keizers, en gaven last stierf. De twecde voerden de naam var

hun Vader, dewyl hy ’t met zyne Ge- Timbiri Palla Bandara. De derde die

malin tegen hen gehouden had , om te van Santana Bandana, en de vierde van
brengen. Ceen van de Onderzaaten wa

Tiquiri Rajoeroe Bandara, van welken

genegen , om zyn hand aan den keizer

de Sterrekcikers voorzeiden, dat hy eens

te slaan ; dog eindelyk quam ’er een Opperheer van liet gansch Eyland werVreemdeling , Seelam genaamd , te den zoude
Ontrent dezen tyd stond de koning DeKovoorschyn , die de schend-daad verrichte.

van Candi weer op tegen den kcizer, en ning van

Dit was het eynde van dezen Keizer, zond een groot Leger , om de Landen and

geslagen.

der vier Corla’s te verwoesten.
na dat hy S jaar Geregeerd had.
De koning van Mijadune dit hooDes morgens daar aan wierd de oud2Bahu
ste Broeder, met den Titel van Bowane- rende, alzoo dit zyne Landen waaren,
alia
Babu Maba Raja , als Keizer ge zond hem een magtig Leger tegen, verPaja
sloeg het zyne , en dwong Jaja Vira
Regcerd kroond

Bouant

Zekere susters Soon van den keize

als hci

Viga Bahu, Viria Soeria Pitlesse Vidia

Tet.

Raja om 24 millioenen Fanons aan hem
e geven , en aldus Vrede met hem te

Bandara genaamd , en verzegeld Vors

maken , belovende zich voortaan gevan Pitlesse, mitsgaders een Manaperi hoorsamer te zullen gedragen
Asala Araatie, stelden zig meteenige op
Ondertusschen namen de koningen Deke-

roerigen hier wel tegen ; dog wierden an Majadune en Reygamme voor, om zerdoor
eerslagen , en men gaf hunne Landen den keizer, hunnen Broeder, te beoor-zyn

aan de Panpeas, een geslacht, dat ge

logen , om dat hy zynen Neef Darma Broeders
beoor

woon was Gras voor de Peerden en O- Palla tot Erfgenaam van’t Ryk gesteldloogd.
lisanten, te snyden, ten buit

Daar na rechte den keizer een groot

Feest aan , lier op ’t zelve toestel tot
veel vreugde maken, verhief Raja Singa tot koning van Reygamme, en eer

had

De keizer, schreef dit ten eersten aan Verkryg
den koning van Portugal en zey dat van den
Koninc
hy zynen Neef Darma Palla in zynevan
por-

handen overgaf, met versoek van hem tuga

van zyn Opvoedelingen , Araja Dara in zyn Erf-recht na zyn dood, als zy-ontzet.
tot zynen grootsten Raadsheer, maken

ten vervanger, de behulpzame hand te-

de verder met beide zyne Broeders, de

sen die geene , die hem dit recht be-

koningen van Reygamme, en Majadu- twisten wilden, te bieden. Hy zond
ne, een vast verbond. Hy had eene hem met dezen Necf veel Goude, Sil-

dochter, die Samoedra Dewa, dat is, vere, en lvoire Beelden , wonderlyk
1200
vallen
onde

zyne Re

i

Zee-Godinne, genaamd was.

konstig gemaakt, en een grooten schat

Op dien tyd was 'er een Malabaar
koning uyt de Landen van Jaffanapat

weerdig, en daar nevens zynen Getrouwen Dienaar , Salapuwe Araatie , als

nam, met een dochter van den koning

Jezant na Portugal, die aan dezen ko-

van Madampe , Tanian Vallaba, ge-

ning een net bericht van ’s keizers za

rouwd, van welke vrouw deze Mala- ken gaf , waar op deze Vorst den kei

baarze Vorst een Soon had, Vidia Ban

zer ten eersten met een groote vloot,

dara Raja genaamd , die met de keizer
yke Prinszes Samoedra Dewa, trouw-

en veel volk, ondersteunde

Ontrent dezen tyd ging de koning Dood

de, by welke hy 2 Soonen verwekte van Reygamme op zekeren dag na het des Ko

de oudste Darma Palla, en de jongste Dorp Mahoe Pitigam , dat een aan- ning.
Jaja Palla Astana genaamd
Den oudsten voedde de keizer Bowa-

neca Bahu , zyn Grootvader , op , en

van Rey

hangzel van Malvane is , werd daar gam
ziek, en storf.

Na dat de koning van Majadune de peg

behalven dezen queckte de keizerin nog dood van zyn Broeder, en ook 't ver-gerver-

een Prins van haar maagschap op , Sin

trek van dezen Gezant na Portugal ver-slaat zyn

ga Bandara genaamd , die zeer wys was, nomen had, verzogt hy aan de Moo- andre
log de keizer begeerde, dat Darma Pal ren van de Overkust om hulp, die ten broeder

a hem in de Regeering volgen zou, en eersten wel quamen , en nevens hem
bestelde , om alle moejelykheden voor den Stad Cotta belegerde; dog al hur
te komen , dat Singa Bandara maar stil aanleg wierd door de Portugeezen vervan kant geholpen wietd , hoewel de deld, en daar op verzogt hy de Vreede

keiserin niet beter wist, of hy was zyn die hy op die voorwaarde , verkreeg,
dat
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dat hy de 2 hoofden van dat Moorer
Leeger overleveren zoude , het well
hy niet genegen zynde , ging de
keizer weer even hevig, op hem aan
De l'ortugeezen deeden ook een ster

a

aaa

Bd nen,aFa ans

door zyn hoofd geschooten, na dat hy
I1 jaaren geregeerd had

Darma Palla Maba Raja volgde in Darma
zyn plaats, en wierd doorde sterke hand rall
aha

der Portugeezen op den Throon gezet, Rajn.

ken uytval op zyn volk,verstroiden het, net welk zo ras van den koning van Mana Sita-Vaca , de Hoofd-Stad van ’t hadune niet vernomen was, of hy trok

Koninkryk Majadune, dreven den ko veer met een groot Leger na Cotta, en
ning na Saffragam op de vlugt , en sloeg dapper tegen hem , en de Portu- DeKo

wierpen al zyne koninklyke Cieraaden

geesen ; maar wierd wederom door

ning van

Majadu

keizers volk geslagen.
negeHy hield zig eenigen tyd in de Aldea,
Ondertusschen dede Darma Palla van slagen

weg.

Batoe Gedra, voor den Keizer verbor

alles aan den koning van Portugal, en

gen ; maar quam na ’s keizers vertrek aan den Onderkoning tot Goa, net be-

met het Leger weder binnen Sita- richt geven, die hem op zyn versoek,

Vaca , van voornemen , om den Stryd nieuwe hulptroepen toezond
tc hervatten
Wer

Dood
ge-cho

ten.

Kort daar aan quam de Onderkoning van De On

Na dat dit ter ooren van den keize

Soa, Don Louis de Taydo, en zyn zuster derkoning
gekomen was, trok hy nevens de Por Soon, Don Joan, zelf met een groote vloot
co,van

tugeezen, met een zwaar Leger na Ca en een breeden toestel van Oorlog, met komt
lane, daar een heerlyk en groot Hui veel geld, na Ceylon, lieten het anker deker
van den Koning van Majadune was in de baey van Colombo vallen, en be-zer te
bleef daar eenigen tyd en wierd gaven zig ten eersten na Cotta, daar zy hulp¬
op zekeren dag, uyt een vensser leggen- zeer minnelyk ontfangen werden.
Na dat men alles nu rypelyk overde, van een Portugees (zoo zommige
meenen , al willens; dog , zoo andre legt had , trok de Onderkoning daags

zeggen, by ongeluk) met een kogel daar aan na Sita-Vaca , dreef den ko¬
K 3

ning
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ning van Majadune op de vlucht, dwin- zandi, Parcia Pattoe genaamd, de vlugt, A. 1580.
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gende hem zyn Hof-Stad zeer schande

beraadde zich met zyne Vrienden aldaar,

lyk te verlaaten, en die aan den vyand ten prooy te geven

n besloot met goedvinden van de koning
an Majadune, zyn Oom om den ko¬

claat den

Hy nam eerst zyn toevlugt na het ning zy n Vader te beoorlogen.

Jorp Dreniagala ; dog vertrok ten eer
ten van daar na het Dorp Balatga

Koning
van Ma

jadunc.

Palla

Hy stclde dit kort daar aan in ’t werk
nam zyn Hof-Stad Candi in, en maak

Wer
van zyn

e zich verder van het gansch Ryk van

Ondertusschen stak de Onderkoning die naam, alzo hy van alle de Onderda

Kort daar aan wierd Don Joan Hen-

En keer
weer na

Goa.-

vcr¬

wonne-

De Taydo de Stad Sita-Vaca in Brand nen zeer bemind wierd, meeste-

trok weer na Cotta, liet daar zyn zus
ters soon, Don Joan Henriques , tot
keizer hulp, en vertrok weer na Goa

Soonei

en vlugt
den

De koning Jaja Vira, niet wetende

onin;

vaar zich te keeren, ging met zyn ge-van Ma
malin , zyn andre kinderen , en een jadune

5root gevolg, en met den Koninkly-

iques ziek gaf zync Bediening aar kten Olifant , Aira Vatta genaamd , na
Capitcyn Diego de Melo over liet een de plaats , daar de koning van MajaGeschrift na, waar in hy belaste ’s kei
zers Vader, Videa Rajoe, en de Raats

dune, was , nam de Kroon van zyn

heer Tammitte Bala Soeria Sena Dipati

en verhaalde hem al zyn ongevallen ,

gevangen te nemen, en na Goa te zen

maar kon hem niet bewegen , om hem
egen zynen Soon in zyn onbetwistelvl-

den, zonder de reden van dien ’er by te

ioofd, lei die aan des konings voeten

voegen , waar op Don Joan kort daa Recht tot de Kroon , waar van hy
aan stierf, latende ’t Oppergezag aan

aja Vira hem onrechtveerdig ter gunst

Diègo de Melo als Capitein Generaal,

an zyn tweede Gemalin en van haare

die kort daar na de 2 voornoemde Hee

cinderen had zoeken te berooven , te

ren liet gevangen nemen, en na Colom
bo voeren; maar de 2 vrouwen van Vi

elpen.

Om hem egter niet geheel en al voor Diehem

dia Rajoe wisten middel tot zyne ver- 't Hoofd te stooten, gaf hy hem eenige een

dorpen tot zyn onderhoud, bewees hem Schdi
slaven over, die de Gevankenis heime veel gunsten , en beval hem, dat hy vergind

lossinge te beraamen zendende eenig

lyk ondergroeven , en hem dus gele-

genheid gaven, om te ontvlieden; waa

naar in zyne Landen blyven , en zich
daar stil houden zou, met verzekering,

op Capitein Melo den voornoemden dat hy dan geen onheilen te wagten

Raatsheer , op dat hy ’t niet mede ont
vlugten mogt, ten eersten na boord, en
zoo verder na Goa zond

Vidia

idia Rajoe, ’t ontvlugt zynde, ging

Rajoc

na Reygam Corle na de Aldea Attula

beoor¬

jamme vervolgde zynen weg na Pas

logd de

Porru-

dum-Corla maakte een wooning , en

guuen.

vastigheid voor zyn volk , in de Aldea.
of 't Dorp) Pellenda, en begon van daar

de Portugeesen te beoorlogen
uwely
ken, er
Kinde-

ren van
den Ko¬
ning van

zandi.

had

Te dier tyd was een koning aan de
kant der zeven Corlas, in de heerschap-

y Dewa Godea , in 't Dorp Monda
onda Palla , alwaar hy een Stad
poude

Hy was koning van lrugal Rajoe, De Ko¬
voerde de naam van Hedrimana Soeria ning van
Triga

Rajoe was van een hooger Geslacht, pecotdan eenig ander Koning op ’t geheel ven.

Terwyl nu de koning van Majadune Eyland Ceylon, en leefde met alle zyzich te Dereniagala onthield, Regeerd ne nabuurige, Vorsten in een goede
aja Vira Raja nog in de boven-Lan- Vrede.
den van Candi , zynde met een Nicht
Ondertusschen vond de verzonden peGe
van dezen koning getrouwd, by welke Raadsheer Tammutta Bala Soeria Sena vangehy een Soon Coralliadda Bandara , en
ipati gelegenheid , om zig by den RaadsTeer
een Dochter had , dog de Vorstin kort Onderkoning van Goa zoo geagt te
keerd
na ’t baren van deze kinderen overleder
naken , dat hiy met groote geschenker van Gozynde trouwde de koning van Cand veder na Ceylon keerde
a Ceyniet lang daar na weer met de Prinsze

Op dien zelven tyd vertrok een lon

van Ganga Palla, die van ’t zelve Ge-

Franciscaner Priester, Fra Joan Villa de Een

sacht, als zyn voorige Gemalin, was
Hy kreeg by haar ook eenige Kin
deren, die hy veel meer, dan de kinde-

onde , en een Capitein Alfonso Pereir-

ranC.

caner

met hem na Ceylon, die eerst tot Co- Monnilombo , en daar na in Cotta by den Doopt

ren van het eerste Bed , beminde , dat Keizer Darmapalla quamen, terwyl die den
1eu
zoo verre ging, dat 'er niet anders, dan zig tot een zwaaren stryd bereidde, waar
de last om hen te dooden, aan scheen toe de Portugezen ook het hunne deden.
e ontbreeken

De Prins Coralliadda Bandara dier

Na dat deze Priester eenigen tyd hier

haat van zyn Vader tegen hem , en geweest was, bragt hy den Keizer zoo
zyn zuster , gewaar geworden zynde, verre , dat hy , ten overstaan van den
nam ten eersten na een Landschap van Kapitein Generaal met veel van zyne
Gro-
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Groten , en een groot deel van zyn
volk, gedoopt wierd

Ontrent dezen tyd stierf ’s Keizers

een der Grooten van zyn Ryk, er

Modeliaar en Edelman van ’s koning.
huis, spoedig afgezonden, om tegen den

Moeder, of de Gemalin van Videa Ra

coning Vidia Rajoe te stryden. Hy

joe , de welke , haare dood verstaar

verssoeg den zelven zeer gelukkig,

hebbende terwyl hy nog te Pellenda kreeg het Hoofd van den Modeliaar
was, Vreede met den Koning van Ma

Samaracon, en noodzaakte de anderen

m in’t diepst van ’t Bosch te vlug-

jadune maakte, en daar na zyn dogtei

Maha Tiquiri Bandara, trouwde, daar

ten

enboven aan zyn Soon Jaja Palla Ast-

Na dien tyd maakte de koning van

na , wettigen broeder des keizers , ee Majadune met den keizer Darmapall.
Nicht van die koning, Coeda Tiquir Raja, en met de Portugeezen Vrede,
Bandara ten huwelyk gevende , om d’ en dede dezen Vidia Rajoe door beid
banden van Vriendschap zo veel vaster zyne Soonen, Maha Rajoe Bandara, en
te leggen

Tiquiri Rajoeroe Bandars, mitgader

Na ’t voltrekken van deze Huwely- door zynen Modeliaar Wicrama Raja,
ken, maakte hy geen werk van den weder beoorlogen

koning van Majadune , nog van d
Portugeezen; maar begon hen in tegen
decl schade te doen, en gaf voor, da

Hun Leger trok van Pasdum Corla verdte

op bestreed een Vesting in de Aldca Gevallen

van Malcava, en trok Zeeghaftig over van Vi
Ra
de Rivier Pellenda. Waar op Vldiadoc
hy de regte Erfgenaam van ’t Keizer
Rajoe zyne Gemalin en zyn Soons Geryk was

Koning
van M.

jadun
maakt

De jongste Soon van den koning te malin , dochter van den koning van
Majadune, Tiquiri Rajoere Bandara ge

Majadune, met al haare Slavinnen, en

naamd , toen i2 jaar oud, en zyn mi

opvoedelingen, benevens het koninklyk
Vaandel , na de Stad Pellenda zond,

met den

nog zuigende , wierd met een groot

Keine

Leger, onder opzigt van Wikrama Sin vlugtende alleen met cenige van zy-

Vrede

ne
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A. 1580 ne vertrouwde vrienden, Araaties, en
Deze Vorst, hier door zeer bekom-. 1590
met eenige Modeliaars(of Colonellen merd geworden, en niet genegen zynna de kant van Waluwe , daar hy zich

se dit om Vidia Rajoe af te wagten, be¬
aste hem aanstonds zyn Land te rui-

zelven stil ophield

De Prinszen, de Stad Pellenda verla-

nen , die daar op zyn toevlugt tot den

ten ziende, traden ’er in , vonden ’er

koning der zeven Corlas nam. Deze

Vorst Edirimanna Soeria genaamd, was

hunne Zuster, en Nicht met haren stoet
die zy terstond na Sitavaca zonden

zeer na met den koning van lroegal ver-

Ondertusschen ging Vidia Rajoe ni

maagschapt, weshalven Vidia Rajoe den

vandi , en beraadslaagde met dien ko

zelven in de Stad Mudda Conda Palla

ning Goon van Jaja Vira) wat hem nu verzogt, dat hy hem onderhoud, en een
vorder te doen stond
verblysplaats in zyn Land vergunneHy verzamelde daar op weer een Le wilde , waar op hy hem en zyn voli
ger, zette zig in de Galbade Corla ne
der, waar tegen de koning van Maja-

het Dorp Bogade gaf

dune zyn Soon, Tiquiri Rajoeroe Ban-

de, maar als een ondankbaare woel-al Rajo-

dara, en Wicrama Singa, zynen Mo¬
deliaar, met een groot Leger zond
dat zig in de Aldca Cottoega Hawatte

nedersloeg
Zoo ras de Legers in malkandeis ge

zicht quamen ging de stryd zeer fe

Vidia Rajoe, zich daar nu neder zetten- Vidia

niet konnende rusten , beraadslaagde doet den
oning

met een Araatje (of Capitcyn) Vella derzeoeda genaamd , om den Koning der ven Corzeven Corlas, die hem zoo veel gunst lasdoo-

eweren, en als een Vriend ontfangen ael¬
had , om hals te brengen

Om dit Schelmstuk uyt te voeren ,
aan; dog Vidia Rajoe wierd weder gewas 'er besloten , dat hy den Koning
slagen zoo dat hy na ’t Gebergte El
pitti Conda vlugtte en van daar zich zou gaan bezoeken , en dat zyn volk.
weer na Candi begaf. Hy hervattede erwyl hy binnen met den Koning sprak,

daar na den Stryd wel, komende wec

cen Gevegt aanregten zoude , waar of

met een veel zwaarder Heir afzakken ;

hy vaststelde, dat de koning zou buiten

maar de volkeren der vier Landstreeken

komen , en tragten dit Gevegt weder
te beletten , in welken tyd de Araatie

die onder hem stonden , verlieten hen

trouwloos, en onderwierpen zich aan

zyn kans waarnemen zou , om den Ko-

den Prins Tiquiri Rajoeroe Bandara,

ning te dooden

waar op Vidia Rajoe weer stil , dog
Hy ging dan op zekeren dag me
haastig, met eenen slaaf na Candi ont veel vernedering na ’s Konings Paleis,
quam, terwyl zyn Leger meest op de

viel menigmaal voor zynen Throon ne-

vlugt gedreeven wierd. Ontelbaar vee
volks verloor hy toen, alzoo 'er duizen-

der, bedankende hem voor de groote

den al vlugtende in de pan gehakt wier
den behalven een groote menigte die

dog de koning belaste hem een en an-

gevangen wierd.
De
rins

iquiri
Rajoerc

RajSingRao¬
ge-

naamd

dermaal op te staan, en by hem te gaan
zitten

Ondertusschen begon het volk van En werd
Na deze groote overwinning , waa
mede deze Prins Tiquiri Rajoerot Vidia Rajoe geen kleen geraas van bui-konine
Bandara weer by zynen Vader , der en te maken , en zo sterk met malkan- derzel-

Bandara koning van Majadune, quam , verza
G1e1

runst, die hy in zyne Landen genoot :

dren in gevegt te raaken , dat het den ven.

nelde de Koning al zyne Ridders, Ho-

Koning begon te verveelen zo dat hy

velingen, en grootsten van zyn Ryk

met groote ontzetting na buiten wildt

pelastende de zelven , dat zy voortaar
dezen Prins, de Eernaam van Raja Sin-

loopen, om het te beletten; dog halverweeg nam de Araatie, Vella Joeda,

ga Rajoe zouden hebben te geven.

den Vorst zoo wel waar , dat hy aan-

Daar op ging deze Prins na de viei

tonds van kant geholpen was, waar op

Corlas herstelde daar alles, gaf nieu

de Ingezetenen der zeven Corlas Vidia

we Wetten, en schikte alles vo Rajoe tot Koning kooren , die in ’t
gens den last , dien hy van den Koning eerst veinsde, dat niet aan te willen nezyn Vader gekregen had.

Na dat nu alles tot stilstand geraaki

men , dog zig eindelyk daar toe bewegen liet

Na dat Vidia Rajoe door al zyne
was, zond de koning van Majadune allisten, en geduurig woelen , het zoo
Gezant na Candi zynen Oom , Juru
gal Ralahami van Obbera Heer var

verre gebragt hadde verzogt hy van

Quirivella, en verzogt aan den koning zyn Soon, den keizer Darma Palla Paja,
van Candi , dat hy dog niet wilde toe een groot Leger te hulp om die van
iaten , dat Vidia Rajoe in zyne Lander de vier Corlas te bestryden. Hy kreeg
hersteld wierd ; maar dat hy hem ter dit van den zelven , en van de Portu-

eersten uyt zyne Landen wilde doer
vertrekken, of dat hy anders hem daa

toe zou komen dwingen.

geezen , en vertrok daar mede na de

vier Corlas ; dog de koning van Ma-

jadune zond zyn tweeden Soon, Maha

VANCEY LON.
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neemt de

ha Rajoere Bandara , en zynen Mode- Palla in , vervolgde Vidia Rajoe ozeven
liaar Wicrama, met een groot Leeger

hem tegen , welke laatste hem alleen

veral , kreeg zynen Araatie, dien ver

by cen pas van de Rivier Poena Cattale na
Totta met alle zyne Portugeezen deer

lyk sloeg , en noodzaakte na de Stae
Monda Conda Palla over hals en kop b

orlasin.

raaderlyken Moordenaar van Ediriman
Soeria, Koning der zeven Corlas,

gevangen, en liet hem aanstonds aan een
zere paal vast spitten

Daar na onderwierp hy zichde zeven

Corlas geheel en al, vernieuwde ’s Lands
nacht de vlugt te nemen
Hy, die een onverzettelyk hoofd had Wetten, stelde op alles een nette ordre.
daar mede den moed niet verlooren ge-

vende , hervatte den stryd tegen den
jongsten Soon des konings van Majadu

ne, Tiquiri Rajoeroe Bandara , dog nu

en begaf zich toen weder Zeeghaftig na
Sita-vac

Vigea Rajoe met zynen zoon Jaja Palla
Astana, en hun gevolg, gingen na ’t dorp

Tammaraccoelam ; dog aldaar wierd hy
Raja Singa Rajoe genaamd , die alle de
van de Malabaaren , na een zeer onverSterkten en vastigheden , van Vidis

Rajoe innam , en zelf de Stad Con- wagten dog korten Styd , van alles be-

da Palla Nuwara beleegerde , daar roofd

Vidia Rajoe uyt gevlugt was

Van daar ging hy in de Baey var
Portaloon of Putaleon t’scheep , ver

Ontrent deze tyd bragt de Keizer Dekei

Darma Palla Raja , door hulp der Por- zer Dar-

tugeezen , 't Land van Mature , en mapalla
Raja

trok na Jaffanapatnam , en begaf zich veel sterkten, onder zig, doende dat veroverd
na een Haven ofte Baey , die zederi

Raja
Sng.
Raoc

gansch Landschap schatting betaalen, ’'t Land

en hulde aan hem doen, daar zy te voo- van Ma-

Anaxaddie, of Anacse Heriatotte , dat
tuure
:
is , de pas van des Konings oversche en den koning van Majadune onderdaa dog
ver¬
nig geweest waaren. Hy voerde dit iest het
ping, genaamd is.
Raja Singa Rajoe , daar aangeland zeer gemakkelyk door een nieuwe Mo¬ weer.

zynde , nam de Stad Monda Condal deliaar , Mamampeia, uyt; dog kor
V. DEEL.

daar

mon

a

a
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A. 1590. daar aan wierd dezen Modeliaar door ’t
volk van den koning van Majadune of
de vlugt geslagen , en gedwongen na
Mature te wyken, alwaar hy door der
vyand , die nieuwe onderstand kreeg

sterven, gelyk wy in ’t vervolg klaar-A. 159eder zullen zien.

Uyt een ander hand-schrift blykt, dat
Raja Singa een Dochter had , van ’t

maagschap van den koning van Oedam-

zoo sterk vervolgd wierd, dat hyen vet el ; Menniok Biso Bandara genaamd
Portugeezen ’t ongeluk hadden, om ge- die met een koning van de Malabaarzt
vangen na Sita-vaca gevoerd te werden, kust,

Araatie Sowara trouwde , var

waar door de Keizer gansch Matur welken zy 2 Soonen had , welke ,

weer verloor , alzo ’t volk van den ko

Prinszen verstaande, dat hun Grootva-

ning van Majadune dat Landschap ver

der overleden was, te Ceita-Vaca qua-

overde

men, en van alle Hovelingen met veel

Hier op zonden de Portugeezen eer renegenheid ontfangen wierden , vinvermaard Veld-overste, die zig aan de sende het Land alomme in rust
Ook was by ’t leven van Raja Singa
kleene pas van Naclagam neerley , er
van daar langzamer hand hooger aan- en zeer geletterd Schryver , Vidumai
drong , alles dat hem voorquam inne genaamd, van de Malabaarze kust naa
mende

Raja
Singa

Rajoc-

de koning van Majadune, nu zeer oud vyzonder hoog, gaf hem een nieuwen
geworden, het Ryk van Sita-vaca reed Eernaam van Manaperoema Mucave
aan zyn zoon Raja Singa overgegeven tie, dat is, Prince der Dichteis, en
en hem op den Throon van Majadun maakte hem ook Dessave of Landdrost
gesteld had

slaat d
Portu

geesen.

veylon gekomen, alleen om Raja Sin-

Dit viel op een tyd voor, in welken ga te dienen. Hy verhefte dezen mar

Deze nu hoorende, dat de Portugee
zen aannaderden, om zig van zyn Lanc
mecster te maken, vergaderde een mag

y zond hem na Andupanduna , dat in

Sabbada Corla in’t dorp Cadnugarru-

a legt, alwaar hy zig met de zynen nedersloeg

ig Leeger, nam den Modeliaar Wikr-

Uyt het voornoemde Huwelyk van

ma Singa en veel ervarene Krygsovei
sten mede , en trok naar’t dorp Mole

Raja Singa ’s dogter met dien Malabaar-

riava, daar hy hen inwagtede

Hy zag hen eyndelyk hoogmoedis

zen koning Araatie Sowara (by de Cin

galeesen Tiragam Bandara, dat is, een
uytlandze Koning genaamd) sproot een

aankomen, en wierd van hen zeer ruy

rinszes, en een Prins, welke weezen,

aangetast, waar door zyn volk in he

aa ’t overlyden van hun Ouders , door

eerst al vry wat leed; maar wanneer hy

de Koningin hun Grootmoeder opge-

met het gros van zyn Leeger zeer verwoed op hen aanviel , verssoeg hy he

roed wierden.

geheel en al, en behaalde een volkome

De Prinszes haare Nicht noemde zy
na haare Moeder, Meninik Bisso Ban-

dara , welke Prinszes na Degigampala
ne Overwinning
Eenige dagen daar na hervatteden de Corla vertrok, en zich in de Aldca Ma-

Portugeezen den stryd ; dog zy wier

tamogore nedersloeg

den weer hals over kop op de vlugt ge-

Van de 2 Prinszen, Neeven van Ra-

dreven ; dat hen zodanig tegen dezer

Singa Rajoe , ziende , dat de Hofs-

Vorst verbitterde, dat zy zedert alle de Grooten hen zoo veel eere niet, als in ’t
eerst van hun komst , bewezen, ging
ta begonden te verwoesten, en all de Oudste na Manicravare, en bleefdaar.

Landen ontrent Colombo en Cot-

staande , in te nemen, en de Strand

de Havens en Dorpen, onder Ceitavac.

maar de Jongste ging na zyn Moey,de
Prinszes van Matamagore , dic besluit

dorpen te ontvolken.

nam , om haaren Neef Keizer van Cei-

Zy sprak 'er de
Het Keizerryk van Cotta, alzoo de ta-Vaca te maken
Verdryft
Darma- keizer door Raja Singa Rajoe van daar Grooten over , en die beloofden haa
palla, en verdreven wierd , duurde maar 10 jaa dit; dog zy handelden trouwloos , en
werd

Keizer

ren, en hy vond zig genoodzaakt met waarschouwden Manapenoema Mucaveti,

van neel de Portugeezen van daar te vlugten, en dat de prins Jaja Vira Comarea dii
veyson. alles te verlaten

voorneinen had ; waar op de zelve de

Men wil , dat dit aldus in zeker oud jas Tintotta , daar de prins lag, inGeschrift gevonden, en daar by aange nam , en daar door deze ganschen aanteckend zoude zyn , dat dit Ae. 1514 slag belettede
De Prins , hier door van zyn stuk
jerzet , vlugtte na Sita-Vaca ; dog
vallen is

den 15. Maart (hoewel ’t later) voorge
Zynver
dre Ge-

vallen.

De Keizer Raja Singa bragt gansch

sen ander quam daar kort daar na me

Ceylon, uytgenomen Colombo en Ga- de, bragt den prins om hals , schaakt.
e , in zeer korten tyd onder zyt ge¬ de prinszes , en stelde zich zoo als met
weld, en maakte zich alomme zeer ge¬ geweld in de Regeering, hoewel deze
te Manapenoema Mucaveti het met de Gro-

vrecst. Hy quam ontrent Ao. 1593

0
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A. 1593 ten des Lands recds eens was , dit hem is, zynde te beklaagen , dat de tyden A. 1593.
en Gevallen niet wat netter onderschei- Cevlonook gewillig het Ryk overgaven
De oudste Prins Jaja Socria Comarea. den zyn , want dan zouden wy die ty- ze KeizeBrocder van den vermoorden Prins, dit den , na onze wyze , beter te rug kon-ren ont

hoorende, en diergelyken Lot vreezen- nen rekenen, en met de jaaren der We-btecht.
de , vlugte na Columbo by den Keizer reld gemakkelyk over een konnen
Darmapalla , die hem zeer vriendelyk brengen , dat nu niet wel te doen is, te
meer, dewyl wy uyt de volgende Lyst

ontfing.

Aantwy

Zo verre brengt ons het Verhaal var

van deze Keizeren klaar ontdekken zul-

zing van de Saken der Keizeren van Ceylon ; en

len , dat 'er nog veel jaaren ontbreeken

jan deze dit is al het Berigt, dat daar van by de om de zooy jaren , die zy aan hunne,

’t gene

Geschie- Oudste en Allerervarenste Cingaleezer Keizeren toeschryven, uyt te maken.
denis der in de Zaaken van hun Land te vinden

LY ST
DER

CETLONLE

AETELRENN

VAgoe Raja, Koning om de Zuid, trouwd met de Dogter van Calinga Raja
en verwekt een Dogter by haar, die van een Leeuw vervoerd,

en Bezwangerd werd, van welke voortquamen:

Lyst der
Ceylon-

ze Key.

De Prins

Uyt het Huwelyk van deze Prins met deze Prinszes zyn 32

2e1s.

Singa Babu Comara,
En de Prinszes

Singa Valli Comara.
140

Soonen gesprooten, van welke de 2 Oudste uyt het Land
moesten vertrekken , te weten : Vigea Comara, en Simit
Comara, die op Ceylon aankomen, daar de

KONING van CEYLoN werd

van A°. tot Ao.
Vigea Comara, (by andre Vigea Comaroe, of Vigea
Bahoe Raja, genaamd) Regeerde

30 Jaaren. 106 136

2.

136 137

Tissanaon Ameti, een der Grooten
Simit Comara

3.

137
22 ori

4.

159

Pandoe Vassaja, de eerste Keizer, onder wien
Regeering een Prinszes, en 6 Prins-

zen op dit Eyland quamen , en verscheide Steden Bouwden

13— 159 172

Andere schryven hem 30 jaaren toe.
5.

Abeia Comara,

Sagoeganatissa,

Digagamoenoe,

2O ai

6.

172 192

17 192 209

7

37 Prori

L 2

209 246

140

Assa-
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140

Brenge over

van Ae tot Ao.
8.

Regeerde 33 Jaaren. 246 279

Pandoe Cabaja,

Die Anoeragia Poere vernieuwde
9.

Moetta of Motta Singa Raja,

60

279

339

10.

40 339 379

Deveni Petisse Maba Raja
Hy stigte Pagoden
Leere van Budhum

en ontfing de

en 8 vreemde

Prinszen
II.

11 370 389

Soeratissanam,
12.

Twee Malabaarze bedriegelyk. Gezanten,

22 389 411

Regeeren volgens andere maar

to jaaren.

3.

14 411 425

Assalanam Raja,
14.

Etalunam, of Etalanam Rajoe ,

44

15.

425

469

20 469 489

Jattalatisse Guelinitissa Rajo

Hy stichte de Pagode Calane
16.

10 489 499

Toloeumbera of Ambera Raja,

Hield Hof in Roene.
17.

Ganatissa Rajoe,

4 499 503
18

Op zyn Naam wierd’t Ryk n gbestierd,
19.

24 533 557

Doetoegenoenoe Maba Raja,
Verdryft de Malabaaren, en
Godsdienst.

30 503 533

hunnen

20.

Sedetissa Raja,

18 557 575

Hy sticht Goenolaittahena, en 10
Neli-velden

21

Tullenam Raja,
Sticht een Pagode in Chamanalandure

5 575 577

22

39-82m. 577 617

Lemenetissa Raja,
23.

Oo 617 633

aloeman Raja,
24

8m. 633 634

Walagam Bahu Raja,

Joor y Malabaarze Broeders verdreeven.

Vyf Malabaarze Prinszen,

25.

36 634 670

Die met de twee andre de Reiquen
van Budhum verzenden
26
Valla Gamboe, of Vallagan Bahoe Raja,

12 5m. 670— 683

Verslaat de 5 Broeders.

27.

Choranga Rajoe,

LS 683 — 709

28.

I2 i—

Bemminitissa,

709 — 721

29.

Maba Delia Deliatissa,
Soon van Caloenam Rajoc.

14 —

721—

735

mn

6 10

SIE M. D.
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Brenge over

van Ae tot Ao
30

Regeerde 12 Jaaren. 735 747

Chorawa Rajoe

Soon van Valagam
31

3 747 750

Coedda Tissa Rajoe

Soon van Naha Deliatissa
32

Anularan Bissava

Zyn Keyzerin.

1 750 751

33

1Im. 751 752

Coelavaon

Secretaris der Keyzerir
34

4m. 753 753

Tomo

Een Gemeen Man35

26 753 775

Maloelan Tissa

26
Batian, of Batta Raja
37

28 779 807
2 807 819

Madilimanna Raja
Zyn Broeder

38.

Adague Muwene, of Moenoc

Raja

39.

Cada Ambera Rajoe,
40.

Nalabissava, Keyzerin

98m. 819 829

6 829 835
6 835 841

Zyn Suster

41

6 841 847

Elunna of Clunna Raja,
Haar Man, en zuster. Soon
42.

6 847 853

Sanda Moehoenoe, of Sandamoe Hoenoe Raja.
4 3.

Asnapa Raja

41 853 894

Doode den voorigen

3 894 897

44.
Vacnelisinam Raja,
45

Bapa Raja,

26.

Gaja Babu,

12 897 909

22 909 931

47

16

Mana, of Maria Raja
48.

931 947

26 947 97.

Hama Tissa Raja,
49

31 973 1004

Coeda Raja ,
50

22 1004 1020

Veni Tissa Raja,
SI

6 1026 2032

Ambaheraman Raja,
52

Sirina, of Suina Raja,

is

u

53

1032 1034

6 1034

Vierdoe, of Vijemdoe Raja

2

1040

16

O18 M. D.

L 3
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Brenge over

van A°. tot Ao

54.

Regeerde 11 Jaaren. 1040 1051

Sanga Tissa Raja,
55.

22 1051 1073

Siri of Suisanga Bodi Raja
56.

13 1073 1086

Leminie Goloe Amba Raja,
57

10 1086 1096

Guwelaguwem of Quelaguwem Dettatissa,
58.

24 1096 1120

Malasen of Mabason Raja,
59.

28 1120 1148

Quitissiriamenaon Raja
60.

9 1148 1157.

Deva Tissa Raja,
6I.

31 1157 1188

Rajas Raja,
62.

26 1188 1220

Upatissa Maram Raja,
63.

6in. 1220 1227

Senam Raja,
64.

Lemini Tissa Raja,

6 1227 1233

65.

Visenam Caralsoo Raja,

u

6 1233 1235

26.

27 1239 1266

Zeven Malabaarze Prinszen
67

Dacem Goelia Raja,

18 1266 1284

68.

29 1284 1313

Comara Dabai Raja,
69

Lemini Patissa Raja

1313

1314

70
13 1514 1327

Amlam Heranam Raja,
71.

6m. 1327 1347

Dajoelsen Raja,
72.

Dalam Ajali Raja,

20 1327 1347

73.
Cadda Ginitsirmenam Raja,

31 1347 1378

74

3 1378 1381

Semini Raja
75

9 1381 1390

Melisinganam Salandana Ro¬
76

Acbora Raja,

6 1390 1396
77

Acboraja,

78.

Dos Raja,

51 1396 1447
6 1447 1453

79.

Rucculei Praccaram Bahu Raja,

55 1453 1508

Onder deze quam Don Laurens d’AImeyda Ao. 1505. op Ceylon te ver-

valsen.

80.

Jaja Vira Pracccram Babu,

1508 1515
r—
23 10

1387 M. D.
Maha

VAN CEY LON.
A. 1505

87

23 10

Brenge over

1387 M. D.
81.

van Ae. tot Ac.

Maba Pandita Praccaram Bahu Raja, Regeerde .1 1515 1516

Vira Praccaram Babu,

82.

20 1516 1536

Lopes Suaar Alvarenga maakt Ao. 1518
cen Verbond met dezen Keizer; en in

zyn tyd verscheen het tweede Schip

uyt Portugal A°. 1530. hier
83.

Darma Praccaram Bahu,

25 1536 1561

84.
Viga Babu,

8 1561 1569
85.

Bowaneca Bahu Maba Raja

11 1569 1580
86.

Darma Palla Raja,

10 1580 1590
87.

Don Philippo,

zeer korte tyd. 1520
88.

3 1590 1593
3 I

Raja Singa Rajoe,

1465

M. D.

Dus bedragen de Jaaren der Regecring van deze 88 Keizeren van Ceylon, in de plaats van zooy (gelyk zy
opgeeven, maar 1465 jaar, maan-

den en 25 dagen.

Hier by

zullen wy nu de Keizers, van

welke wy in’t vervolg zullen

spreeken, mede voegen.
89.
Fimala Darma Soeria.

Anders Don Jan genaamd.

11 1593 1604

80.

Cenuwieraat,

28 1604 1632
91.

Raja Singa Raja,

1632 1687
12 Decemb.

Deze heeft zeer lang Geregeerd
92.

Fimala Darma Soeria Maba Raja,

20 1687 1707
4 Juni.

93.

Wira Praccaram Narendra Singa,

1707—

Van andre Wire Paracaraman Reendre
Singa , genaamd

T.
I554 M. 5.
An-

Saaken dezer Keizeren meinen te heb-

dren ue

zens de

haat

en , zeggen , dat de Sste Keizer voo
Fimala Darma Soeria of wel de So

van an

ze Rei

wel beminde , en trouwde metA. 1593

Anderen nu, die netter kennis van de ZeOr

A. 159,
Verhaa

ZAAKEN

BYZONDER E

88

Deze Mahadassyen , anders Darma-Dogter
van Ma-

palla Raja genaamd wis te dier tyd, oodasin,

of wat bevorens , keizer van Candi ; die Raja
lassyn , dat is wel beminde Soon de oewel hy de wetrige Erfgenaam van Singa op

in rang , ook Fimala Darma Soeria A

zeren.

Sonne, zy genaamd geweest ; hoewe hêt gansch Keizerryk van Ceylon was; de vligt

weer andren die op den eersten Ontdei

ker van Ceylon toepassen.

maar Raja Singa Adassyn , koning van drysi-

Sita-vaca, en zyn cigen Dogters zoon

Des zelfs Soon was Langcau Pati Ma- beoorloogde en vervolgde hem zo sterl,
lat hy hem uyt het Ryk verdrecf
Hicr op nam deze Raja Singa ’t ge-enze

hadassyn , dat is welbeminde Croo
te Heer des Lands

De Soon van dezen volgde hem or heel Keizerryk op Colombo en GaleReaer
den Throon , en was genaamt Lang- na, in. Hy was cen Konin- zoon, en mâaht
Neef van den Keizer van Corta

cau Singa Mahadassyn, dat is, welbe-

De Portugeezen zeggen , dat hy een
Barbier was ; dog dit is een mislag,

minde Leeuw des Eylands

Deze liet een Soon na , Mara Sing.

en in Spilbergens Rcize (roen die op
eylon quam , gelyk wy op zyn tyd

Mahadassyn, dat is welbeminde Leeu
ven-dooder

Deze liet twee Soonen na, Langcau zullen zien) komt hy voor als de zoon
an Ragu, by een Danshoer geteeld, en
des ganschen Lands en Radjora Adas- als een die zyn ; egte Broeders , (alzoc
zy een bastaard was) en zyn Vader, om
syn, dat is, welbeminde koning
Pati Mahestane , dat is , Oog- Appel

Van deze twee Vorsten zyn veel So

hals bragt
Deze dan Mahadassyn op de vlug-

nen en Dochters voortgekomen

er
A DOI

gedreven hebbende (die met verlaating1na

De Oudste leefde maar 17 dog d

an alle zync schatten, die hy hier enaagen.
logen in dien korten tyd tegzen mallan- daar agter zich strooide , in ’t bosch
jongste 78 jaaren, voerende groote oor-

vlood) werd daar na van Don Jan be-

deren.

De oudste liet een oudsten Soon na

oorloogd , die met Mahadassyns Doger in een later tyd trouwde.

met naame Marandona Radjora, dat is,

Wond

Hy tatste hem zeer ruw aan sloeg

zy zult den koning dooden, en de jong-

zichze

ste ook eenen Marandona Mahestane,

hem in de vlugt, en bragt Raja Singa

dat is, gy zult den Oog-Appel doo

door dien hy zag, dat het hem tegen-soyt, en

ven van

iep rot zulken wanhoop en woedc, Sierft.

den

De eerste Oorloogde na zyn Vader dat hy van spyt en toorn in een Doorn
dood nog 6 jaaren tegen zynen Oom, en

na deszelfs overlyden nog 4 jaaren me
zyn Ooms onderdaanen, tot dat 'er cin-

delyk een huwelyk tusschen de Doch
ter van Marandona Radjora en de

Soon van Marando, na Mahestane , Manabande Bandinge , dat is, eerste voor-

ziende koningin, en Issere Balande Rad-

trapte, aan welke wonde, alzoo hy dit
niet wilde laten verbinden, en ’er kort

daar na’t vuur in quam , hy Overleden is

Tusschen hem, en Don Jan, lag een onden
pude en onverzoenelyke haat we-Haat tusschen
rens ’t ongeval van Don Jan’s Vadergnen

Deze, Fimala Mantra, of Fimala La-ponJan.

jora, dat is, eerst-voorziende Koning.

mantia, genaamd, was Landvoogd van

gesloten wierd.

Deze twee nu met den anderen ge

aja Singa, en nam alle des Keizers
Saaken in Candi waar; dog hy kantte

trouwd zynde , , was alles in Rust en

zig eindelyk tegen zynen Vorst aan, en

Vreede, en zy kreegen veel Dogters, er

vierp zig, op ’t aanraden van die van

op ’t laatst eenen Soon, met naame

vandi, als Keizer op oorlogende ce

Fimala Darma Soeria Adassyn, dat is

nigen tyd tegen hem zonder dat hy

welbeminde Soon der Zonne, die noit hem tot vernedering, of berouw bren
stil is
Don Jan
Trouwe
Donna

Cathari

na

Deze, anders meer met de naam var

gen kon

Raja Singa, ziende, dat 'er met de

Don Jan bekend, maakte zig ontrent Leeuwen-huid niet te winnen was

Ag 1593. meester van gansch Ceylon, rok het vossen- vel voor een tyd
en die hem niet goedwillig gehoorzamen a1n

wilden , bragt hy met geweld van wa
penen onder zyne magt

Hy nam oolezyn Nicht Raketto Ban
dige, dat is, de schoone Koningin, ge
vangen ,anderzins ook met de naam var
Donna Catharina bekend, en Dogter

Hy maakte met hem dan een ver-

vond, beloofde hem alle de Juweelen

Gesteenten, en Goude Rleinodien, die
hy in den Oorlog tegen Nahadassyn
veroverd had , te zullen schenleen ;

nits dat hy voortaan onder hem staan

van Mahadassyn, dat is , de groote en zoude.
Fi¬

VAN C E

V

LO N.

89

1504
A. 1504. Fimala Lamantia, hem geloof geven- na , dogter van Mahadasseyn (of Dar-A.
Nazaadiens de, quam tegen de Raad van die van mapalla, getrouwd was, (dat Ao. 1590. ten van

v
Ra
Singa

getaii¬
ger

krygt
En met
houte
solle

dood

de de

schieten

Candi, daar op te Sita-vaca aan 't Hof; voorvicl) verwekte hy by haar een dog- Don Jan,

er , Soeria Mahadasseyn, een zoon, Ma- en zyn
dog hy was 'er zo ras niet, of hy wiero
halve
hestane,
en een dogter, Hantana Adasseyr Broeder
gevangen genomen , en daar na leven
Cerit¬
dig in de aarde gedolven, zoodanig dat genaamd.
Daar op quam Don Jan 1604. te ster-wieraat.
er het hoofd alleen uitquam, na ’t wel¬

ke uyt ’s Vorsten last , zoo lang met ven, en Donna Catharina met zyn halnoute Bollen , tot dat hy dood was , ven Broeder Cenuwieraat (of Senerat A¬
geschoten wierd.
Daar op trok Raja Singa Adassyn na

dassyn) te trouwen.

Uyt dit Huwelyk zyn Comara Singa enpu

Candi, nam dat Ryk in, maakte alle de Hastane, Vidia Palla, en Mahestane, na-verdre

,
Ingezetenen tot Slaaven, en bedreef aan derhand Raja Singa Rajoe genaamd Gevalhen groote wrcedheden.

Om dezen hoon nu, zyn Vader aan-

voort gekomen.

len.

Daar op stierf Donna Catharina Ao

gedaan, te wreken , heert Don Jan de- 1613., en Cenuwieraat hertrouwde
zen Raja Singa beoorlogd ; dog hy is met Soeria Mahadasseyn, Don Jan’s, en
buiten zyn geweld , en door een zottc

Donna Catharina ’s oudste dogter by

woede tegen zich zelven (gelyk wy

velke hy een dochter verwek te, Lamia
Adasseyn genaamd , waar van zy in 't

reeds gezegt hebben) gestorven , laten

de Don Jan meester van zyn Ryk, hoe

kraambedde Ae. 1617. stierf, en die Ao.

636. met de jongste zoon van Cenuwcl, eer het zoo verre quam , nog ver
scheide andre zaaken by ’t leven van wieraat en Donna Catharina, MahestaRaja Singa voorgevallen zyn , van wel- ne, of Raja Singa Rajoe genaamd ,
ke wy niet konnen spreeken , voor en trouwde.
al eer wy hebben beginnen te toonen.

De Prins Mahestane, zoon van Don

hoe en wanneer, de Portugeezen op Jan , stierf Ao 1612. den 22 Augusti,

Ceylon gekomen zyn; dog alvoren- en Comara Singa Hastane, Prins van Oe-

moeten wy noo eenige dingen , ’t Ge- va , Ao. 1636. en zyn broeder , de

slagt van Don Jan raakende, voor af zeg- Prins Vidia Palla is Prins van Matule
gen , die ons groot licht in de volgen

geweest , en naderhand by de Portu-

de Saaken zullen geven.

geezen gevlugt.

Na dat Don Jan met Donna Cathari-

ZEVENDE HOOFDSTUK.
HErste komst der Portugeezen op Ceylon. Laurens D’Almeida komt Ae. 1505,
in de Bacy van Gale , en maakt een Verbond met den Keizer. Ae. 1518.
dwingt Alvarenga den Keizer om een Vesting te houwen. Joan Silveira eerste Slot-

voogd tot Colombo, Ao. 1518. Antoni Miranda, Hoofd der Zee-zaaken. Wat
Alvarenga in de Maldives verricht. Lopes Brit, tweede Slotvoogd van Colombo. 1520. Bouwd de Sterkte begt en vast op.Raakt in 't uyterste Gevaar

Werd Gered, en maakt een nieuwe Vreede. Ao. 1524. De Vesting van Co-

ombo afgebrooken. Een Moor van Malabar zoskt de weinige Portugeezen in
handen te krygen. Dog Freeg wakker klop. Nieuwe Vesting tot Colombo gebouwd. De Jonge Prins Parea Bandara, Ao. 1541. te Lisbon, in Beeltenis Gekroond. Herd van Raja Singa beoorloogd. Die Candi inneemt. De Soon van
Fimala Lamantia door de Portugeezen na Goa gezonden , en door Don Jan ge-

doopt. Die van Candi spannen met de Portugeezen aan. Die ’t Koninkryk van
Jaffanapatnam veroveren. En met die van Candi handelen. Stellen Don Philip-

po tof Keizer, en Don Jan tot zyn Veld-Heer aan. En maken een Verbond
tegen Raja Singa. Mits dat Don Philippo en Don Jan zig aan Portugal onderwergen. Don Jan’s haat tegen Don Philippo , en de Portugeezen. Rajn
Singa 's Aanslag verideld. Portugeeze Vesting te Ganoor. Hun vertrek uys
Candi. Don Philippo van Don Jan vegeeven, die de Portugeezen verdryft. Na

dat die van Candi hem Keizer badden gemaakt. Dwingende ben Ganoor aan hem
over te geeven. Raja Singa van Don Jan op de Vlugt gedreeven. Trapt van spyt

in een Bamboes, waar van by Sterft. Hoe by zich over verscheide Wreedheden
beklaagde. Janiere Bandara werpt zig tegen Don Jan op. Maakt een Verbonc

met de Portugeezen. Die krygen groot Ontzet van Goa. Janiere ’s Verrichting.
M
Don
V. DEEL.
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A. 1505. Don Pedro ’s verkeerde drift gestut. Welke beide met een zwaar Leeger na Candi A. 1505.
trekken. En Don Jan uyt Walane dryven. Don Pedro eischt den Eed van Trouw-

De Cingaleezen versoeken Donna Catharina tot Keizerin. Die Vorstelyk inge¬
haald, Gyckrcond, en waar door alles in Rust gebragt werd. Don Pedro zet een

groot Geld op Don Jans ’s Leeven. Die als een Bedelaar in Candi komt, en Brand
sticht. De Portugeezen dragen zich Baldadig tegen den Inlander. Janiere verzoekt
de Keizerin ten Huwelyk. Dat Don Pedro hem voor eerst Afslaat. Dat hy
Zweert te zullen Wreeken. Hy spant aan met Son Jan tegen de Portugeezen,

biedende hem ’t Kcizerryk aan. Dog alles lekt uyt. Waar op de Portugeezen

besluyten Janiere te Dooden. Vlugt der Cingaleezen. De Keizerin keurt dit
quaad. Don Jan set de Cingaleezen tegen de Portugeezen aan , en slaatze jammerlyk. Don Pedro, en de Keizerin gevangen. En by zelf komt van zyn
Wond te sterven. Don Jan veroverd alle de Portugeesche Vestingen. Neemd
de Inlandsche Koningen in Genade aan, en Trouwd de Keizerin. Wat by zedert

verder verrichtie. Don Jeronimo D’Ovièdo komt op Ceylon als Veld-Heer.

Werd van Don Jan op de vlugt gedreeven , en gequerst. Correa loopt na Don
an over , werd zyn Veld-Heer , en geslaagen zynde , trouloos gedood. Don
Jan’s Wraak, en Eysch daar op. Waar op de Soldaaten Don D’Ovicdo willen
doodslaan. Simon Correa’s, afval van Don Jan. Doortrapte Daad van Manoel

Dias, waar op hem Don Jan groote Modeliaar maakt. En de Gevangene Portugeezen ombrengt.

Eerste

wEt zal nu tyd werden , dat wy der Keizeren blykt) Rucculcy Pracca-

gaan zien , wanneer en by wat ram Bahu Raja geweest; dog hy maaklerFor R geval de Portugeezen op Ceylon te dat Verbond toen eigentlyk met den

komst

tugeezen

Koning van Gale.
gekomen zyn.
Hunne komst op dit Eyland is niet
A°. 1518. Ging Lopes Suaar Alvaren-. 1518.
Eyland.

opdit

buingt
met opzet, maar zeer gevallig geweest. ga in Septemb. met 19schepen na Cey- Alvaren-

Laurens
D’Almeida

De Onderkoning van Goa , Franci- son, om aldaar , volgens last van Ko- ga, den
sco D’Almeida, zond zyn Soon , Don ning Emanuel, en volgens ’t verleend Kezer
Laurens D’Almeyda, Ao. 1505. met 9 versof van den Keizer van Ceylon , eenom cen

Vesing

komt

A. 1505. schepen na de Maldivize Eilanden, om Vesting te timmeren , dog de Keizer,e poudaar op de Vaartuigen der Mooren, die berouw van ’t geen hy toegestaan had wen.
over Malacka, en de Maldives na, Ara- krygende , wilde dit nu niet toelaten ,
bien vlugteden, te passen , en hen zoo zeggende, dat hy de Portugeezen geen

veel afbreuk, als het mogelyk was, te verlof daar toe verleend had , en men

doen, dog quam, door de wind en de sloeg zommige Portugeezen , die daar
stroomen verleid zynde , op ’t Eiland aan arbeidden , dood.
Ceylon te vervallen, en ontdekte dus
Alvarenga, niet genegen zig met
de allereerste van alle de Portugeezen en voorden te laten paeyen , en niet konnende veelen , dat zulk een zwarte KeiEuropeers dit Eiland.
Het bestond toen (zoo men zeide) in zer met zynen Koning spotten zoude ,

7 Koninkryken , hoewel 'er over ’t

aste hem ten eersten aan , sloeg hem

ansch Eiland een Keizer was, die toen ammerlyk, en dwong hem de Vreedc
te Colombo zyn Hof hield.
In de

pdeze voorwaarden aan te nemen.

Don Laurens was eigentlyk in de

Baey van Baey van Gabalican, (zoo Osorius, dog
Gale, en van Gale , zoo Maffejus zegt) ten Anmaalet

een ver ker gekomen, alwaar een byzonder kobond metning was , die hem een Gezant uyt

den Kei- naam van den Keizer, die Vreede met
a3hem verzogt, toezond.

1. Het zou den Portugeezen vry staan,

eSot

wen , en wierd ook Jan Sylvei-

oogd

ra de eerste Slot-Voogd der Ves-

tor Co¬

ting aldaar gemaakt.

mbo,

A. 1518.

Zer.

Hy nam dit aan, en liet dit Verbond

Joan

een Vesting op Cosombo te bou-Sellvcira,

2. De Keizer zou jaarlyks Koning E-

door Pelagius Sousa, onder deze Voor-

manuel een schatting van zeeker

waarde , met den Keizer tot Colombo
maken, dat hy alle jaar 25cooo ponden
Caneel aan Emanuel, Koning van Por
tugal, tot schatting geven, en dat die
Vorst hem dan tegen zyne vyanden be-

ten: 12 Ringen met Zafieren,6
Olifanten , en 120000 ponden
Cancel geven, welk Verbond by
den Keizer, en al de Grooten

schermen zoude, en plantte daar op al-

getal Edele Gesteenten, te wec-

van’t Ryk, bevestigd werd.

daar een Marmeren Suil, waar op de

Wapenen van den Koning van Portugal Gelyk nu Alvarenga te dier tyd een Antoni
Slot voogd over de Vesting stelde, al Mranda,
uitgehouwen stonden.
Hoofd

Die Kcizer is (zoo ons uyt de Lyst zoo stelde hy toen ook nog een ander, enzeete zaaken.

VAN CE
A. 1520 te weten, Antoni Miranda Azevedo, als

YLON.
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Na dat hy zig daar op van hier be-A. 1524

Hoofd aan , die het opzicht over 4 geven had , was zo ras niet door cen Fen
schepen, de Zee-Saaken, en die van den Moor van Calicoet , op de kust van Moor
Malabar, vernomen, dat hier zo wei- van MaHandel hebben zoude.

labat

Wat Al

Wy moeten hier ook aantcekenen, dat nig Portugeezen gebleven waren, of hy zoekt de

vareng-

Alvarenga een weinig bevorens Vrede stelde vast, dat hy die gemakkelyk in weinige
handen krygen zou. Hy vertrolk der- Portu-

in deMa

met den koning van de Maldivize Ey-

dives vel

landen , die van de Portugeezen afge- halven met soo man, en 4 vaartuiger in

richte.

geezen
han-

vallen was, gemaakt, of die vernieuwd na Ceylon, quam in de Baey van Co- den te
hads. Ook was men van voornemen om lombo ten anker, en zei tegen dienkrygen;

Vorst, dat de Portugeezen door alle de
Indische
Vorsten belegerd waren, en dat
dit wierd Ao. 1519. door ’t ombrengen
hy
door
de
keizer van Malabar gezonvan Joan Gomes gestut.
den
was,
om
hem alle de Portugeezen,
A°. 1520. verving Lopes Brit tot Codaar een hegte Vesting te bouwen ; dog

R. 1520

lombo Joan Sylveira als tweede Slot-

Lopes

Brit 2de

die hier waren, af te vorderen.

De Keizer van Cotta, hier over ontge , die maar van kleyen steen opgehaald zet zynde verzogt wat uitstel , sprak
was , cen nieuwe en hegte Vesting na met de Portugeeze l’actoor, en met
voogd aldaar, die in de plaats van de vori-

Slot

Voogd
van Co-

lombo,

de kunst gebouwd, en voltrokken heeft; den Geheimschryver hier over, die den

dog deze Portugeezen, na deze voltrek
king stouter geworden zynde , veron-

Bouwd
de Sterk.

Vorst verzekerden, dat dit een verzon-

nen leugen was , en dat hy , daar na

gelykten nu en dan de inwoonders, waar willende vernemen, dit valsch bevinden
op dan verdre bitterheeden volgden, zoude ; dog zoo hy het tegendeel be-

te heg

nvast

Op

zelf tot zoo verre , dat de Portugee-

vond , ’t geen zy vast stelden , dat on-

mogelyk was , dat hy dan met hen na
krygen konden, dood geslagen wierden zyn welgevallen handelen kon.
Daar op zeide deze Vorst dezen Moor. Dog
t welk de Slotvoogd Brit eenigen tyd
kreeg
door de vingeren zag ; dog nam daar Baleacen genaamd , af ; dog die, hier

zen van de Inlanders, daar zy die maar

wakke-

na zyn slag waar overviel de Cingalee- mede niet te vreden , zogt den keizer klop.
zen , en dreef hen op de vlugt ; dog hier toe te dwingen , en hen in zyn
zy, wederom wel tot zoooo man by een weerwil magtig te werden ; maar dit
verzameld zynde ; omsingelden de Ve- bequam hem zo qualyk, dat hy druip-

sting, en belegerden die wel 5 maander staartende henen ging, alzo hy wakker
klop gekregen had.
lang.
Geraakt

in ’t uy
terste
Gevaar.

De Slot-voogd Brit, een wakker

Schoon nu de voorige Vesting tot Nieuwe

man , en diens fchuld het geenzins Colombo (gelyk wy gezegt hebben
was, dat zyn Volk hem in deze moeje- door last van koning Emanuel afgebro
lykhecden ingewikkeld had , zond een

bode na Coetsjien , om den Onderko-

Vesting
tot Co¬

lombo

ken was, zo moet hier naderhand, ge

lyk ons uit de gevolgen blyken zal, weerbouwd.

ning te kennen te geeven, dat hy mei een andre Vesting opgebouwd zyn , alzo Don Jan hen naderhand daar in bede zynen hier in ’t uiterste gevaar was.
Werdge
red, en
maakt
cen

nieuwe

Vreede

Daar op zond de Onderkoning , Ja legerd heeft; dog wanneer, of door wie
cob Lopes Siqueira , Alexis de Mene dit geschied zy , konnen wy niet zegzes, met een Galey, en so Portugee- gen , alzo ik by de Portugeeze Schryzen tot hulp. Hier op dede de dap

pere Brit, door honger geperst, eener

vers daar niets van aangeteckend vind.
Het is zeker , dat ondertusschen de

uytval met 300 Portugeezen, verover- volgende Keizeren van Ceylon met de

de des vyands werken , en sloeg hen coningen van Portugal in een goed verzodanig in de vlugt , dat de Keizei stand bleeven , en dat de Portugeezen
genoodzaakt was de Vreede wederom tot Colombo hun vast verblyf hadden
te verzoeken , die hem te eerder toe houdende geduurig de party van den
gestaan wierd , om dat Brit wist , dat keizer Darma Praccaram Bahu , anders

de baldadigheden van zyn volk de eer- ook wel Aboe- Negabo Bandara geste aanleiding hier toe gegeven had naamd

Deze Regeerde Ao. 1536. en vond De jonden ; dog hy bezorgde nu, dat her
goed,
zynen Neeve, Parea Bandara ge Prins
zelve zich voortaan beter ontrent de
FJarea
zoon
van
Tribuloe Bandara en van zyn Bandora,
Cingaleezen droeg.
A. 1524.
de Ves-

A° 1524. vond Emanuel, Koning eenige Dogter, en anders Darmapallage
van Portugaal, om verscheide Redenen naamd , (hoewel andre hem Mahadas

A. 1541.
te Lis-

bon, in

ting van

goed , de vesting , die op Colombo zyn noemen) onder de bescherming van Beeltenis
Colom¬
gemaakt was, te slegten , door Ferdi Jan de III , koning van Portugal, te C¬
bo afge
brooken nand Gomes de Leme, die op het Ei- stellen, en ten dien einde twee Gezan kroond.
land een Factoor, of behandelaar van ten, met de beeltenis van dezen Prins

de Saaken , een Geheimschryver, er en een goude Kroone daar neevens, aan
15 Portugeezen liet.

dien Vorst te zenden, verzoekende, dat
M2

hy
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A. 1536 hy de goedheid geliefde te hebben, om ning van Jaffanapatnam verplicht was,A. 1590
de Beeltenis van dezen jongen Prins de hen tot het bereilken van hun verder
keroon op het hoofd te zetten, gelyk dij oogwit, alle bedenkelyke hulp te bemet zeer veel Statie en Heerlykheid or

de groote Zaal van ’t Paleis tot Lisbon,
Ao. 1541. geschied is

Na de dood van Aboe Negabo Ban

Werd

an Raja dara, nam de jonge Prins bezit van den
Singa be
cor¬

loogd.

wyzen.

Die van Candi ondertusschen hooren-En me

de , dat de Portugeezen Jaffanapatnam die van
andi
veroverd hadden, waaren in het eerstenandezeer bevreest, alzo zy nog noit met delen.

Throon, en Staaten van zyn Grootva- Portugeezen gehandeld hadden, het welk
Don Andrea verstaande, besloot hy een
der, dog wierd door den jongsten zoo
van den koning van Majadune (of an- Neef van Donna Catharina (dochter van
ders van den koning van Sita-vaca) Ra de wettigen Keizer Mahadassyn , dien
Singa, hier in ontrust, vyandig aan Raja Singa na ’t Bosch verjaagd en van

getast, en zo hevig vervolgd , dat hy zynen Throon gestooten had) Don
genoodzaakt was, om van Candi, (daa

Die Can

Stellen

hilippo genaamd, en Don Jan (beide Don Phi-

hy toen zyn Hof hield) na Colombe

vorstelyke kinderen, en waar van de eer-

te vlugten

ste een Neef (andre zeggen een Zoon )Kezer,

lippoto

Daar op maakte zig Raja Singa niet an den laatsten Keizer, en dus een Broe- Don
Jan to
der van Donna Catharina was , gelyk zyn

alleen van ’t geheel Ryk van Cotta,

di in
neemt

maar ook van het Ryk van Candi mee

zy ook beide in den Roomschen Gods- Veld

ster, de Edelen en Onedelen als slaven

dienst onderweezen, en door de Portu-Hec

en alle de ingezetenen ongemeen wreec
behandelende

geezen gedoopt waaren) na Candi te aa-

zenden, om de aldaar ontstelde gemoe-

Dus verre waren wy ook bevoren- deren tot bedaring te brengen.
Dit dede Don Andrea niet alleen; En ma-

De Soor

met ons verhaal van Raja Singa 's ge

van Fi-

mala Lanantia

maar hy besloot oolk DonPhilippoalsKei-sen een
Verbonzer van Ceylon, en Don Jan tot zynen tegegen hebbende , dat schoon Raja Singa Veld-Heer, zo ras liy daar zou gekomen Raja Siusoor list meester van Fimala Lamantia, zyn, aan te stellen, en dan cok met die éa
drag ontrent die van Candi gekomen

dit 'er alleen tot verlichting by te voe

door de
Portucuer
naGo

rader van Don Jan geworden was, hy van Candi een vast verbond te maken,

gezon¬

den, en

egter zynen zoon niet in handen kreeg, om gezamentlyk Raja Singa te beoor-

door

alzo die na Colombo by de Portugee

Don lan

zen , en van daar na Goa gezonden ,

Raja Singa , dit rickende , is egte

van de Priesters in den Roomzen Gods-

dienst onderwezen, en Don Jan, na Don

noedig na Jaffanapatnam opgetrokken
oor die van Candi niet vreezende , al-

uan van Oostenryk, broeder van Philip

zo hy hen bevorens ontwapend, en ver

gedoop

loogen

Mit.
dat Don
Phillpp¬
Don

an zich

pus de ze, koning van Castilien en Por booden had eenige Wapenen in hunne 12n
nuizen te houden ; dog zy hadden zig ortugnder¬
portugeezen verder, gelyk, wy zien egter, buiten zyn weeren, in der stilte werpen.

tugal, gedoopt, en naderhand van de
zullen, gebruikt wierd.

an nieuwe Pylen en Boogen voorzien

Ondertusschen drukte Raja Singa, en die in hunne huizen verborgen. Hy
die zig nu Fimala Darma Soria noemen meinde de Portugeezen voor te komen,
Spannen
liet) de Cingaleezen, door ’t torszen en eer, dan zy, in Candi te zyn ; dog
miet de
Portuen verdragen van geheelen stukken sit ontschoot hem , en ondertusschen
e
Lands van Candi na Sita- Vaca , on geraakten de Portugeezen voor hem in
aan.
allerley sterkten en Vestingen voor hen Candi, kroonden Don Philippo, stelDie vaf
Candi,

te maken, zodaanig , dat zy beslooten den Don Jan ook metter daad als zynen
met de Portugeezen tegen hem aan te Veldheer aan, en maakten een vast Verspannen , die daar toe te eer overhel bond met die van Candi; dog bedongen
den , om dat dit voor hen het beste vel uitdrukkelyk , dat deze twee Vormiddel was , om in Candi te komen stelyke, en in hun Geloof van hen on-

en zich aldus meesters van ’t gehee der wezene perzoonen hen zweeren moeEiland te maaken

sten geen andre dan Portugeesche vrouVermits zy nu, na een goed overleg, wen , te zullen Trouwen , en dat zy den
konink- wel zagen , dat zy onmogelyk hun koning van Portugal onderdanig en geDie t

ryk Jaffa
pat.

oogwit konden bereiken , voor en al hoorzaam zouden zyn , dat die var

nam ver- eer zy meester van Jaffanapatnam waa- Candi ools beloofden te zullen doen, en
legtelyk bez wooren
overen. ren , zonden zy eerst een magtige
Vloot onder Don Andrea Furtado de

Don Jan , die wat meer van de Por- Don Jan

Mendoza derwaards , die dat Konink- tugeezen volgens hunne beloften , en haatteryk onvoorziens veroverd, en de In- geenzins verwagt had , dat men Don gen Don
Philippo,
woonders gedwongen heeft , om doo hilippo; maar in tegendeel hem, tot ende
hun Land zo veel volk van de Portu Keizer zoude gekroond hebben , was Portugeezen, als hen goed dacht, na Candi nier over ongemeen tegen Don Philip-geezen
te laten trekken , behalven dat de ko- po; maar veel meer tegen de Portugee
zen ,
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A. 1590 zen ontsteken , hoewel hy , alzo de ook, het Mom-aangezigt nu geheel af-A. 1590.
Zaak nog niet ryp was, zyn doodely rukkende, binnen g a 6 dagen van daaraan hem
ken haat tegen hen ontveinsde , ver- e vertrekken, of dat hy hen allen zou over te
vagtende een beter tyd , om zig dar doen doodslaan , scheldende hen voorgeten
meineedigen , verraaders , en trouw-

aan beiden te wreeken

Raja Sin3a saan¬

Ondertusschen wierd Candi sterk ge-

slagveri- in

deld.

oozen, die niet anders zogten, dan zig
neesters van ’t Landen’t goed der Cinga-

naakt, dat Raja Singa zeerverwoest had.

beeter stant voor den nieuwen Keizer,

Don Philippo gebragt ; dog Don Jan
beraadslaagde in die tusschen-tyd met

eezen te maken , weshalven hy niet be-

geerde, dat 'er een in zyn Land blyven
ou

De Portugeezen, niet in staat om hem
cen Tooveraar , op wat wyze hy best
Don Philippo van kant zou konner te wederstaan, en geen ontzet vernemenhelpen, en deed hem Vergif ingeeven
ortu
ecze

vesti

te Ga-

HOOI,

De Portugeezen maakten te dier tyc

en sterke Vesting in Ganoor, om Raj-

de, gaven die sterkte gewillig aan hem
over, en trokken’er alleen met hun zydgeweer uit, zonder iets verder mede te

Singa nog meer werk te geeven , ont- mogen nemen
oden ook meer hulp-troepen van Man

Aar, en bragten den nieuwen Keizer Don
-hilippo eerst in zyn paleis te Candi, die
met veel Liefde van zyne onderzater

Daags daar aan quam Don Jan deMe¬
o met zyn ontzet , dog te laat; ook

Ray

Singa

leven eenige Portugeezen in Don
an’s dienst, die zig als schelmen tegen

.

intfangen wierd ; waar op de meeste hun eigen volk lieten gebruiken
un ver

ortugeezen , meinende dat nu al-

uV1

Candi.

les in Rust en Vrede was, van daar ver-

trolcken, om Raja Singa waar te nemen.

y een gerulet, zakte met een zwaar Le-

en de Cingaleezen van alle vreeze voor

ger af, en trok na Candi , van voorne-

nem te ontslaan

men, om te gelyk die Ingezetenen, en

Don Jan nu, ziende , na het vertrek
Don PlipO1a1

Don Jan
verge-

ven ,dic

de Por¬
tugeezen

verdryft.

Ondertusschen had Raja Singa , Koning van Cita-vaca, zyn magt schielyk-

der meeste Portugeezen uyt Candi , dat
net nu de rechte tyd voor hem was, en

ook Don Jan, als wederspannigen, te
traffen

Don Jan , dit hoorende, en nu van Don Jan

niet konnende wagten, tot dat het ver- de hulp der Portugeezen versteken, was opde
if door Don Philippoingenomen, wer- in ’t eerst daar over zeer ontzet, te meer Vlugt
gedre
ten zoudc , gaf hem weer een sterkei alzoo hy verstond , dat Raja Singa ’s ven.

rank in , waar van hy ten eersten eger al in de vier Corlas gekomen
uam te bersten.

Daar op kreeg hy zeer veel volk aar

vas

Hy verzamelde dierhalven spoedig zo

Na dat
die van

yn snoer , dede hen allerley groote be- veel volk, als hy by een krygen kon,

Candi

often, en maakte zich zoo bemind b-

hem l¬
er h
den ge
maakt

trok hem tegen, daar hy te Walane ge

de Cingaleezen , dat de Portugeezen

legerd was , zonder eenigzins voor de
vel ziende, wat hy in de zin had , ter dreigementen van Raja Singa te vree-

ersten een quaad oog op hem kregen zen, die hem liet zeggen , dat hy zig
Zy gaven dierhalven van de dood van aan zyn Vader spiegelen, of dat hy hem
Don Philippo, door Don Jan bewerkt, anders van lid tot lid zou laten van een
en van zynen verderen toeleg , berig houwen , waar op Don Jan hem ant
na Man-Aar, zendende bode op bode, voorden liet, dat, zoo zyn Vader zoc
met verzoek, dat Don Jan de Melo dog oorzigtig, als hy geweest was, en hex
ot hun ontzet zich haasten wilde, of
jeen geloof gegeven had , hy noit tot
dat Don Jan hem anders die pas afsny- het ongeluk, van zoo trouwloos dooi

den, en zy in ’t uiterste Gevaar geraaken zouden

Don Jan , ondertusschen alle weger

hem mishandeld te werden, zou geko
nen zyn

Hy liet hem daar benevens weten, dat

ny, hoe zeer hy ook op zyn hoede wedende bragt het by de Cingaleezen zo zen mogt, zyn vaders dood dier genoeg
verre , dat die van Candi hem tot Keizer aan hem zou wreeken, ten waar hy zig
verheften, en den nieuwen Eernaam van anstonds aan hem over gaf; over welke

bezettende, en alle hunne Boden ophou

imala Darma Soria na zynen Vader

oodschap Raja Singa zoo vertoornd

gaven, in hope, dat hy met zo veel te

verd, dat hy aanstonds last gaf, om

neer ernst des zelfs dood wreken , en
hun van Raja Singa's geweldenaryen

yn Veld-Leeger te lichten.

Hy stond egter veel meer ontzet,

die zy nog altyd vreesden geheel en al als hy hoorde , dat Don Jan schoon
verfoszen zoude
Dvn

Zoo ras hy nuKeizer geworden was

reel zwakker dan hy, de stoutheid had
van op hem af te komen

Daar op verscheen Don Jan zelf, die

gende

dede hy de Portugeezen, die in Ganoor

hen om

lagen, zyne Vriendschap niet alleen o- zich nu 2 witte Sonneschermen , en

Canoor

enbaar ontzeggen; maar belastte her

een wit Rondel (al te zamen Keizerly.
M3
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. 1590.ke merkteckenen) boven zyn hoofd na- Aarde zweven, en van alle aanvegtingA. 1590
voeren liet, en taste hem met zoo veel en Quelling der Duivelen bevryd blyven

dapperheid, tot de uiterste verbaastheis
van Raja Singa, aan, dat hy, zelf aan ’t

soude

Dit stelde hem weer eenigzins gerust,

hoofd van zyn Lyf-wagt op hem af- en hy liet hen niet alleen in ’t leven blytrekkende , hem na een half uur op di ven ; maar bewecs hen veel eere , en
vlugt dreef, niet tegenstaande zyn volk bood hen groote Geschenken aan, dop
van zeer slegte Wapenen (zynde niet zy wilden die niet aanneemen ; Hy
anders dan pylen , in’t vuur voor aar bad hen ook, dat zy dog aan de moord
wat gebrand , dat hen Don Jan had die hy in toorn aan hun Medebroeders
geraden) voorzien waren
Trap
van spyt

aeweezen had, niet wilden gedenken

Deze schandelyke Nederlaag ging gelyk zy hem dit ook vergeven hebRaja Singa Adassyn zodanig ter herte, ben , waar op hy, niet lang daar na, ge-

dat hy van spyt zyn voet in een scher storven is.
pe Bamboes , die op de weg hem ontZoo ras Don Jan verstond , dat Raja Janierpoes, en
Singa
overleden was , dede hy al zyn Bandarmoete,
of
over
eind
stond,
(andre
zeg
Sterft.
vep
gen in een doorn) stiet, en van dien tyd volk vergaderen, om te zien, door wat
af niet weder op stond , alzo hy die middel hy meester van het gansch Ey-gen Don
wonde niet wilde laaten verbinden, waar land zou konnen werden ; dog KavierJan op.
door in ’t kort het vuur daar in quam, Wandaar, of (zo andren hem noemen)
en hy niet lang daar na overleed , 120 Janicre Bandara , geheimschryver van
Raja Singa, wierp zig tegen Don Jan
jaaren oud geworden zynde
in een

Bain-

Hochy

Voor zyn dood beklaagde hy zig zee

op , roofde eerst alle de Schatten van

Raja Singa , en maakte met de Portu-

zicho-

ver verscheide wreedheden, aan die van

ver ver-

Candi gepleegd; dog over geene zo veel, geezen , alzoo hy wel zag , dat hy an-

scheide
tvrecd-

heden

als over die , welke hy naderhand aan ders tegen Don Jan niet zou konnen
alle de Priesters , die hy magtig wierd , bestaan, een Verbond, gevende alle de

beklaag- bedreven had

de

Hy had toen voor af zyn Vader,
zyn Oom , zyn Schoon-moeder en

Landen aan hun over

De Portugezen, hier door hope beko- Maale
mende , om wel haast Meesters van dit een Ver

zyne 3 Broeders , van een wettig bed Eyland te werden , gaven ten eersten bond
met de
daar hy maar een bastaard was , om hals aan den Onderkoning kennis van Raja porugebragt , en daar nog veel andre Gru Singa’s dood, en van het Verbond met geesen,
welen, die wy kortheids halven voorby aniere gemaakt, en verzogten spoedig
een groot Ontzet , om Don Jan tegen
gaan, bygevoegd
Dit nu alles bedreeven hebbende, te gaan, en dus het geheel Eiland voor
vraagde hy aan de Priesters van Daldo nunnen Koning te veroveren

wanze, of 'er voor zoeen mensch, wel vergeving van zonden te hoopen was, waa

Daar op zond de Onderkoning Don Diekry-

Pedro de Sousa met 1250 blanke kop

gen,

op de Priesters , zonder eenigzins voor pen, behalven de Mistizen en Swarten groot

ontiet

zyn toorn te vreezen , vlak uyt neen die 'er by waren.
zeiden.

van Goa

Voor zyn komst had Janiere reec

aniere

Hy , die dit geenzins van hen ver- alle de beneden-Landen, door toedoer
wagt, en gedagt had, dat zy zyne magt

verrich

van die van Gale en Colombo, vero-ting.

en woede tegen zyn eigen bloedverwan

verd, zonder dat Don Jan, die in Wa-

ten gevreest en hem een zagter ant

lane lag , en dit met dwarsze oogen
aanzag, het kon beletten , waar door

woord gegeven zouden hebben, wierc

over deze hunne uytspoorigheid en on- hy ook groote vreze, zo voor 't Leger
eerbiedigheid (zoo hy ’t noemde) zoo der Portugeezen, als voor dat van alle
vervoerd , dat hy ze allen, uytgenomen de Cingaleeze Vorsten , die tegen hem

den Opperpriester , dede in een huys opstonden , en nu reeds vergaderd wa
brengen, en daar verbranden

Naderhand liet hy eenige andre Prie-

ren, begon te krygen.

Don Pedro , ondertusschen ziende , Don Pe-

sters van Paraneydeyo by zich ontbie

dat de lage Landen reeds door andre dro :

den, en vraagde het zelve aan hen, die

veroverd waren, en dat hy derhalven, na e-

zig aan de dood der voorige Priesteren
spiegelende, hem een zagter antwoord
gaven, zeggende, dat 'er voor zulk een,
indien hy zig niet bekeerde , geen vergeving te hoopen was, maar dat, by al-

verlceer-

zyne gedagten , nu hier niet veel meer gestut
uytrechten kon, stond op het punt van

weder te vertrekken ; dog door de andre Hoplieden in zyn schielyke drift ge
stut, en hem klaar aangewezen zynde.

dien hy berouw van deze bedrevene dat Candi eerst moest veroverd werden,
Gruweldaden had , zy door hun Gebe

daar de grootste Schatten te bekomen

den voor hem nog konden te weeg waren, liet hy zich bewegen, om te
brengen , dat hy tusschen Hemel enblyven

Daar
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A. 1593. Daar na zogten zy eerst de mindere neerlyk opgezierde Palankyn gaan zit A. 1593.
Prinszen onder hun geweld te brengen, ten was, brak de Bamboes, waar mede
(dat hen gelukte) en allengskens de Ko- men haar dragen zou , zo als zy opgeningen der lage Landen , ten deele door icht wierd, in stukken
beleefdheid, ten deele door geweld, aan
Dit was een quaad voorteeken by de Die vorWelke
beide
met een
2V22

zich te onderwerpen
Terwyl zy hier mede bezig waren ,

Hcidenen , en schoon deze Vorstin stelyk in

pragt Janmiere een groot Lecger van

christen was , was haar egter nog zoo gehaald,
veel van dien Heidenschen Suur-deeg-

151086 koppen op de been, behalver

zem bygebleven, dat zy nietmede gaan;

dat hy van 75 Oorlogs-Olifanten, me maar daar blyven wilde

Lo7e

na Candi 1000 zonder tanden, een groote menig

trelken. te Coeli’s, of Last-dragers, en van een
groot getal Last-ossen voorzien was.
Don Pedro’s Leger bestond uyt 1474

Men dede haar egter door veel rede-

ien begrypen , dat zulk een bygeloof
voor een Christinne onbetamelyk was

Jlanke koppen , 1280 Mistigen, 1224

en dat dit breken van die Bamboes haar
op die Reize in’t allerminste niet hin-

Inboorlingen, of Cingaleezen, 47 Oor¬

deren zou, alzo zy voor haare behouden

ogs-Olifanten , oa5 dito zonder tan

verkomst ten vollen instonden.

den , en by de 20ooo Ossen , om de
sten te torszen

Met deze Magt trokken zy zamen na
Candi; dog maakten onder weg tot hun

Sp zulke ernstige aanradingen dan,
cn na dat ’er een nieuwe Bamboes in-

gesteken was , ging zy 'er weer in zitten, en quam , agt dagen na haar ver-

verzekering , 3 Vestingen , Manikero- trek uyt Man-Aar, in Candi
weri, Mapati, en Gannatari genaamd.
Don Jan , schoon pas 30ofgoooomar

En DOn

Ja uyt
Valane
n de

neeste

nden

met groote woede op hem aanvallende

dryven.

Ge¬

en Fidalgos, ging haar te gemoet, deëd xroond

sterk , trok egier al zyn volk tegen die ten voetval, uyt Eerbied , voor haar
zware magt by een, die hy niet buiten venschte haar allen bedenkelyken Zerreeze, tot amalen toe, dapperaffloeg; gen, waar op zy met weinig woorden
dog de Portugeezen, voor de derde maal

andre

Don Pedro, met alle zyne Grooten

hem bedankte.

De Koningen, Grooten, en alle de Enwaan

van 29 der hunne, en van 1500 andre,

zingaleeze Edelen, vielen, op zyn Cin-dooralgalees haar eerende , vlak op hun aan-les in rust

liet zonder groote tegenweer in. Daar

gezigten tegen den grond, waar na zy gecbragt

kregen de Stad Walane , met verlie-

veneven veroverden zy ook de verdre weder in haare Palankyn , daar zy uyt-

Landen gemakkelyk; maar konden van getreeden was , zitten ging , en
Solleswagge geen meester werden

Don Jan had hier zodanig klor ge-

kregen, en wierd zo sterk van den Vy-

an Don Pedro, met al dezen stoet van

Grooten , onder het stroyen van Gouc

en Zilver Geld , tot in Candi vergezel-

and vevolgd, dat hy met zyn Keizerin schapt, en, na 3 dagen uytrustens, zeer

na ’t Bosch vlugten, en zig daar voor pragtig gekroond wierd, welke onkos-

eerst met Boich - kruiden behelpen ten men zeide dat wel 19-tonnen Gouds
0est
Don Pe
110eisc
den Eec

De Portugeezen nu , dus verre meester van deze Landen geworden zynde

r0UIV¬

De Cinjaleesen
verzoeten

Donnia

ahari
1O1

Keize¬

rin

nadden, beliepen

Na dat zy nu als Keizerin van dit Ei-

egeerden , dat de Cingaleezen den Eed

and met een algemeene toestemming

van trouw aan den Koning van Portuga

der Cingaleezen voorgesteld, en op haar

van Ge

neid.

sie zy van Raja Singa’s schat bekomen

zouden doen ; dog de zelve verzogten

aders Throon verheven was , was

Donna Cacharina tot Keizerin , die op

er een algemeene Rust in’t Land, waar

Man-Aar, en een dochter van den wet-

op dan ook alle de Koningen en Vorten weer na hun Landen keerden.

tigen Keizer Mahadassyn was
Deze voorslag der Cingaleezen beviel

Son Pedro de Sousa behield , buiten pon pe

den Portugecschen Veld-Heer, Don Pe de Portugeezen, 17 2 1800 Inlanders en drozel

Misticen by zich, en stelde thienduizend groof
Seld op
aniere (die men Koning noemde) ver- Pagoden op Don Jan’s leven, die, daar por
ser zyn meining hier over, die dat meniet eens bang voor zynde , nu en dan jans

dro de Sousa, niet qualyk, vragende aan

de toessond, vaststellende , dat de Por-

ils een haveloze Bedelaar in Candi quam, leeven
tugeezen hem , wegens zyne bewezene s nagts op verscheide plaatzen van de

Die als

diensten, 't Huwelyk met die Prinszes

Stad brand stigtende, zonder dat men een beniet zouden weigeren , alzoo hem dat den daader wist te ontdekken : want, ter- delaar in
van hen toegezegt was.
wyl zy bezig waren , om het aan de Candi
Daar op zond men een groote troep eene kant te lesschen, had hy zeer be-somt
en Brand

volks, om deze aanstaande Keizerin van

nendig aan de andre kant weer brand sicht.
dan-Aar af te haalen.
pnieuw gesticht.
Na dat nu alles met den Inlander in DePorWanneer alles nu tot haren optogt na
vandi vervaardigd , en zy reeds in de rust was, quam de aard der Portugee-tigecnen
draagen

zen
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. 1593'zen weer boven, die, nu weer balda zoo verre Meesters van alles gewordenA. 1573.
zighalda-dig en dartel beginnende te werden, zig waren , den voet maar op de nek te zetdis tegen niet ontzagen de Inlanders op verscher
den In

ten ; maar dat dit juist in allen deelen

de plaatzen zeer gevoelig te verongely- ia hunne gedagten niet uytvallen zouken, en tot zulke wanbedryven uyt te de. Hy bleef egter niet lang op die
spatten, dat zy zich genoodzaakt von- reden , maar wierp het op iets anders,

lander.

den daar over aan de Keizerin te klagen. als of hy zich daar niet veel aan gelegen
die, nog zeer jong zynde, hen weinig liet, en als of hy daar niet meer aan
troost wist te geeven, waar op zy voor- dacht

namen de Portugeezen alle levensmiddelen af te snyden.

Don Pedro, en koning Janiere, dit
vernemende , stelden zig daar tegen
zonden 2000 Cingaleezen , en 100c

Ondertusschen schreef hy dien zelven Hy spanc
ivond een Brief aan Don Jan, die zich met Don
nog in ’t Bosch onthield , en maar na Jan tegen
de Por-

ten bequame gelegenheid wagtte, Ome
zich aan de Portugeezen te wreeken,an

Portugeezen, na ’t prinsdom van Oeva, die hem noit beter, als nu by dezen
en zoos Inlanders, en 2oo Portugeezen Brief van Janiere, voorkomen kon
na een ander Gewest, Lalcluja genaamd,

Hy gaf hem omstandig , van ’t geen

om te zien of zy geen ryst zouden

er tusschen hem en Don Pedro voorge-

konnen bekomen.

vallen was, kennis , bood Don Jan het

Zy wierden overal redelyk wel ont Keizerryk aan , onder belofte van daar

fangen; maar deden den Inlander alom toe het zyne te zullen doen, en verzogi
me een onverdraagelyken overlast, be

roovende hen niet alleen van hunne
Goederen; maar ook hunne Vrouwen

maar , alleen om Koning der benedenLanden onder hem te mogen zyn.

Don Jan, die dit geenzins in zyn ge-Biedende

en dochters verkragtende, en zommige dagten had, stond het echter, zo alshem

der zelve, die zich daar tegen stelden
soodende, en hunne Dorpen in Branc

stekende; al het welke de Cingaleezer
oodanig verbitterde, dat zy zig onde

zerin ter

n die alle, waar zy op dit Eyland we-

geezen , daar in voortgingen, dit op

Daar op maakte zig Don Jan over al
inder die van Candi bekend, hitste hen,

Janiere Bandara van Don Pedro de Ker

die reeds genoeg tegen de Portugeezen

zerin Donna Catharina ten Huwelyk

verbitterd waren, nog meer op, en be-

sie dit hem weigerde , voorgevende ,
dat hy zynen Koning daar over eerst
Dat Donschryven moest en niet vermogens
edro
was dit buiten zyn toestemming te
Huwe-

yk.

iem

geheel van de Portugeezen te ontslaan, waarde.
zen mogten, te dooden

Ondertusschen verzogt de Konint

rerzock

le Kei-

pzeke-

oond met hem, waar in zy besloten zigre voor

malkandren verbonden, zoo de Portu-

zyn tyd wreeken.

anie

aniere hem voorgesteld had, volkomennener

oe, en maakte daar op stil een Ver- ye an-

woog hen , aangezien zy over al wraale

over hunnen overlast riepen , te eer
m hem ’t Keizerryk te beloven, in hope dat zy zich dan zoo veel zekerder

ian die baldadige Natie zouden konnen
Janiere , deze uytvlugt zeer wel ver- wreeken
staande, verzogt dan zyn zusters Dog
Daar op maakte zich Janiere aan zyn Dogalles
staat
ter,
die
hem
mede
afgeslaagen,
en
waa
cant,
en ook die van Candi , allenskens lekt uyt.
Dat hy
ver hy tegen Don Pedro zo toornig klaar, om dit besluit, met Don Jan gezweert
te zuller
wierd , dat hy hem trots afvraagde nomen, op zyn tyd uyt te voeren; dog
wreeken. of dit nu de belooning voor alle zyne zy deden dit zo geheim niet, of het
vOOr

doen.

eerst af-

rouwbewezene, diensten was zwee- lekte uyt; behalven dat de Portugeezen
rende , dat het hem berouwen zoude, erscheide Brieven van Janiere aan Don

hem deze beide verzoeken afgeslagen te
hebben.

an onderschepten, waar uyt zy klaar
ontdekten , wat een pot 'er voor

Don Pedro , dezen Koning zo op- hen te vuur, en wat staat 'er op Janicoopend ziende , maakte liem , door re ’s fluweele woorden , en op de gezyn antwoord, van haastig, dol, alzc veinsde, en, zoo ’t scheen, nu zeer ge
hy hem zeide, dat hy hem deze wei- suldige Candineezen, te maken was
gering dog niet qualyk neemen wilde,
Don Pedro de Sousa , dit werk, dus

alzo hy een gebooren Keizerin aan geen in zynen omtrek ziende, was zeer ont-Waat

Koning, die zig maar opgeworpen had steld , en zag nu klaar, dat , zoo men overde
Portu-

jeven kon

Janiere nog langer de Keizerin ten Hu- eczen,
aniere, dezen doodelyken steck wel welyk weigerde hy geen anderen staat

gevoelende, dog de zelve voor dien tyd te maken had, dan dat hy, en de zynen.
ontveinzende , zey alleen , dat hy we niet lang in dit Eyland banken zouzag, waar ’t met de Portugeezen henen

sen

wülde, en dat zy niet anders voor had

Va veel besluiten hier over in den janiere
grooten Portugeeschen Raad , de een Dooden.

den , dan hem, nu zy door zyn hulpe

voor,
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voor , de ander tegen dit Huwelyk, en mand een teeken gegeven had, met een
een derde weer voor Don Jan’s, of Ja- poenjaard in zyn hert gestooten, en, neniere ’s dood , vielen de meeste stemmen vens verscheide andren van zyn Gezeldaar op, dat het heilzaamste voor her
schap, jammerlyk vermoord
was , Janiere spoedig om hals te bren

Zyn wagt, dit hoorende ; riep wel
dat 'er onraad, en dat hun Koning verven zou men hem beschuldigen , dat hy noord was ; maar dit had het al weg,
voorgenomen had de Keizerin, en Don en , dewyl het niet te herdoen was, naPedro, beide uyt de wereld te helpen, men zy alle , uytgenomen de Koning
gen, en om dit werk een verwtje te ge-

om ’t welk te bewyzen , men veinzen van Cotta, terstont de vlugt.

zou verscheide Brieven , daar dit uy
bleck, onderschept te hebben

Op zekeren tyd dan, dat Koning Ja

De Portugeezen gaven de Keizerin DeKel¬
zerin
spoedig kennis van Janiere's dood; dogeondp

zy had daar, hoe jong zynde, geen ge- quaad

niere by der Portugeezen Veld-Hee vallen in hen voorzeggende , dat die
Don Pedro stond te praten, verzogt h daad den grond tot hunnen val, en onvan dien Koning zyn Cris te zien, om dergang leggen zou, gelyk de tyd ook
zoo hy voorgaf, ’er een , op de zelve geleerd heeft ; aangezien de Inlanders
wyze met Gesteenten verzierd, naar te
laten inaken

Janiere, geen quaad denkende, geef
zyn Cris aan Don Pedro over, die, o
ver de schoonheid der zelve als ontze

van verwondering, van die Koning be

hier door nog veel meer, als te voren,
tegen de Portugeezen aangezet, en ver
bitterd wierden, wel ziende, dat, wierd

deze Koning zoo gehandeld, zy niet
peters van hen te wagten hadden

Don Jan ondertusschen in dit troebel Don sun
zet de

leefd verzogt, die eenigen tyd ten voor water visschende , en door deze moord Cineschreven einde te mogen houden
nu de Cingaleezen in’t algemein met leezer

Hy stond dit aan Don Pedro toe, dot meer grond tegen de Portugeezen op-tegen de
Portu
wierd aanstonds , alzoo Don Pedro 1 hitzende, rukte metter haast een groot geenen
N
V. DEEL
Lee-aan.
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.1593 Leeger by een , trok na Candi , en op hy de zelve in genade aannam , alzo A. 1593.
En Slaat-dwong hen , alzoo zy voor erger vrces- hy verzekerd was , dat zy de Portugeeze jam-

den, om die Stad te verlaten.

Zy vlugtten van daar na de Vesting

merlyk.

zen niet als gedwongen gediend hadsen.

Ganoor, en zonden een groot getai

Na dat nu Don Jan zig volslaagenEn
boden na Colombo, om hen te komer meester van alles gemaakt had, vond hy Trouwd
ontzetten, alzo zy anders alle verloren soed, om het Keizerryk te zekerder te de Kelzc
waren.

Veelen wierden van de Cingaleesen

in.

hebben, en te behouden, de Keizerin.

Donna Catharina, die nog maar 10 of

gevangen genomen, van welkc zy eeni- 12 jaaren oud was, te Trouwen.

gen , uyt wraak der Geweldenaryen,
aan hunne Vrouwen en Dogters bedre-

Hy déed dit met veel Pragt en Heerykheid , alzo de Bruiloft honderd en

ven, de neus, de ooren, en teel-leden

thien dagen duurde, en wel 5oos pa-

afsneden , en zo te rug zonden , om

ooden kostte, behalven de onnoemeyke onkossen daar toe byzonder op-

hunne makkers te doen weten, wat zy

van de Cingaleesen te verwagten had- gebragt, welke Geschenken by den anderen opgetrokken, negen-honderd agt
den.

De Portugeesen, hier over ten uiter-

en zestig duizend zeven-honderd en vier

sten ontsteld, verlieten Ganoor, en vlug en vyftig Pagoden (ider toen 6 gulden
ten na Walane, stekende alles agter zig, doende) uitmaaken.

om te veiliger te ontkomen , in den
brand

Dit viel Ao. 1590. op een Zondag

Daar na versterkte hy zyn Land met Wat ly
drie heerlyke Vestingen, en maakte een zedert
nieuw Paleis, met vaste Bolwerken, en verder

voor , en Don Jan, van hunne vlugt veel andre schoone Gebouwen
verwittigd , bezettede , en taste hen aan hy de gevangene Portugeesen

verrich-

, waartee
dage-

met zulken woede aan , dat de om-

lyks als Slaven arbeiden liet, terwyl hun-

cingelde, en zeer dapper in deze uy-

ne veroverde Vaandels, ten tecken van

terste benaeuwdheid vegtende Portu- zyne Zegenpraal , van de Punten en

geezen, egter geheel op de vlugt ge-

Bolwerken afwaeiden.

slagen wierden.

Zedert zat Don Jan eenigen tyd ge-ponseBehalven zeer veelen, die van hun rust, zonder van de portugeesen, die ronimo

Don Pe

dro, en
de Keiz
in ge-

vangen.

volk dood bleven , wierden ’er veelen niet weinig gekortwickt waren , ge-D'Ovievan aanzien gevangen genomen , waar moeid te werden; maar zo ras men te dokomt
PCeyonder Don Pedro, met zyn Zoon , de Goa tyding kreeg, dat Don Pedro zoo lonas
Keizerin, Donna Catharing, en zeer veel leerlyk geslagen , en aan zyn Wonde Veldandre Oversten der Portugeesen , en der verleden was, vond de Onderkoning Heer
Cingaleezen, die zig by de Keizerin ge- goed , om Don Jeronimo de Ovicdo (anhouden hadden

Don Pedro was zwaar gewond, waar

lre noemen hem D'Azevedo) als VeldHeer met een groote macht van Por-

aan hy den derden dag daar na quam ugeezen, en andre hulp-troepen, na
te Sterven, beveelende voor zyn dood eylon te zenden

zyn Zoon zeer dier aan Don Jan ,

Deze, 3 of 4 jaaren na Don Pedro s

nederlaag hier gekomen zynde , stelde
Colombo te zullen zenden, ’t geen hy veel listige middelen in ’t werk, om
ook gedaan heeft , hoewel zig veelen weer meester van het Eyland te werdie hem ook beloofde ten eersten na

daar over verwonderd hebben

den , ten welken einde hy weer veele

De Candineezen kregen hier grooten Heeren en Prinszen der Beneden-Lanbuyt van Geweer en Geschut, dat Don den , ’t zy door Geschenken , ’t zy
Jan wonderlyk wel te pas quam.

half door dwang, en uyt vreeze, aan-

Hy vervolgde zyn Overwinning, en jezet, en veel sterkten, door Don Jan
veroverdkreeg binnen korten tyd alle de vastig afgebroken , weder opgemaakt had.
alle de
heden der Portugeesen , uytgenomen
Daar op verzamelde Don Jan zyn Werd
PortuColombo,
en
Gale,
in
zyn
magt,
zom
volk,
trok Don Jeronimo tegen, die zig van Don
geeicne
Vestin- mige door geweld van Wapenen; dog na Walane begaf , voorgenomen heb- Jan op de
Don Jar

gen.

dat dan hen allen het leven kostte, er bende eerst Candi te veroveren , en Vlugt

gedre-

eenige by accoord, die hy zeer beleefd dan een onwinbaare sterkte op Trike-ven, en
Neemd handelde , waar op alle de omleggen- nam en in Palugam te leggen; dog Don Gequetst.
de In¬
landze

Koningen in ge

de Koningen zig zeer ootmoedig aan an sneed hem alle deze moeite af, lehem onderwierpen , en hem met veel verde hem aanstonds Slag, die fel, he-

Geschenken te gemoet quamen, zig ig, en zeer lang twyffelagtig was ;
aarde nederwerpende, met de han- dog eindelyk tot nadeel der Portugeeden boven hun hoofd hem op de cer- zen uytviel , alzo Don Jan hen op de
biedigste wyze eerende, en betuigende lugt dreef, en 5 dagen lang tot Coniets tegen hem , dan door dwang der lombo vervolgde, daar zy egter meest.

nade aan.ter

Portugeesen , gedaan te hebben, waarl en in goede ordre behouden in quamen,
hoc¬
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Deze , om de Portugeesen meester- A. 1533

. 1593. hoewel Don Jeronimo veel van zyne O-

lyk te bedriegen, veinsde, van Don Jay

versten en Edelen verloren had , n

zelfs swaar gewond was. En by aldien weggelopen te zyn, en quam Ao. 1602,

de Koning van Cotta hem niet verbor- op paaschdag by Don Jeroniemo D’O¬
gen had , zou hy zekerlyk in Don viedo, gevende hem verscheide middeen aan de hand, om den Keizer Don

Jan's handen gevallen hebben

De Cingaleesen namen ten eersten d’

Jan, 20 hy voorgaf, te vermoorden. Een

gemaakte werken van de Vyand weer voorslag, die hem by de Portugeesen
in, en zedert rechtte Don D’Oviedo niet zeer welkom maakte, en den gront
vcel uyt

ley, waar op hy in alles , ’t geen hy

Ontrent dezen tyd liep ook Domini- zeide, geloofd wierc

CO1N
loopn-

cus Correa , die door de portugeeser

Don Jan

Hy zou met s Portugeesen (waar on-

zeer verongelykt was, na Don Jan o- der ; Hopmannen , Christiaan Jacobo

er

ver , die hem in plaats van zeker op

Alberto Primeiro, en Gaspar Pereyra) na

roerig prins Corke Bandara genaamd

Candi trekken, en veinzen weggevlugt

werd zy
n

Veld

dien hy gevangen by Don Jan bragt, te zyn, om den Keizer by gelegenheid

Teer

Prins en Veldheer van een Leeger te vermoorden , mits dat Manoel , na
maalete, waar mede hy na Gale trok : uytvoering van dit stuk , Keizer var

En gesla

gen zy.
se, 110

loos ge
dood.

dog hy , en zyn Broeder Simon Cor.

res werden deerlyk verslagen , en Do-

vandi wezen zoude

Men gaf daar op aan hem een gro-

minicus gevangen, die tegen ’t gegeven te zomme gelds, die alles op een zilver
woord, trouwloos in Colombo gedooc Kruis bezwoer, en nu na Walane, en
wierd , waar over Don Jan verscheidt verder na Colombo, quantzuis als of

l'ortugeezen voor den Olifant werpen
cn andre de neusen, ooren , en manDO
n 5

cncric

ylheden afsnyden liet, hen zo na Co

09

sn Candi gekomen gaf hy den Keizer kennis van alles als mede van he

lombo zond, en zyne verdre Gevange verblyf van eenige Portugeesche Soldae aldaar fors weer eischen , of hen ten ontrent Walane , om die Vesting :

dreigen liet alle de Portugeezen zo na ’s Kcizers moord te overrompelen.
te zullen handelen

dPorr¬

hy nu weder wegvlugtte, trok

De Soldaaten in Colombo, dit ho-

Don Jan trok zelf, om dit Werk in den

haak te behandelen met zyn beste Sol

rende en hunne makkcrs zo elendig daaten ’s nagts na Walane, en verborg

1u

ziende , dreigden Don D’Oviedo , al zig daar in terwyl de uytgezondene

tn

oorsaak van dit alles , dood te slaan

on

Portugeezen kort daar aan ’er mede in-

Zy wierden van Dias zeer
die , daar op zeer benaeuwd voor zy1 quamen
En de Zolcaaten, die rykelyk met vriendelyk ontfangen, maar aanstonds

Ove

net de scherpe Japanse Messen, die zy

oo¬

hun degens na hem staken, en die herm

2

terwyl hy luidop zyne senhores solda- y zich hadden , voor den Keizer gedos om ontferming bad, zekerlyk zou- bragt, en gebonden , waar op die var

at de

Smor
C1C
101

n 2f

len gedood hebben, indien de Priesters

de Vesting een zein-schoot deden op

niet, met gevaar van hun eigen leven dat de andere l’ortugeesen ten eersten
'er tusschen gekomen waren, en hem du- ook naderen zouden ; dog zy quamen
gelegenheid om zich te verbergen ge- niet tot aan de Vesting alzo zy door
een dienaar gewaarschouwd wierden ,
geven hadden
Kort daar na vlugtte Simon Correz na en daar op zeer verwerd na Colombo
Colombo, veinsende zyn Broeders dooc keerden, latende al hun geweer en Bate willen wrecken. Hy wierd van d'
Portugeezen wel ontfangen , quam ’ci

Waar o

gagie agter.

Deze dienst bragt Manoel Dias in zo hem Don

te Trouwen, wierd Landvoogd van een groot een agting by Don Jan , dat hy

sroot Landschap, en nam de Wapenen hem zynen groot Modeliaar of groote
tegen Don Jan aan.
Edelman maakte , en verscheide Heer
Door
pI.

Man oc
ias.

Jan groot
Modeli221
maakt.

En de ge

lykheden gaf terwyl hy de Portugee
vanger
deliar in Candi, Manoel Dias genaamd, sen , na een lange Gevangenis op een portu
Op dese tyd was 'er een groot Mo

die bevorens een jongen van de Veld

vreede wyze, en onder de uyterste py

Heer, Don Pedro de Soesageweest, en n

nigingen ombragt.

in zeer groot aanzien by Don Jan was.

N2

geezer
orm¬

brengt

AGT-

BYZONDERE ZAAKEN

100

A. 16023

A. 1602

AGTSTE HOOFD-STUK.
Pilbergens komst A°. 1602. op Ceylon. En eerst tot Baticalo. Hy werd zeer we

O ontfangen, en zyne verdre Gevallen hier. Schryft na 't Gevangen houden van zyn
Volk, een ernstige Brief aan den Koning. Zend een Commies aan den Keizer
Die versockt, dat Spilbergen hem wil komen bezoeken. Guyon le Fort komt

hier. En Spilbergen gaat ne Candi. Guyon Le Fort’s wedervaren. Spilber-

gens wedervaaren by den Keizer, en elders. Vintana beschreven. Zyn Onthaal
onder weg , en in Candi. Hy bied den Keizer de Vriendschap van den Prins van
Oranje aan. Waar op by hem al de gereed zynde Peper en Cancel schonk. Waarom ’er niet meer was. Candi beschreeven ten aanzien van de Pagoden. Bericht
van Spilbergen aan den Keizer wegens onzen Godsdienst. Dien hy de Beelteni
van den Prins van Oranje schenét , en den Staat van ons Land verhaald. Eere,
hem verder door den Keizer aangedaan, en des zelfs aanbieding , om een Rasteel te

bouwen. Geeft Spilbergen Brieven aan de Staaten , en den Prins van Orangie
Maakt hem zynen Gezant. Waar op hy vertrok, twee Speellieden aan den Keizer schenkende. Werd door Emanuel Dias besogt. Neemd een Portugees Galjoot,
en schonk het den Vorst. Kreeg toen eenige Kaneel en Peeper. Guyon le Fort

gaat met eenige na Candi. Zyn Onthaal daar. Verscheide andre Voorvallen.

Spilbergen verzeild van Ceylon, in Septemb. Ao. 1602.

U zal '’t tyd werden , dat wy

N

ook van de Nederlanders begin-

Daar op zond Spilbergen, de eerste

Nederlander, die op Ceylon verscheen,

nen te spreken: want het was een man over Land na Baticalo, om den
ontrent dezen tyd , dat de Hollanders. Koning, Derma Jangadare , te spreken,

of wel de Zeeuwen, voor de eerstemaal terwyl hy dien zelven avond nog op de
op Ceylon quanien.
Spilber¬
gen
komt

A. 1602

S16e9
lon.

Rhecde quam

De wackere Zee-voogd , Joris van

Hy bevond dat hier een inham was ,
Spilbergen, den 5. Mey, Ao. 1601. van alwaar de Inlanders veel schepen bouw-

voor de Stad Camp-Vere, met de sche den; dog zy vernamennog geen Rivier
pen de Ram, het Schaap, en ’t Lam na maar wel 6 mylen van daar 'er een, die
Oost-Indien gezeild, was den 26. Mey

zeer droog, en waar in pas ç’a 6 voeten

1602. ontrent Caap de Comoryn met :

Waters was

De Stad Maticalo (of Baticalo) lag
van deze schepen gekomen , alzo her
schip de Ram , waar op Guyon le For pas i myl van die plaats , daar zy ten
het Oppergezag had, zedert den 24. De Anker lagen
cember Ao. 1601. by de Caap der Goe¬
Den 1. Juni quamen eenige Cingalede Hope van hem afgeraakt was

Hy zette ten eersten zyn kours na Pun-

zen aan Boord , en bragten een Tolle

mede , die Portugees sprak , die hem

to Gale , den Zuid- Wester hoek van zeide, dat 'er Peeper en Cancel genoeg
Ceylon, henen, gerakende den 29. voor was; dog dat de Modeliaar, die de Saaby de eerste en tweede droogten.Hy ken des Konings aldaar bestierde , ver
vond over al zeer goeden grond van on- zogt , dat de Zee-Voogd aan Land gelieftrent de 20 vademen , en liep van daar de te komen, om met hem te spreken.
voorder na de Rivier van Maticalo. Hy

Ontrent dezen tyd keerde ook die mar

zag daar eerst eenen inham , daar eer

veder, die hy na den Koning gezonden
Rivier scheen te wezen, liep ’er na toe had , welke hem ook tyding bragt,
En eerst quam ’er den 30. dito by ; dog bevond dat hy van dien Vorst zeer wel onthaale
tot Bati- dat daar geen Rivier, maar wel eer
Was
calo

Hy vereerde aan deze Cingaleesen, en
groot Bosch van Calappus-boomen was
ook zag hy een Dorp, waar in een Pa- aan hunnen Tolk, eenige fracje Glaa
gode stond, alwaar hy ten Anker quam, zen , en andre fracjigheden , waar op
en zyn schuit na Land zond. Daar of die weer na Land voeren
quamen die van Land met een Praeuw

Den 2. dito , ging Spilbergen met 3 aHywer

om ’t volk van de schuit te spreeken, die, 4 mannen aan Land, alwaar ; Olifanten zeer we
hun na Matecalo vragende, tot andwoord gereed stonden, en veel eerbiedighedenontfan
gen.
kregen, dat het nog Noordelyker lag met knielen , en anderzins, voor hem
Zy schonken aan deze Inlanders eenige

toonden, en zommige Cingaleesen met

Messen, die hen daags 'er aan beloofder hun snuit van de grond opvatteden, en
volk te leenen , om hen te Maticalo t: boven op hun lyf zetteden. Deze Cey-

brengen, gelyk zy den 31. dito deden. lonze Olifanten werden voor de verstan-

VAI C E
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A. 1Ccz. standigste van gansch Indien gehouden. Den 6. dito ging Spilbergen aan Land, A. 1602
Spilbergen, by den Modeliaar gekomen om den Koning weer te bezoeken , die
zynde, wierd zeer vriendelyk onthaald, zig nu ontrent ’t strand onthield, en van
en vertrok weder, met belofte van daags tyd tot tyd, by na alle uur, meergewa-

’er aan den Koning van Baticalo te zullen ent volk by zich kreeg. Spilbergenverzogt weder zyne Lading, waar op de ko¬
gaan bezoeken
Hy ging daar op den 3. dito weer aan ning antwoordde, dat hy in g dagen de
de wal en nam niet alleen verscheidt rrootste helft hoopte te hebben , vergeschenken, om aan den Koning tever- zoekende ondertusschen, dat men’t schip
eeren; maar ook zyne Musigyns mede, maar lossen, en de Goederen aan Land

die op verscheide Speeltuigen wisten te brengen zou.

Men had nu, zo zy zeiden, veel voll-s

peelen

Te dier tyd verscheen daar ook eer

en Olifanten, om de Lading aan te bren-

gen, gezonden; dog de Modeliaar eiste

praeuw met een Edelman aan boord, die

wel 628 mylen van het Noordenquam daarenboven, dat men’t schip op de wal
verzoekende, dat zy doch met hun schip zou haalen; gelyk zy gewoon waren met

daar wilden komen ; dog die van Bati- hunne vaartuigen te handelen , een vercalo waren ’er zeer tegen , alzo ider om zoek, dat in zich zelven niet alleen onzyn voordeel genegen was hen te trek- billyk was, maar by Spilbergen ook grond
ken, en daar te houden
van quaad vermoeden lag, vast stellenDen 4 dito liet de Zeevoogd Spilber- de , dat zy hier op bedrog uyt waren,

gen weten, dat hy by de koning op strand en tyd zogten te winnen , om daar na
hun aanslag tegen hem uyt te voeren, te

komen zou

neer , alzo hy van eenige Mooren ver-

Den 5. dito is Spilbergen weer aan

strand gegaan, en quam des avonds by der stond, dat 'er geen, of zeer weinig pekoning, die wel met 1000 gewapende per, en dat het hun gewoonte niet was
daar mede te handelen.

mannen verzeid was

Na dat hy nu weder aan boord geko-

Spilbergen, ziende, dat hy met dit volk

men was, verhaalde hy, met wat statie geschooren was, stond alles, wat zyver

hy te Baticalo ingehaald , en voor den zogten, zelfs, om ’t Schip op de wal te
Koning door zyne voornaamste Hove- halen , toe, eischende maar volk en een
Stierman, of Loots,om hem dit te hellingen geleid was
De Lyfwacht van den Koning bestond pen uitvoeren.
in meer dan 600 man , die alle met ont-

Zy gaven hem ’er een met eenig volk ;

dog stonden Spilbergen maar alleen toe,
quam, gelyk ook de Roning, met een weer na boord te gaan, houdende al zyn

bloote Wapenen stonden, terwyl hy aan-

bloot zwaard in de Hand, den Zeevoogd andere manschap tegen zyn wil aan Land.
Ook cischten zy 4andre Portugeesen in

verwelkomde.

Hy garden Vorst zeer fraacie geschenken , en vereerde hem met cen konstig

jlaats van hun volk.

Spilbergen zey hen op nieuw, dat hy,

Musycq, waar in die koning een groot en de zynen , geen Portugeezen, maar
welgevallen had. Daar na dede hy Spil- Zeeuwen, waren ; dog egter liet hy 'er
bergen in’t huis van den Modeliaar bren-

en , daar hy met de zynen zeer wel ont
yne
verdere

Geval-

en al¬

hier.

3 van aan Land, vaarende met I1 Cingaleesen na boord.
Na dat die op ’t schip gekomen wa-

haald wierd
Daags 'er aan wierd hem belast met de ren, verzogt hy hunne hulp, om eeni

zynen in’t huis , daar zy hem geplaatst ge vaten en pakken in het ruim te verhadden, te blyven, en tegen den avond leggen. Zy gingen ’er met hun agten in,
vierd hy voor de Koning gebragt, al- cn hy liet het Roosterwerk boven hun
waar hem sterk opgetigt wierd, dat hy hoofden toeleggen. Daar op ging hy
cen Portugees was; maar hy dede hen net de Tolk, en eenige andre Cinga-

hoewel met veel moeite, begrypen , dai
hy een ander was , waar door hiy ,

eezen , na een andre plaats , toonde

hen veel kostelyke goederen, en zey tetot

dezen tyd daar als aangehouden zynde,

ren hem, gaat nu na Land met deze 2

de vryheid weder kreeg , om over al , mannen, en verteld den Koning, dat ik

daar ’t hem beliefde, te gaan, gelyk hy zyne 8 Luiden hier houden zal , tot hy

daags daar aan weder aan boord geko
men is

myn volk te rug zend ; en verteld hem

te gelyk , wat kostelyke Goederen gy

Hy bleef dien avond aan boord; dog rezien hebt, die alle voor den koning
zond nog andre geschenkeen mer andre zyn ; dog hy moet my eerst Pepet en
Lieden aan die Vorst, om hem in alle Caneel bestellen.
Hy schreef ook cen beleefden Briefschryft,
Vriendschap te bewegen , aan hem doch
spoedig zyne lading te verzorgen, waar aan de Koning, hem vermanende, zich na tge
vangen

op hy beloofde, dat liy in 15 dagen dic van quade Raadslicden , en Opstokershouden
tegen hem en de zynen, te wagten, hem van zyn
hebben z0u.
N3

ver- volk :
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zo de Koning maar Pe nig volk, dat Portugees sprak, dat de- A. 160per en Cancel, dat hy overvloedig Goe¬ ze Koning aan de Portugeesen schatting
seren genoeg had, om die hem te beta etaalde.
Den 10. dito beloofde de koning
len.
weer,
hem zyne Lading te leveren; dog
Hy
gaf
den
Vorst
daar
in
ook
te
kennen,
Fen erm

A. 1602. verzekerende

stige,

Bricfaan

de Ro¬

ning.

lat de reden van het aanhouden der Cin

zy moest van den Keizer van dit lyland.

galeesen aan boord deze was , dat mei

of anders van Don Jan, (nu Fimalae Dar-

van hem zo onbezonnen geeischt had, 7e Soeria genaamd) gehaald werden

het schip en de Goederen aan de Wal t

waar toe tyd en geduld van nooden was.

halen, zonder dat zy hem eenige Canec bicdende hem aan eenig Volk met een

of Peper; om die te betaalen, vertoonc
hadden.

Het was hem ook zeer vreemd voor
gekomen, dat men hem, en zyn volk.

an Spilbergens Commiesen derwaarde
ce zenden.

Na dat dan Spilbergen vernomen had
lat hier een Keizer van Candi was, eiste

voor Portugeezen, tegen alle zyn betui hy , genegen zelf derwaards te gaan, 5
zingen aan , gehouden had , waar uys
het scheen, als of zy maar voorgenomer
hadden, zyn Schip en Goederen, onde
zulk een voorgeven, zoo ras die aan de

vingaleesen van den Koning van Baticalo aan boord, als Gyselaars,die hy ten
eersten zond.

Een der zelve waseen van zyncRaads-

neeren Panncéa genaamd nevens welkc
Eindelyk zeide hy , dat, zo de koning 2 Hoofdmannen of Oversten der Krygs-

wal waaren, verbeurd te verklaaren.

in ’t toekomende genegen was opregte lieden, en nog 2 andre, waren
Daar na quamen ’er weer Olifanten
lyk met hem te handelen hy ook van
zyn zeide genegen was den koning alle aan strand, om den Zecvoogd af te haeer en vriendschap te bewyzen. Daar len , waar mede hiy na den Roni-g van

mede zond hy hen, meteenige Geschen
ken weder weg , latende al zyne Vlag

gen en Wimpels waejen, en al het Ge-

Baticalo toog , die hem de Reis na Cani afraadde

Men besloot dierhalven, alzo de Ko-Zende--

schut ter eere van den Koning los bran

ning zeide, dat de weg zeer verre, en coin
mieS aa
den, hoewel deze cere den Vorst zeei moejelyk was, een Commies, met ec-aeenige
Geschenken
voor
af
te
zenden
,
aer
ont stelde

Op dien zelven dag zond de Koning
een Praeuw met den Tolk, die Spilber-

vaar op de Zeevoogd den 15. dito weer

ian boord quam, verwagtende, wat begen veel verversching van herten-vleesch scheid hem de weggezonden Commies

hoenderen boter en veelerley Frui
ten uyt ’s Vorsten naam aanbood , daa

rengen zoude

Ondertusschen verruilde hy daaglyks

byvoegende, dat hy zyn Land overal tot veelerlei Gesteenten, als Robynen, Tozyn genoegen gebruiken mogt. Ook aazen, Granaaten, Spinellen, Hyacinzond hy zyne drie mannen weer aar

then, Zafieren (witte en blaeuwe) Kat.

boord, verzoekende , dat hy dog niet
vertrekken wilde, alzo hy hem in kor

ten-oogen, en Krystal , tegen deze en

ten tyd zyne Lading beschikken zou, en.

zelven van weinig belang, en van een

gene snuisteryen , dog zy waren in zig

tot zyne geruststelling geerne ; ofdCin

eringe prys, zoo dat zy de meeste on-

galeesen by hem aan boort laten wilde
zich zelven wegens den eisch, van’t schip

osten daar aan de Geschenken hadden,

die zy geduurig aan den koning van Ma-

en Goederen aan de wal te brengen, op

ticalo moesten geeven

’t noogste verontschuldigende , alzo ho

De afgezonden Commies, den 3. Juli

jeen quaad daar mede in den zin gehac

wedergekomen zynde met 2 Gesanten,
hadde , verzoekende nogmaals, dat hy in een Brief van de Keizer aan Spilbermaar geduld wilde hebben, alzo hy be¬ gen, getuigde , dat die Vorst hem zeen
zig was, om Peper te vergaderen; hoe-

vel ontfangen, en onthaald hac

wel daar na bleek , dat alles maar ir

goede woorden zonder eenig gevol;

De naamen der Gesanten waren Gon-Diever
alo Rodrigos, en Melchior Rebecca,en dezoelt

bestond

(eizer zond nevens hen eenige Geschen-dat Spl¬

rgen
Den 7. dito zond hy egter een mon- ken van Goude Ringen, en van grootenenw
ster Peper, die hy zeer dier loofde, en Pylen, Segonsios genaamd, en by hem komen

ook een weinig Wasch; maar Spilbergen an groote weerde en voor groote tee-bezoe-

wüde op zoo weinig van elks geen bod tenen van zyn gunst gehouden. Hy be-sen¬
doen
oofde ook alle Vriendschap aan de ZeeDen 8. dito vertrok de Koning van voogd, zey hem zo veel lading toe, als
Strand, alzo hy zag, dat hy zyn oog- hy vermogens was te bestellen, en verwit niet konde bereiken , nog zynen zogt, dat hy hem in Candi wilde komen
aanssag doen gelukken.
Sen 9. dito om Water na de Wal

besoeken

Op dien zelven avond verscheen hierGuijon
le Fors

gegaan zynde , verstonden zy van ee- Gujon le Fort ook met het Schipden Ram, om.
die hier

VAN C

E

A. 1602. die den 24. December ontrent de Caap
der Goede Hope van den Zeevoogd af
geraakt, en zedert niet gezien, waar o-

ver groote vreugd onder hen was.
En Spil

Men besloot zamen, dat Spilbergen d

ergen

Reis na den Keizer zou aanneemen , t1

gaat n.
Candi

meer , alzoo hy daar toe Last van zyn

Heeren en Meesters, en van zyn Hoog
heid den Prins van Orangie had, me
aanbieding van der zelver Vriendschap
aan den Keizer, en om een Vriend van

X LO

N.
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Zo ras hy in ’s Keizers Landen geko. A. 1602.
nen was , is hem een Modeliaar met
Trommelen en Pypen, of met Gong en
Tifa, te gemoet gekomen, die hem in
een Dorp bragt, daar hy ook wel ont

naald, en in een vertrek, en Ledikant,
met wit Linnen behangen (een cere, die
men daar alle groote Gesanten aandoet
replaatst wierd.

De Zeevoogd vereerde aan den Onderkoning, en zynen Modeliaar, eenige
Seschenken, die vriendelyk verzogt, dat

zyne Vrienden , en een Vyand van zyne Vyanden te willen zyn.
Spilbergen, by zyne te rug-Reize, hem
Hy vertrok den 6. dito by zig heb wilde komen bezoeken, belovende hem
bende verscheide Geschenken , en 10

Reisgezellen van zyn volk, onder welkeenige waren , die op deze en gene Speel
tuigen zeer wel konden speelen

oragt, daar zekere Koningin Dogter
van den voornoemden Onderkoning, die

zoo zeker stuk geschut overladen was

quam het te springen , waar door d
onstapel gequest wierd , waar af hy
stierf

eder
varCI.

Gujon le Fort Onder-Zeevoogd, wa

jens we

dervare

by der
Ci2er

cu elders

nu een van de Keizers van Candi’s Vrou-

ven was, woonde

Don Jan had haar dit Dorp geschon
ken; dog zy was nu na de Stad Vinta-

na, (of Bintene) daar Spilbergen daags 'er
aan quam, vertrokken.

Zo als hy daar by naderde , quamen

met zyn schip op ’t Eyland Madagascar.

hem wel 6 Modeliaars te gemoet , van

en in de Baey St. Augustyn geweest

veel Volks, Pypen, Trommels, Hoorns

hy dooi een Storm Mast en Boeg- en andere Speeltuigen, verzeld, die hem
spriet verloren had , waar door hy in tot aan die Stad, en de plaats, daar hy
gevaar van Lyf, Schip , en Goederen zyn verblyf zou hebben, geleidden, algeraalet was
Terwyl de Zeevoogd na den Keize

Spilber¬

Daar op vervolgde hy zyne Reize, en
s’twee mylen van daar in een Dorp ge

Ondertusschen quam ’t schip de Ran

Gesanten eenige Eer-schooten; dog al-

Poft

doen

ter plaats , daar de Zeevoogd lag, ten
anker, en dede ter ecre van ’s Keizer

Guyon

te aller tyd alle Vriendschap te willen

waar hy zyn Vertrek mede met Linnen

ochangen vond.

was, ruilden zy nog eenige Gesteenter

Hy bleef daar 2 nachten en vonc

in, en zonden de schuit na eenige andre

er de voornoemde Koningin, die zeer

plaatzen , om na een beter Rheede te

verlangde , om hem te zien, biedende

zien ; dog zy vonden geen beter, dar

hem, by zyne te rug-Reize alles , wat

daar zy lagen

'er in haar Land was , tot zyn diens

Den 28. dito, quam Spilbergen van den
Keizer van Candi weerom aan boord

121

Deze Stad legt aande Rivier van Trin-

atende Capitein Jongerheld zedert z da

kemale, anders Mawieleganga, genaamd
gen agter, alzo hy onderweeg ziek ge- alwaar zeer schoone Vaartuigen gemaakt
worden was, en door vermoeidheid den

trop niet volgen kon
Hy had hem 3 Olifanten, en 6 man

nen tot zyn dienst gelaaten, om hem, ze

werden.

Behalven een fraije Pagode, bevorens vintan,
by ons al beschreeven, ontmoete hy hier beschre
nog veel diergelyken, en een Klooster, ven.

veel ’t mogelyk was op den weg te hel

waar in hy Monniken , in 't Geel ge-

pen, gelyk hy den laatsten dito daar ook

kleed, vond, die met groote Sonnescher-

aangekomen is.

Na dat Spilbergen van den 6. Juli nad

men , en met Slaven , langs de straat

zingen. Zy waaren kaal op ’t hoofd

Boven-Landen vertrokken was, was hy dog zonder kruin geschooren, en hadeerst by den Koning van Baticalo geko den Paternosters in de hand, waar memen, die hem , en ’s Keizers Gesanten
de zy geduurig bezig waren te prevelen
deftig onthaald , hem met eenige Gou Zy wierden in groote agting gehouden
de Ringen beschouken , van Olifanten, en waren vry van alle werken en Lasten
Volk, en Palankyns, om hem, zyn Goe
Het Klooster, daar in zy waren , is
deren, en cenige van zyn volk, die nie even als de Kloosters der Roomsgezin

volgen konden, te dragen , verzorg

den, met verscheide Galderyen, Om

had

gangen, en met veel Capellen voorzien,

Dit geleide ging met hem tot in de
Keizers Land , werdende over al zee

treffelyk buiten zynen kosten ont

fraei Verguld , en verzierd met de
Beeltenissen van verscheide Mans en

Vrouwen, die, na hun zeggen, Heilig
geleefd hebben

De¬

104 BYZONDERE
A 1602. Deze gesneedene Beelden waren in lei

Silvere vergulde Kleederen uytgedost
en hadden dag en nagt brandende Larn

ZAAKEN

Specltuigen , alomme hoorde uyt-A. 1602.

brommen.

Zo voerde men Spilbergen, voor by ’s

pen en Wasch-keerssen by zich, staande

Keizers Paleis, tot aanzyn verblyf-plaats,

op Altaaren, waar op groote kandelaar

en daar wierden veele Salvo’s ,om hem

waren , die van naakte gesnedene Kin- te verwelkomen , geschoten. Hy hac
deren gehouden wierden. Ider uur qua Capitein Jougerheld van Vlissingen by
men die Monniken in die Kapellen hun zig, en liet drie Trompetters voor uyt

Gebeden , en Getyden leezen. Ook jaan, van welke ’er een de Bande-rolzag hy hen daar hunne Feesten vieren. e of Prinszen-Vlag droeg , waar na
en Ommegangen langs de Straat doen, hem 4 andre Dienaars met een Zyde

daar de Opperpriester op een Olifant Spaansche of Portugeesche Vlag al slezat, met Zilver en Goud bekleed , ende volgden , welke Vlag hy aan
een Goude Staf met beide handen bo-

sen Keizer schonk, waar tegen hem de
ven zyn hoofd vasthoudende. Voor hem Vorst een andre Vlag , die hy ook van
zingen veel andre Monniken in ordre

met veel gespeel van Hoorns, Trom
petten , Cimbalen, en ’t geklank van

Sellen , en Bekkens , die alle een zeer

de Portugeezen genomen had , vereerde

Na dat hy in zyne verblyf-plaats gecomen was, vond hy alles zeer heerlyk,

goed ackoord gaven. Veel Lampen en niet op zyn Cingalees ; maar op zyn

Toortsen wierden daar gedragen, ook

’ortugees gereed gemaakt. Ook bleef
volgden hem veel Mannen, Vrouwen, Emanuel Dias, met de verdre Portuge-

en Dochters

zen by hem , tot dat de Keizer hem ’s

De fraeiste Dogters zyn gewoon, eer namiddags ; Peerden zond , met haare
die van den Ommegang uvt- of in-gaan, Sadels zeer wel toegerust , op dat hy

veel wonderlyke en konstige Danssen te
maken , zynde met haare halve boven

hem daar mede zou komen bezoeken.

Hy ging daar op na dien Vorst met

lyven naakt, en haare armen, handen, eenige fraeje Geschenken , en wierd
en ooren, half met Goud en Gesteenten

en aan ’t onderlyf met fraeie Geborduur

zeer wel ontfangen , terwyl die zyne
Jeschenken op een Tapyt leggen liet,

en de zelve aan zynen Erf-Prins , en
Deze Lieden zag men dagelyks in de -rinszes, vertoonde

de Kleederen versierd

Kapellen der Pagoden Sombayen, en

Don Jan, of Fimala Darma Soeria, was

met gevouwe handen boven 't Hoofd in het wit gekleed , vertoonende uyt-

zich ter aarde nederwerpen

Zyn onthaal on-

derueeg
en in

Candi.

Van Vintana vertrekkende, quam hi

wendig met zyn gelaat alles , dat men

in een Grootmoedig Prins wenschen kon

in ’t Dorp van ’s Keizers Zoon, dat nog Hy wandelde eenige reizen met Spil
een dag reizens van Candi was

'ergen in een groote Zaal henen en weder, en gaf hem, na dat zy over eenige
kyn (die zeer kostelyk en met Vergul Zaken van Gewicht gesproken hadden,
de Kleederen toegerust was) met eenige verlof om weer na zyne rust-plaats te
Olifanten, waar na Spilbergen de andere vertrekken, om daar, alzo hy vaststelHier zond de Keizer zyn eigen Palan

Palankyns, volk, &amp;c. na Vintana we- sen , dat hy zeer vermoeid was, eerst
der zond
vat uyt te rusten , en dan morgen naAlle uur zond de Vorst hem Voll der met hem te spreeken.
met levens-middelen, Vrugten, en Wyn
Voor Spilbergens vertrek dede hy zyvan een Druif, die hy zelf in Candi had

doen planten , en die in zich zelve zoo

goed was, als eenige Wyn in Portuga
gewasschen

ne Speel-Lieden eens wakker opspeelen,
dat den Vorst groot genoegen gaf

Daags ’er aan zond de Vorst hem Hy bied
weder zyne Peerden, om by hem te ko-den Kei¬

Ontrent de Stad Candi by een Rivier men. Hy reed ’er na toe , en wierd zer de
Vriendkomende, moest Spilbergen ondertus- gelyk bevorens, zeer minnelyl ontfan chap,
schen, van verscheide Modeliaars verzeld.
een uur vertoeven. Daar na zond de

Keizer hem den Oppersten Modeliaar,
Emanuel Dias, van welken wy bevorenrreeder gesprooken hebben , benevens
veel Portugeesen, die alle de ooren op

gesneden waren, en den Vorst dienden.

gen, en Vorstelyk onthaald.

van den

De Keizer sprak met hem over der

Prins van

Dranje
Handel van de Kaneel, en Peeper; dog227

eischte daar zo veel voor, dat Spilber-

Waar of

ren best oordeelde , het liever op eenig die hen
de ge-

ander gesprek met dien Vorst te draei
en

eec
ynde

Hy wierd van hen zeer Statelyk ont
Vanneer Spilbergen nu zyn afscheidPeper
fangen, en met 1000 gewapende Sol- nemen wilde, vraagde de keizer, wat hy 11
eel,
daaten, met 8 vliegende Vaandels, der daar voor geven wilde, waar op de Zee
chonlPortugees ontnomen, na Candi geleid, voogd antwoorde,dat hy daar niet om
terwyl inen een groot geluid van veler- Peper of Caneel, maar alleen gekomen

was,

VAN CE

YLON.
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. 1602. was, om zyn Hoogheid des Prinszen van per van Hemel en Aarde, in onze her-. 1602
Orangie's beveelen uyt te voeren, en ten dienden
De Keizer vraagde weer , of onze
deszelfs Vriendschap en hulp, waar in
zyne Majesteit die ook tegen zyne Vy God niet sterven kon, waar op hem ge
inden , de Portugeesen, van nooden mog
oond zynde , dat geen sterflyk menich
hebben, aan te bieden

De Keizer , dit hoorende, verhaalde

Waarom
erniet

mCt
WAS.

te gelyk God kon zyn , om aldus der
Vorst aan te wyzen, dat alle zyne Beel

het aan alle zyne Grooten en Hovelin

sen in zyne Pagoden te vergeefs waren,
gen , die het met veel genoegen aanna- alzo zy maar gestorvene menschen ver-

men. Ook nam de Vorst den Zeevooge
n zyn armen, hief hem uyt genegenheid
van de grond op, en zeide: al de Pepe

beeldden , vermanende hem niet op de
zelve , maar op God, te vertrouwen,
hoedanig hy over verscheide Saaken

en Cancel, die ik veerdig heb, is uge- van Godsdienst, met den Keizer verdei
chonken ; dog daar was in alles niei resproken hebbende , zyn afscheid van
boven de weerde van 3000 ponden dien Vorst genomen heeft

Vlaams. Hy verontschuldigde zig egte

Daags er aan onthaalde de Vorst hem

hier over zeggende dat zyne komst al met een heerlyk Gast-maal, brengende
daar zoo schielyk , en dat hy bevorens
noit op eenigen handel in Caneel of Pe-

hem in een groote Zaal, met Tapyter
belegt , en van Spaansche Stoelen en

per gezet ; maar in tegendeel gewoor een Tafel voorzien, waar op zich alle.
geweest was alle de Caneel te laten ver volgens de wyze der Christenen vervoesten, en ’t schillen daar van uytdruk toonde. Ook veree-de hy hem met een
kelyk te verbieden, om de Portugeesen

zyne vyanden, alle afbreuk te doen, waar
uit men zeer ligt de reden waarom hy nu

deftig Musycq , na de wyze van zyn
Land geschikt

Daar op schonk Spilbergen aan den Dien hy

niet beter voorzien was, begryypen kon Keizer de Beeltenis van den Prins van de Beel¬
ten:s van
Daar nu langer te blyven , was Spil- Orangie, in’t volle Harnas te peerd, den erin

Cand
beschre
ven ten

aanzien

van de
Pagoo¬

den.

bergen mede niet geraaden, vermits he

zoodanig als hy by de Slag in Vlaande- van O

Ooster-Moesson haast zou beginnen door

en , den 2. Juli, A° 1600. afgebeeld rangie

te tasten, en zy ter plaatze , daar zy ge-

vas, waar in hy zeer groot genoegen snenkt,

ankerd laagen, een laager Wal hadden

nad, te meer, als hem de omstandighe-Staat

Onderrusschen toonde de Keizer, ter

den van dezen Slag, en de verdere ge-onxt

vyl hy daagelyks met den Zee-voogd
over allerlei Zaaken sprak, hem Harnas-

en , Morlions, en andere Wapenen, die

hy den Portugees ontnomen had. Ool

en de

Landen

alle van onze Oorlogen met den Kc

ning van Spanjen , door den Zeevoogr

van

verhaald

erhaald waren

In de ; dagen , die Spilbergen by den Eere,

wees hy hem zyne kostelyke Pagoden, Keizer was , kon die Oorlogs-zugtige, hem
net meer dan 4 of ;ooo heerlyke ge:

en Dappere Vorst zich niet verzadigen doord
Keizer

snecde Beelden, zommige zo hoog als met alles, wat onze Landen betrof, vanng.
Masten, en waar toe fraeye Toiens van den Zeevoogd te vernemen. Hy dede daan,

zeer kostelyke Steen, konstig gewrogt ook de Beeltenis van den Prins van O- en des

met heerlyke vergulde Gewelven, ge
maalet waren, zodanig , dat de Cieraa

den van deze Pagoden, in fraeiheid var

de Gebouwen , die der Roomsch-gezin
de Kerken by na te boven gingen
Na dat Spilbergen dit alles gezien had
en by den Vorst te iug gekeerd was

rangie in de kamer, daar hy zig daage- tells aan
bieding
yks onthield , hangen , en bragt daar om eer
na Spilbergen in ’t vertrek der Keizerin-Kasteei

ne , daar zy met haare Kinderen , den te bouPrins, en de Prinszes, alle op de Chri-wen
ten-wyze gekleed, zat, een eere , die

na de wyze van dit Land , ongemeen

raagde de Keizer , wat hem van zyne groot was

Pagoden dacht, waar op hy zeide, da
hy meer van levende menschen , als van
doode beelden, hield

Ook vraagde hem de Vorst, of wy
onze Kerken niet mede met de Beeldei
van Maria, Paulus, Petrus, en alle an

Berih

van Spil
bergen

aan den
Kezer

var On
n

Gods¬
ienst

Hy bood ook de Heeren Staaten, en
zyn Prinszelyke Hoogheid aan , dat zy
in zyn Land , daar ’t hen geliefde , een
asteel konden bouwen, deze zeer krag
tige uytdrukking 'er by voegende : Ziet,
k, myn Keizerin, Prins, en Prinszes,

dre Heiligen , gelyk de Portugeesen
verzierden, en of wy ook in Christu

zullen de Steenen, Kalk, en andre Bouw

geloofden
Spilbergen gaf tot antwoord, dat wi

en den Prins een Vesting in myn Land be¬

toffen , zoo de Heeren algemeene Staaten

reeren te Bouwen , op onze schouderen draware Chrissenen , dog geen Rooms-ge- gen
zinde , nog zulke , als de Portugee
Hy gaf aan Spilbergen ook verscheide

Geef

ten , waren. Dat wy wel Kerken, maar Brieven voor de Heeren Staaten, en den Spilbermet bloote muuren, zonder eenige Beel- Prins van Orangie, makende den Zee-gen Bri
aar
den, hadden, en dat wy God, den Schep- voogd zynen Gezant , om uyt zynen deven
Siaa

V. DE EL

naarm ten en
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A. 1602. naam met haar Hoog: Mog:, en met bergen dit Galjoot met zyne Laading ver-. 1602
den enns zyn Hoogheid, te handelen.
eerde , die daar over groote vreugde in
van O

rangi

Keurlyke Geschenken, en verscheid Candi bedreef.

Den 9. dito vertrok Emanuel Dias, Kreeg
groote Eertitelen , schonk deze Vorst
Maakt ook aan Spilbergen, die van den zelven met Gujon le Fort en Hertog Flips, om toen ee

mede.

hem z'

nen Ge
zant.

daarom verzogt , twec zyner Speellui
den, Hans Rempel , en Erasmus Marts

hy ver¬

berger, die zeer wel op allerlei Speeltui
gen spelen konden, aan den Vorst ver

trok,

eerde , die daar zodanig mede in zyn

Waarna

Specl-i

den aan

den Kel
201

chen-

kende

schik was , dat hy naderhand zelfs van

hen begon te leeren speelen.
Ook maakte de Prins en de Prinsze

e bezorgen, dat de beloofde Caneel tennigeP

eersten volgen mogt, die ook kort daar per en

aneel

ian gezonden wierd. Het bestond in 6o

Canassers Caneel, 16 baalen Peper, en

3 baalen Curcuma, of Indiaanze Saffaraan.

Gujon le Fort, te Candi komende, wierd gnjon/
pok zeer wel onthaald , en kreeg eeni-Fort gaat

Martsberger daar na hunnen Geheim- ge Goude Ringen ten geschenk, gelyk meteen
Zy vonden daar ge andre
schryver. Hy was dat ook weerdig, en Hertog Filips mede
Candi.
daar toe bequaam aangezien hy tame- nog wel eenige Caneel ; maar alzo dit
lyk wel gestudeerd , en kennis van ver-

nog niet gereed was , konden zy daar seyn ont-

scheide Taalen had

na, alzo't Moesson verloopen was, nictdaat

Ook begon de Keizer , de Prins

en Prinszes, Nederduits te leeren, zeg-

2al al

wagten.

gende, Candi is nu Vlaanderen gewor

Den 11. dito, namen de onzen nog een
Tsjampan met oude Pinang , die Spil-

den

bergen aan den Koning van Baticale

Eindelyk nam Spilbergen zyn afscheid
van den Vorst, die hem alle bedenkely

schonk.

Hy had bevorens aan den Zeevoogd

ke cere op zyne te rug-Reize bewees, verlof gegeven , om de Portugeesen aan
gevende hem veel groote Pylen , Ser te tasten; dog maakte nu veel spels, dat

gonsios genaamd , voor bewyzen var

men hen voor zyn Land dus genomen

nad; hoewel hy dit meer uyt een schoschap dienende, benevens een groot ge- nen schyn , om andre te blindhocken
tal volk, Olifanten, en ’t geen hy ver als wel uyt een goed hert voor de Porzyn trouw waarheid, en vaste Vriend

der tot de Reis noodig had

tugeesen, dede

Den 12. dito , namen zy ’er nog een Ver
Hy schonk hem ook een verguld
net
20 man, en bequamen dus op deze scheld
Sonnescherm met 4 5 Slaven , om
andre
3 genomene Vaartuigen ontrent 100 voorhem te dienen
Dus quam de wakkere Zecheld, na mannen , waar van eenige by ons ble-vallen

dat hy overal op Ceylon, vry, vrank, ven , en eenige na Candi gezonder
en kosleloos, daar ’t hem beliefde, ge wierden. Ook liep in die tusschen-tyd
Antonio de Costa Montero, door quade
wandeld had , na een togt van 22 da
Werd
door E
manuel
Dias be

299

toezicht der onzen, weg, waar over zegen , weder aan boord
De Vorst zond hem den 5. Augusti kere Claas Cales , en anderen , gestraft
Emanuel Dias, met eenige andre Mode

iaars, en 120 Soldaaten, na, om de sche

wierden

Den 23. dito, wierd Houtepen, Con

en te bezigtigen, en met Spilbergen

tapel in ’t Schip de Ram , door ’t on

tegen zyne weerkomst , na een beter

voorzigtig laden van een Stuk Geschut,

anker-plaats uyt te zien.

Zy spraken daar na nog over ver

scheide Zaaken, die tusschen hen beslo
ten, en ook bezwooren wierden

Hy bewees dien Modeliaar ook alle
eere , bragt hem met twee welgewa
pende schuiten aan boord, en onthaal
de hem deftig

sood geslagen , zynde dit het tweede
ongeluk , dat , door zulken wyze van

nandelen, aan de Constapel van dit Schit
voorviel

Den 1. September Ae 1602. quam
Guyon le Fort met zyn Gezelschap van
Candi weder aan boord , Brieven , en

Seschenken, van den Keizer aan de Zee-

Neemt

Den 8. dito , wierd een Portugee voogd medebrengende
Jaljoot, met 46 mannen, door de schui
Na dat nu Spilbergen alles tot zyne spibertugees
van Spilbergen , die pas 14 man in had Reize verveerdigd , en aan Land op genve
C49. t)
veroverd. De Hoofdman van ’t Galjoot de volle Markt van Baticalo vernomen zeild van
dat hy
een Po

22n d.

Vorf
chonk

Ceylon

was Antonio de Costa Montero genaamd,

had , of de Cingaleesen die daar wel ,

die eenige oude Pinang, en wat Peeper ten getale van 20o ftonden , iets van tember

en Cancel geladen had
Na dat de Modeliaar Dias dit zelf

hem , of de zynen, te eisschen hadden, A. 1602.
is hy den 2en , dito van Baticalo ver-

aanschouwd had geloofde hy nu vast zeild , verbrandende de 2 genomene

dat de Portugeesen onze Vyanden wa

Tsjampans met de Pinang , alzo zy

ren. Waar van hy ten eersten kennis

geen tyd hadden , om die te verkoo-

aan den Keizer gaf , aan welken Spil

pen.

Eer

VAN C E Y LO N.
107
A. 16.2. Eer hy vertrok liepen ’er z van zyn Iman weg, en den 3. dito verzeilde hy A. 1602.
Volk, cen Constapel, en een Timmer- lvan daar na Atsjien.

NEGENDE HOOFDSTUK.
o. 1602. Komen drie Zeeusche schepen op Baticalo. Hoe Sebald de Weerd ’er

E onthaald is. Zyn tweede Togt A°. 1603. na Baticalo , daar by Vermoora

wierd. Wat Aanleiding hier toe gegeeven heeft. En hoe hy oorzaak van zyn
Dood was. Met t geen daar op volgde. Des Keizers Don Jan’s Dood. A. 1604
Die nader beschreven werd. De Prins van Oeva werpt zich tot Keizer op. Cenuwieraat kant zich daar tegen. Donna Catharina zet zich op den Throon

De Portugeesen zoeken te vergeefs een Verbond met haar te maken. Nieuwe
Pogingen der twee voornoemde Prinszen om de Kroon. Dood van den Prins van
Oeya. Wat daar op door de Keizerin verricht is. Haar Huwelyk met Cenuwieraat Ao. 1604. Die een Verbond met de Nederlanders zoekt te maken.

Het twaalfjaarig bestand. A°. 1609. Brieven van haar Hoog: Mog. aan dien
Vorst. Door Marcellus de Boschhouwer A°. 1612. in Candi by den Keizer
gebragt. Die met Ons een Verbond aangaat. Korte Inhoud van dien. Bosch-

nouder verzogt daar op zyn Afscheid. Dog de Keizer wil hem niet laten ver¬
trekken. Die hem Prins van Mingone &amp;c., maakt. Toeleg der Portugeesen

op zyn Volk. Door de Keizer gewrooken. Die met een groot Leeger de Portugeezen slaat. Die Mingone veroveren. De Dood van den Erf-Prins Mahastane. Ae. 1612. De Koning van Panua onthalst. De Vesting Walanc door den

Keizer veroverd. De Prins van Mingone doet de Portugeesen groote Afbreuk.
Hy en de Prins van Oeva tot Voogden der Kinderen van de Keizerin gesteld.

Dood der Vorstin. Ziekte des Keizers, die de twee voornoemde Prinszen tot Voogden kiest. Gaal Heneraads Dood. Krygsvoorvallen. Don Munno de Ferieram
Welkers Leeger geslaagen wierd.
De Prins van Mingone beweegd den Keizer
om van 't Huwelyk met zyn Stief-Dogter af te zien.

0. 1602. quamen de Zeeuwze sche-

A 1602
komen

Heeren 17nen Onder- Zeevoogd onder

pen Vlissingen, der Goes (of de Warwyk op de Zeeuwze schepen was

Gans) en Ziriczee in’t laatst van

ecuw
ze Schee

nOp

BaticalO.

gemaakt, dat toen vry noodig was, al’t jaar mede op Baticalo, van waar ’er zo ’er byna geen ordre gehouden wierd,

in’t begin van A° 1603. na Atsjier

om dat ider van de Commiesen en Schip
vertrolken, daar zy den 17. Januari ter pers even veel wilde te zeggen hebben.
Zyn
anker quamen.
Daar op vertrok Sebald de Weerd der
Zy hadden 't SchipZiriczee op Ceylon
April , A°. 1603. van Atsjien na tweede
Togt
gelaten, om na hunnen Commies Sebald de

Ceylon, een stuk weegs in Gezelschap A 160

Weerd, te wagten, die den 28. Novemb. van den Zeevoogd Spilbergen , van wel-na Baticalo
op Ceylon gekomen , met 15 man te ken hy buiten de Eylanden van Poelodaar hy
Land , en zeer wel ontfangen, met
Olisanten na Baticalo, en van daar we

way en Gommerspoel zyn afscheid nam, doo
en zyne Rcize na Baticalo vervorder- Last van
den Kel

36 40 mylen Landwaard in na dei de.

Keizer van Candi met 6 mannen ver
trokken zyn

Hoe St
bald de

Veerd

’er ont-

haald

Hy had bevorens een Verbond me zer vermoord

den Keizer gemaalt; dog was na Atsjien wierd

Kort daar aan , verscheen Sebald de om meer schepen geweest, en quam
Weerd ook met 't Schip Zirczce op A¬ nu met de zelvehier, om den Vorst daar

tsjien, van Ceylon, alwaar hem zeerveelmede tegen de Portugeesen dienst te
eer en vriendschap door den Keizer be- doen.
wezen was

Hy had onderweeg 4 Portugeesche Wat aan

Hy had daar Brieven van den Zee- Vaartuigen genomen, waar van de Mo-leiding

hier toe

voogd Spilbergen, onder den nu gewor- deliaar Emanuel Dias bericht bekomen gegeven
den Keizerlyken Geheimschryver,Maris hebbende , eischte hy eenige van de Keeft.
berger, gevonden , die hem merkelyk te Weerd voor zynen Keizer ; doch die
stade quamen , alzo zy hem een volsla ontschuldigde zig daar van, aangezien

gen en net berigt gaven , hoe hy zig hy, zoo verre niet denkende, hen toeaan dat Hof te dragen had

By nadere Berigten uyt Holland bleck

gezegt had vry te zullen laten.
De Keizer, die eerst maar tot Vintana,

ook aan Sebald de Weerd, dat hy door de of Bintene, gekomen was, en daar dacht
O2

te
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A. 16c2. teblyven, quam, na dat hy van ’t nemen de-einde voor zyn Majesteit had doen op-h. 1603.
zer Portugeesche Vaartuigen kennis ge- richten

Dit sloeg de keizer weder af, zig nu

kregen had , tot Baticalo; maar wierd
om dat die Portugeesen weder op vrye
voeten gesteld waren , op den Onder

Zeevoogd zeer vertoornd, te meer, al
hy van zynen Gesant, van Atsiien mede

gekomen, verstond, dat Schald de Weer-

verzekerende dat hier iets agter stak, om
dat hy ten twecdemaal, dog op een an
dre wyze , hier toe verzogt wierd ; en
te meer, om dat zyn Gezant, hem weder niet weinig tegen de Weerd ophitste,

in allen deelen getoond had een Vriene en nogmaals vermaande, dat hy dog op
van de Portugeesen, en geen Vriend van zyn hoede wilde zyn
den Keizer te zyn, vermits hy hem in 't
De l’eerd, over beide die weigeringen En hoe
algemein zeer veragtelyk gehandeld, de des keizers zeer gestoord, en wat haastig hy oorPortugeesen aan ’t hoofd van een maal- en oploopende van aard zynde, zei rond tal van
yn

tyd deftig onthaald, en hem, ’s Keizers uyt, dat, zo zyn Majesteit niet by hem Dood
Gezant, aan ’t lager-einde van de tafe p’t strand, of aan de schepen, belief-was
geplaatst had, waar uyt dan ook bleek de te komen, hy hem dan tegen de Pordat hy niet anders voor had , als den tugeesen ook niet wilde helpen oorloKeizer te bedriegen, en zich zelven doo

gen.

Hier op wierd de Reizer zeer toor
Welke saaken geheel en al tegen het Ver nig, deg, zig zelven bedwingende, zeisist meester van zyn Land te maaken

bond , met den Keizer gemaakt, stre
den

Deze Gezant waarschouwde den kei-

de , dat hy volgens zyne belorte, met de
schepen na Gale maar verzeilen zoude

alzo hy na Candi vertrekken moest, naar
zyne Keizerinne , die anders alleen zou
zer ook, wel op zyn hoede te zyn, al
z0 Schald de Weerd,en de Hollanders hem, zyn, vermits zyn halve Broeder Cenuen zyne voornaamste Heeren, op hun

ne schepen zouden nodigen, met geer
anderen toeleg, dan om meester van zyn
persoon, en Land te werden.

De keizer, dit verhaal van zynen Ge-

wieraat Adasseyn na de grensen getogen
WaS

Schald de Weerd, die wat veel gedronken

had zey, niet alleen zeer onbedagt, maar

vok vry onbeschoft, de Keizerin zou ’i

zant met veel ontzetting, gehoord heb- aan geen mans ontbreeken , en hy bebende , beraadslaagde met zyne Hove geerde niet na Gale te vertrel-ken, voor
lingen en Grooten, of men nu, aange en aleer zyn Majesteit de schepen bezigzien dit Verhaal zeer waarschynelyk, er tigt, en hem eerst deze eere aange’t Verbond door de Weerd met dit los- daan had

laten der Portugeesen reeds gebroken

Het eerste deel van zyn antwoord was Met t

was, in het tockomende hem wel meer

een taal , die hy niet erger van een o-geen daar
DvOlg
penbare snol en bordeel-hoer kon ge-de
voerd hebben, en die hy nogtans van de

geloof geven zoude. Deze nu waren var
oordeel, dat men moest tragten den Onder-Zeevoogd de Weerd met zyne schee

keizerin gebruikte ; maar het tweede

pen na Gale te lokken, om de Portuge

deel versterkte de Vorst nu volkomen

zen daar aan te tasten , en dat men daar
dan zien moest , hoe hy zich ontrent
hen zou gedragen

zyn Gezant verzekerde, te weeten ,

Daar op verscheen Sebald de Weerd b

den keizer, en verzogt, na hem wak-

n zyn agterdenken, en in’t gene hen
dat de Weerd niet anders in de zin had,

als hemi gevangen te nemen.

De keizer, mede zeer haastig, er

ker onthaald te hebben, dat hy de goed-

door dit veront weerdigend en stout ant-

heid wilde hebben, van hem aan boor

woord levendig geraalt, rees aanstonds

dog te komen besoeken, en zyne Sche

op, en zei in een ziedende toorn , tot

pen eens van binnen te bezichtigen
de zynen Mara isto can, dat is, bind me
Hy had wel 300 gewapende mannen dien hond.
by zig, dog op verzoek van den Vorst
Daar op wierd hy door 4 Edczond hy die na de schepen houdende len aangetast, die hem zogten vaft
maar eenigen by zig
te binden , dog alzoo de Weerd,
De keizer, ’t verhaal van zynen Ge na zyn geweer tastte, en zyn Volk te
zant in dezen nu waar bevindende , er hulp riep , ’t geen de keizer aan strand
had doen blyven , wierd hy, door

voor onraad bekommerd, weigerde dit

zeggende , dat zyne Grooten dat nie
wilden toestaan

een Hoveling van agteren by een lok
nair gevat, en met een breed zwaarc

De Weerd dan ziende , dat zyn Maje de kop gekloofd , waar door hy dood
steyt niet genegen was aan boord t ter aarde neder stortte
komen, verzogt weder , dat hy dan of

Niemand van de Grooten dorst dit

’t Strand de schepen eens van verre wil

den keizer zeggen , aangezien hy geen

de komen zien, zeggende, dat hy eer

Last, om hem te dooden; maar alleen

Tent, met Laken belleed , ten dien om hem te binden, gegeven had. Ein
delyk

ON

Y

VANC E

lombo gekomen, daar hy 1

A. 1603. delyk verstoutte zich de Prins van Oeva,

geesen beschooten wiei

om hem dit te kennen te gever

De Keizer was lang van gestalte, Die nawel
gematigd van Leden , zwart der beding, vragende , waarom hebt gy hen
chreven

Hy ontstelde byzonder over deze ty-

niet gebonden , gelyk ik u belast heb-

van verw , zeer ontzaglyk van we

erc

zen, en taal, byzonder listig en vernuf

de Prins van Oeva zeide, dat dit onmo

tig, geconfyt in alle streken der Porugeesen in de tyd, die hy te Goa doorgebragt had , en een groot en dappe
buiten staat gebragt had, om van hen
Oorlogs-held,
die wonderen tegen de
anders, dan op deze wyze, meester te
Portugeesen
verricht
heeft
erder
Gelyk hy nu in zyn Leven veel schatHier op zei de Keizer, ziende, da

gelyk gewecst was, vermits hy zyr
geweer getrokken , en hen daar doo

ten verzameld had , alzoo heeft hy die

dit niet te herdoen was, wel, is hy dood

als een verstandig Vorst met goed o-

slaat dan zyn gevolg ook maardood, op

erleg, alomme tot verbetering en ver-

dat zy met hunnen Meester een gelyl
loon erlangen mogen
Dit wierd aanstonds uytgevoerd, zon

sterking van zyn Land aangelegt en

op veel plaatzen, daar het nodig was,

Vestingen, en gemeene Rust-plaatzen

der dat imand , van die met de Weer-

aan Land gekomen waren overbleef

ten dienst der Ingezetenen gebouwd.

Hy was een Prins , die een wonderdan een Jongen van Vlissingen , Iaa
lyke nette ordre in alles , en onder zyPlévier genaamd , die de keizer in zyr
ne Onderzaaten hield, werdende van cen
dienst hicld, en eenige weinigen die he
gelyk , door het streng Recht, dat hy,
onipommen
Na deze moord ging de keizer n

zonder aanzien van persoonen oeffende

Candi , schreef een klcen Portugeescl

zodanig ontzien en gevreest, dat men

Brierje van dezen Inhoud aan de Scheep-

van weinig wanordere of misdaaden in

Ovcrheden : Que hehem Vinho, aaon he bon

zyn Ryk hoorde ; waar toe ook niet

Dens ha faze Justicia. Se Quisieres Pas

weinig zyne ongemeene mildadigheid
ontrent allen , die het verdienden , ge-

9as, se quires Guerra Guerra. Dat is
Die Wyn drinkt, is niet Goed. God heefi

holpen heeft.

Recht gedaan, zo gy Vrede begeerd, Vre-

Hy stond, als een groot Staat-kundige, met alle Indische Vorsten , die hy

de , en zoogy den Oorlog begeerd, Oorlog
Na dit voorval leefde Don Jan nie
lang; maar geraakte aan een Siekte, dit

van nooden had , in een goed verstand;

dog met de Portugeesen, die hy in den

hem een onlesbaren en ondragelyken grond kenden, en welker eenig doelwii

brand in ’t lichaam veroorzaakte, zo dat

hy gestadig genoodzaakt was in wate

te leggen, dat zo koud was, dat men -'

hy al van eersten af aan gepeild had (alzo die niet anders, dan hem en zyn Land.
zogten in hun geweld te hebben) haa

in den mond niet houden kon, zonde. tede hy met een onverzoenelyken haat
dat hy daar door eenige verkoeling cf waarom hy ook niet met hun heeft
verqu’kking gevoelde

Hsy beklaagde zig dikwils over de on

konnen over weg komer

Hy was een Cingalees van Geboorte.

noozele Nederlanders, die hy, ter gele- dog naderhand in de Gronden van den
Roomschen Godsdienst onderweezen

genheid van deze Moord , had later
t geen hem een net begrip van de
doodslaan , schoon zy hem niet bele
slegter
gronden van de Cingaleesche
di,d hadden ; dog Sehald de Weerd
Gods-dienst
gegeven had; maar dewy
zei hy heeft zyn loon , en heeft he
wel vordiend.

Des K0
e1S Do

21

Dood

hem aan de eene kant de bedriegelyke

Scdurende deze Siekte had hy geen handelingen der Fortugeezen met hem
rust, en was niet in staat , om zig me

tegen hun beloften in ’t verkiezen van

Don Philippo tot Keizer , voorby te
zyn smert van tyd tot tyd zo sterk toe- gaan, een groote verfoejing tegen hunin, dat liy Ao. 1604. daar aan over nen Godsdienst ingeboezemt hadden,
cenige Rykszaken te bekommeren, alze

leed

Hy liet (gelyk wy bevorens gezeg

hebben) een Soon na, Mabestane Ades-

aststellende , dat die op geen goede

ronden steunen kon, als men zyn
Vrienden zo trouwloos behandelde , en

Cathan, of Hantanne, en (na andre zeggen

aan de andre kant zyn Staatkunde vereischte, dat, zo by Keizer zyn, en geust blyven wilde, hy zich voor den

Hatane Adassyn, of, welbeminde Vrede

Godsdienst der Heidenen, zo als die by

syn , en 2 Dogters Soeria Mabadassyn
dat is, welbeminde Sonne, en de andr

genaamd, alle welke hy by Donna Ca
tharina verwelet had

de Cingaleesen geoeffent wierd, nood
zakelyk verklaren moest, hoe klaar hi

In’t laatst van dit Jaar is ook onze ook van de bespottelykheid van dien

Zeevoogd Steven vander Hagen voorCo- dienst, overtuigd was, zo heeft hy, var
O 3

twee
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A. 1604twee quaden het beste kiezende , zicl

De Prins van Oeva had voorgeno-. 1604
men Cenuwieraat, in ’t schelden der Dood

aan den Godsdienst der Cingaleesen; hoe¬
den
wel maar in schyn overgegeven; waar Ryks-Verbadering, te doorsteeken, de van
Prins van

te spoor vervoerd is , dat hy eindely

(eizerin te trouwen, en zich dus op den oeva
Throon te zetten ; maar Cenuwieraat

met alle Godsdiensten den spot dreef
en naderhand ider een daar in zyne vol-

de zich in ’t geheim hier tegen, was al-

door hy metter tyd zo verre van’t reg-

komene vryheid liet

an dezen zynen toeleg onderrigt, wapen
omme op zyn hoede , veinsde, als of

Na dat hy nu met een groote Prag hy een groot Vriend van dezen Prins

De Prin-

was, en veel agting voor hem had, daar

van Oe¬

na de wyze zyn’s Lands onder een Vor

va wert

stelyk Prieel tot assche verteerd was, hy ondertusschen met de meeste Heerer

tich to

Keizer

2X.

ontstond ’er onder de Grooten geen

van Bewind aan 't Hof voorgenomen

kleene Tweespalt over de Kroon, alzo had, geen welgelegen tyd, om hem uyt
de Prins van Oeva , wel de magtigste de Wereld te helpen, te laten voorbyonder de Cingaleesche Vorsten, zich ter gaan.
Zy quamen dan beide weder ten Hocersten tot Keizer opwierp, waar tegei
ve,
om afscheid van de Keizerin te ne
zich Cenuwieraat Adassyn , ’s Keizer-

Cetu¬
wieraai

halve Broeder, met al zyn vermooge

men; maar terwyl zy aan de Buiten

aankantte, voorgevende, dat hy ’t kei

poort van ’t Paleis eenige beleefdheder

zerryk voor zyn Broeders Soon bewa aan malkanderen bewezen , en de een
ren, en’t regt van dien Jongen Prin- den anderen verzogi, om eerst in te tre-

kant zig
aar te

handhaven , en ondersteunen , wilde,

2en

hoewel de tyd leeren zal, dat hy maa

den , trad eindelyk de Prins van Oeva,

als de oudste van jaaren voor af; maar

alleen zyn eigen bevordering tot de kroon wierd terstond van Cenuwieraai met de
laar by beoogde
Donna
Cathar

ze woorden, leg daar gy valsche Verraa-

der , doorstoken , die daar op met zyn
woelen en yveren der Grooten om de volk uyt de Stad vertrok terwyl ’t ge-

na zetzij

Donna Catharina, ondertusschen di

Kroon ziende, en zich zelven als Moe

volg van den Prins van Oeva, verraad

op den

verraad, roepende, de vlugt nam ; doo
Throon. der , en Opvoedster van den Jonge
Keizer, de naaste daar toe oordeelende welk naar geroep veele meinden , dat de
Keizerin vermoord was , ’t geen nog
zette zich zelven Grootmoedig op der

Throon, liet eenige van de grootste Be-

veroorzaakte , dat veel anderen omge-

dil-allen en Belhamels om hals brengen

komen zyn ; dog zo ras zy zich aan,
olk vertoonde , wierd die oproer ge-

en bragt daardoor te weeg, dat alles spoe¬
dig weer tot vorige rust quam
De Por
De Portugeesen, meinende, dat zy )

tild
Men oordeelde ondertusschen, dat die Wat daar

Moord , door Cenuwieraad zoo stout, opd00
de Keiz
den, gaven ten eersten aan den Onder- zelf voor de Poort van’t Faleis bedre- ninvekoning van Goa kennis daar af , van ven , openbaar behoorde gestraft te wer-richt is

tugeezen nu by Don Jan’s Dood gewonnen had
roeken
te ver

geefs,
een Ver- waar men aanstonds middelen in ’t werl
oond met
haar te
maaken

den ; dog de Keizerin , daar door voor

stelde, om een Verbond met die Vor

nog grooter onheilen bevrcest, wist her

stin te maaken , wat meerder voet or

met haar beleid daar toe te brengen ,
lat dit onweder geheel voorby dreef

dat Eyland te krygen, en dus mettei
tyd Meester daar af te werden ; dog

voorgevende , dat de Prins van Oeva

de Keizerin sloeg het versoek van der door haar bevel gedood was
Onderkoning af
ieuve

Den Prins van Oeva , en Cenuwie-

Tier door wierd alles weder in rust

sebragt ; dog de Vorstin verfoeide dit

pogingen raat, zeer veel beweging om de Kroon stuk in haar hert, voorgenomen hebben
der twee makende , ontbood , de Keizerin de de het op zyn tyd te wreeken
voor¬
Grooten ten Hove, die 'er alle , uytZy veranderde egter van Gedagten,
noemd
genomen die twee Prinszen, verschener vanneer Cenuwieraat haar blyken dee
Prinszen

om de

Aron.

Zy wierden daar op, by openbaare Plac

caaten , van de groote Ryks -Vergade.
ring voor Verraaders, en hunne Goe
deren verbeurd verklaard , waar te

dat hy dit alles t'haaren besten gedaan
had

Hier door maakte hy niet alleen zynt Haa
Huwe
Vrede met haar, maar wist zig ook zo
yk me

gen Cenuwieraat zig naderhand zeer wel diep in de Gunst derKeizerin in te wik- cenuverant woorde , gelyk ook de Prins var telen , dat hy haar ten Gemalin ver- wieraa
A. 1604.
Oeva , en door de voorspraak van deze en kreeg
Hy wierd daar op Ao. 1604 gelroond
gene Heeren, een middel uytvonden, om

vergiffenis te verwerven , waar op zy en, by zyne verheffing , Camepati Ma.
beiden weder, als voren , dog met eer badassyn genaamd
Hy zogt na dien tyd de Vriendschap
zeer groot gevolg , en zonder malkan
deren eenigzints te vertrouwen, ten Ho
ve verscheenen.

De

der Hollanders , en met hen tegen de verponPortugeesen in Verbond te treden; dog metde
eeni-
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eenige jaaren daar na, te weten, Aa. 1609 toekomende tegen de listige aanslagen

andr

sloten de Heeren algemeine Staaten de der Portugeesen te dekken.

zoekt te

Vereenigde Nederlanden een Bestanc
voor iz jaaren met den Aartshertog Al-

maken

Twaal

aari
Ver¬

bertus, en de Infante van Spanjen, Isa Cenuwieraat, Keizer van Ceylon, waar
bella Clara Eugenia, met verklaring, da

ZOu

Dierhalven zogten de Heeren 17nen

geduurende dit bestand , hunnen Staat

19eg4e

Zy behelsden niet anders, dan betui-

ging van Vriendschap, met verzeeke

den met de Indische Vorsten , vast t

ring , dat dit bestand op geen andre

maken , waar toe zy ook het voorschry

grond met den Portugees, dan dat die

vens van haar Hoog Mog: aan de zelve
Brieven
van haar

Hoog:
Mog: aa1
Vorst.

men die beide by Baldeus leezen kan

in Indin , door ’t aangaan van Verbon

verzogten

ien

by Prins Maurits van Nassau er een var

het zelve in Indien ook stand grypen den 5. October des zelven jaars (zoo al

bond

A. 160 7.

Ook zonden haar Hoog: Mog: Brie
ven , van den 15. Septemb. 1609. aar

Vorst ’er mede in begrepen wierd, aan-

gegaan, en men van onze kant geneger

Deze Brieven met ’t Jacht de Haze was in alle Vriendschap met zyn Maje
wind , waar op Wemmer van Berchem steid nader te handelen , waar toe de
Hoofd was , na Indién overgezonden nodige ordres aan den Opper-Landvooge
zynde , wierden den 30. January van !' van Indien gegeeven waarer
Men zond deze Brieven met den On- Doo
volgende Jaar , door Brieven van den
zelven Inhoud, onder den eersten Op- derkoopman , Marcellus de Boschhouwer, Larmee
per-Landvoogd van Indien , de Hee

sus de

met ’t schip de Zwarte Leeuw, onder ’t posch

Pieter Both, herwaards afgevaardigd, be

Oppergezag van de Heer Both uytgeko-houw-

vestigd , en van de Heeren Staaten aar

men , van de Kust van Chormandel naA. 1612.

dien Heer belast , om met alle Konin-

Leylon , alwaar hy aangeland zynde in Cand
by den

gen en Vorsten , vaste Verbonden te zyne Reize na Candi spoedig heeft Keae

maken, om daar door zig zelven in he voortgezet , en is daar den 8. Maart gebragt
Ae
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. 16t 1612. voor Keizer Cenuwieraat versche gene men op Ceylon veroveren zou-A. 161.
Die met nen, die hem met veel agting onfing.

de, trekken.

ons een

Verbond en daar op den 11. Mey des zelven jaars

aangaat. met ons in een Verbond trad

Na ’t sluiten van dit Verbond
De¬

De voornamen Inhoud van dit Ver verzogt Boschhouder verlof, om met de Boschbond , ’t geen in 33 Leden bestond, Olifanten , die hy van zyne Majesteit houder
voor 't Comptoir Tegenapatnam ont-verzos
behelsde deze navolgende Zaaken :
daar ot

fangen had, na de Kust te vertrekken,naf

Korten

Men zou malkanderen tegen allerlei

om aan de Heer Joan van Wezik, scheid.
voorzitter tot Paleacatte, verslag te doen

Vyanden, en voor al tegen de Portu
van ’t gene hy op Candi by den Keizer
van dien geesen, getrouw bystaan.
verricht had; maar de Keizer kon niet pogde
De Keizer stond ons toe een Vestins

Inhoud

op Cotjaar te bouwen, beloofde de Stof

goedvinden hem te laten gaan, te meer, Kezer

fen , daar toe noodig, te verzorgen, er

lzo ’er uytdrulckelyk in dat Verbond wil hem

ons ook steene Pakhuizen voor onze

niet late
bedongen was, dat zyn Majesteit zig,nre-

over allerlei Zaaken met eenige Neder-ken.

Koopmanschappen te zullen bestellen.

Men zou over alle Zaaken van Oor-

log te zamen bessuit neemen, waarom

landers beraaden moest.

Dus moest hy blyven; of anders wilde de Keizer zich aan ’t Verbond niei

er ook altyd 2 Nederlanders in zyner
houden , noch zyne Brieven gelooven.
Krygsraad zitten zouden.
Ondertusschen wierd hy van den Vorst Dichem
De Vorst verbond zig ook alle de

va
Waaren, die wy van hem kogten, ons net veel Eer-Ampten voorzien, en tot Prins
Mingokosteloos aan Strand te leveren , en de Prins van Mingone, Cockele Corle,ne amp;c.
by hem van ons ingekogte Goederer

mede dus na boven te doen brengen

Anaragiepora, Miwitigaal , Heer van de maalt
Ordre der Gulde Son , Voorzitter in

Hy zou ook , by ’t blyven van onze den Hoogen Krygsraad , tweede in de
scheepen, onze Goederen helpen ber- geheime Raad, en Algemein Zeevoogd,

gen, en geen Tollen ter wereld van ons verheven, en zoodanig van dezen kei
vorderen.

Het zou ons vry staan, overal in zyr
Land met de Cingaleesen vry te handelen, en hy zou ons jaarlyks zoo vee

zer geacht, dat hy niet het allerminste

buiten zynen raad , of toestemming,
dede

Ao. 1712. den 20. Juni trokken de Toele-

van de beste Cancel , als ’t mogelyk Portugeesen met 1000 blanke koppen der Por
tugce
was, tegen een gezette Prys, met Gelc en 3000 zwarten, onder Simon Corre,n9
of Waaren te betaalen, leveren, en geen soor een verborgen weg, hen van een zyn volk
Europeers buiten ons, of buiten kennis Candinees aangewezen , na Cotjaar, al

van haar Hoog: Mog:, toelaten in zyn waar zy de Nederlanders van Boschhouders
Land te komen , of daar te handelen;

gezelschap, daar gelaten, vermoordden

dog alle Indische Volken zoude dit mo- keerende haastelyk na de zeven Corlas,
om door ’s Keizers volle niet bezet te
gen doen

Ook nam zyn Majesteyt aan, hout

verden

Zo ras de Keizer dit hoorde , zon- Doo
tot het bouwen onzer Scheepen , voo
sen Kei
ons aan Strand te bestellen, en alle ge hy 5ooo man onder den Colonel, Ma-gergevangenen te ontslaan. Men zou ool rasinga Atsile , en 2 aanzienelyke Edel- wroken
aan wederzyden aan geen vorige Vy- lieden , na Cotjaar, die de vlugtende
andschappen meer gedenken , en alle Moorders op de hielen volgden , on
misdadigen, ider aan de zyne, om doo rent de zeven Corla’s inhaalden, en 23
de Hoofden van zyn eigen Volk gestraf der zelve, nevens 6oo Inlanders, nederhakten , veel Dorpen in brand state werden, overleveren.

De Keizer zou ook geen Peerlen ken , en veel Roof mede na Candi
aan andre, dan aan ons, mogen verko

pen, gelyk wy weder verpligt bleven

voerden

De Keizer, genegen een magtig Le-Die me-

alle Juweelen , frajjgheden, en zeld ger te vergaderen , riep alle de Staateneen groot

zaamheden aan zyn Majesteit, mits be

des Ryks by een, en men besloot in Eeege
de Por-

taling, te leveren
dezen Raad, coooo man op de been te tugeesen
De Keizer zou alleen Geld munten brengen , en met de helft van dien , saat.
dog dat zou niet boven de Prys, by zyn onder den Prins van Oeva, de Stad
Majesteit en ons te zamen gesteld, mo Punto Gale, en met de andre, onder
gen gaan. De valsche Munter zou ge
den Prins van Mingone de Vesting

dood, en alle 3 jaar de Munt of in
Candi, of by de onzen, veranderd wer
den

Valane aan te tasten , en de Portugeeen alle bedenkelyke afbreuk , eerst
daar, en daar na op Colombo te doen

Na verloop van 3 jaaren zou mer dat zy dan met de gansche Krygsmagt
de loop der Tollen vast stellen, en dan belegeren zouden.

ider de helft zo daar van, als van 't

Ondertusschen bragten de Portugeezen ,
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A. 1612. zen ook een groot Lecger op de been de laatste zond den 4. Octob. zynen A. 1052
Die Min- waar mede zy na Jaffanapatnam trok
gonne , ken , dog wierden daar na wakker ge

Neve , die hem volkomen vry-sprak :
dog die van Panua verscheen niet

y wierd daar op den 1. Januari, 1613.
verover klopt. Egter namen zy , in 't weer
en.
teeren na Colombo , ’t prinsdom var door den Prins van Mingonne met een

Mingone in , dat hen buiren eenige Leger van 3500Oman aangetast, gedwon
nood door den Modeliaar overgegevei gen ten Hove te komen , aan hoogwierd en bedreven daar een groott Verraad tegen ’s Keizers leven schuldig
Moord. De Modeliaar gaf 'er dei bevonden, en Onthalst, gelyk zyn verPrins met een Brief kennis af, beloven- dre mede-vloek-verwanten voor den Ode zich, zoo ras hy kon, van de Por

ifant geworpen , en hunne Goederen

tugeesen weder te zullen ontslaan, waar

erbeurd verklaard wierden
Kort daar aan nam de Keizer de Ve

toe de Prins hem met allen ernst aan

maande , betuigende, dat hem dit geval zeer ontzet had

De doo
van der

Den 22. Augusti des Jaars 1612. stierf

an, en van Donna Catharina. Hy wa

Maliest

naar 6 dagen Siek, niet zonder ver

1612

sting Walane van de Portugeesen; dog Wwalane
erloor die weer door de Plunderzugt vero-

an zyn Volk, dat aan 125 man het verd

de Erf-brins, Mabestane, Soon van Dor leven koste.

Erf-prin.

ne, Ac

De

Vestin

noeden van door zynen Behuwden Vader, Cenuwieraad , die voorstander van

In de Maand Maart, 1613 tastte de DePrins
Prins van Mingonne de Portugeesen met van

een Vloot tusschen de Caap Comoryn Minson
nedoct

en Ceylon aan, nam eenige van hunne de Port-

zyn Erf-recht in vorigen tyd, vergever scheepkens , en keerde met eenen roofgeesen
te zyn, om dus zynen ouwdsten Soon

van 6 Tonnen Gouds te rug, verbran-afbreuk

Comara Singa Hastana, na hem op der

dende 2 Scheepkens, 3 Fusten , en 20

Throon, te doen volgen.
De Dood van dezen Prins ontstelde al

Barken , die hy hen ontnomen had.

le de Prinszen van ’t Ryk, en de Kei

verlies van haren Soon doodelyk be-o

De Keizerin, die swanger en over ’t Hy en de
Prins van

zerin zoodanig , dat zy op de dag van droefd was, ontbood, na dat zy ’er krank tot
zyne Begraafenis, daags na zyn overlyden , in onmagt vicl, en in een ande
vertrek moest gebragt werden

Hy wierd met zeer veel Statie, er
Heerlykheid, onder ’t bedryven van eer

grooten Rouw en Wecklagt by ’t Graf
verbrand

Zyn Speel-Lieden en Pypers ginger

voor af em men zettede '’t Lyk op een

af geworden was, de Prinszen van Min-Voog

gonne, en Oeva in Juli by zich, sprak den van
de Kin-

met hen, onder Eede, over verscheide deren de

aaken van Gewigt , en maakte hen Keizerii
Voogden over haare Kinderen

gesteld.

Men had haar zedert de dood van den

Erf-Prins byna geen spys in’t lichaam
konnen krygen.

Dewyl zy dan voelde, dat ook haa- Dood

hoogte van 7 steene trappen, in welkers re Dood met groote schreden naderde, der
midden een groote Kuil was, met San-

ontbood zy haare ; Kinderen, den Erf-Vorstin.

del- en Agel-hout, en met veel heer

Prins Comara Singa Hastana, JanierHastana, en Lamait, of Mabestane,mits

lyke en welriekende Speceryen opgevuld

gaders de Prinszessen Mabadassyn , en

Ook had men de Baar met diergely-

Hantanna Adasseyn, by zich , kussende
de zelve een voor een , riep ook de 2
voornoemde Prinszen, en leverde hen
lengte hoog, rondom bedekt. Daar be
neven goot men 3 potten Caneel-Olic, als Voogden) hare Kinderen zeer be-

ke Houten en Speceryen , wel een mans

en i pot met Boter in die kuil, ’t geer

toen zoo cen half uur branden bleef

weeglyk over.

Daar na , op den Keizer ziende, Ziekte

Boven de kuil was een Vorstelyk ge zeide zy , gy zyt oorzaak van myn des Kel
e1s
nemelte , als een Toren 7 voeten hoog Dood , ’t geen hem , die de keizerin
gebouwd , ’t geen met kostelyke Gou hooglyk beminde, zeer ter herte ging,
de kleederen vercierd, en voor de Groot- en eindelyk ook een Ziekte veroorzaakte

ste Heeren terwyl de Uytvaart geviervierd, geschikt was

Zy stierf, na veel berouw over haae Zonden, en voor al over haar nu en

SePrins van Mingone stak den brand dan bedreevene Afgoderyen , , den 2c
in 't Lyk-Hout, waar op men een groo
gejammer hoorde

uli 1613., oud 35 jaaren , en is den

21. dito, met een groote Pracht op de

Va dat alles nu verricht, en de Prins zelve plaats, daar de Uytvaart van haren
verbrand was, keerde de Keizer met alle Soon gevierd wierd , verbrand

de Grooten na’t Paleys, om de Keize
rin te troosten.

De Ko
ning van
anu

onthalst

Na de Dood der keizerin nam ’s Kei- Die de
voOr

zers ziekte hoe langs hoe meer toe,noemde

In Septemb. hoorde men, dat de Ko-

vaar op hy zynen Ryks-Raad by een, tot

ning van Panua, en die van Cotjaar, to

iep, en 2 Voogden van hen verzogt, Voo

m’t Ryk, by de minder-jaarigheid van den
de Portugeesen afgevallen waaren. Z
wierden beide ten Hove ontboden , en den Erf-Prins, te bestieren , waar toe
V. DEEL.

die

hest.
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A. 1612. die Raad de Prinszen van Mingonne en gen , en de Prinszen van Mingonne en A. 1611.
van Oeva verkoor

Oeya, den eersten in zyn regter-been,

Zy weigerden dit eerst,; dog nader- en den andren in zyn Arm quetsten.

hand van den Erf-brins zelf daar toe

Den 14. Maart quam , i de plaats Don

gekooren zynde, namen zy ’t aan, waar

van Don Jeronimo D’Ovicdo, die nu on-nsanno

Fevan de Raad een zeer bondige Acte den derkoning van Goa geworden was, de de
1e14

19. Augusti opstelde , waar by alle de Broeder van den Grave van Fere, Donnier.
Ryken, by ’s Prinszen minderjaarigheid Munno de Feriera, tot Colombo met iso
aan deze 2 Prinszen opgedragen wier- blankeke koppen, en met eenige Mistiden ; by 't welke de Keizer een ern gen, last hebbende, om, zoo hy best

stige vermaaning aan de Prinszen en kon , met den Keizer Vrecde te maPrinszessen, zyne Kinderen , voegde, ken
om deze hunne Voogden , zoo lang

Hy zond den 3. Juni als Gezant

zy ’t opzicht over hun zouden heb- Don Francisco de Meneses na Candi ,
dog de keizer brak , op verscheide
ben , te gehoorsaamen.
Onderrusschen trok de Prins, van vrecmde Voorwendingen, en Eyschen,

Gaal He- Mingonne met een Leeger tegen de de gansche Handeling den 20. dito af
ieraad’s

Dood.

Portugeesen sloeg onder weeg eenig a120 men van die kant ook voor Vervoll van den Modeliaar, Gaal Heneraad, raad vrcesde , weshalven hy onverrigby welk geval een Brief onderschept ter Zaake, vertrok

wierd, waar uyt bleek, dat liy (Gaal
voorgenomen had de Prinszen en Prins-

Daar op trokken de Portugeesen met Welveis
een Leeger van 25000 man na Candi, Leger

zessen , nevens haare 2 Voogden, te dog wierden den 6. Augusti door een Sgelia
gen
vermoorden; ook ontdekte men , dat Hy Leger van den Keizer van 29000 man word.

met de Portugeesen tegen den keizei ontrent Walane geslagen.Zy lieten
daar 214 , en de kcizer 700 man zit-

aanspande.

Hy wierd daar op ten Hove ontbo-

den, om hem, zo men voorgaf, over

ten

Den 29. dito sloeg de Keizer voor, Deprint
om met zyn Stiefdogter te trouwen; van

Saaken van Gewigt, het Ryk rakende
te spreken. Hy quam den 20. Septemb dog de Prins van Mingonne stelde zig Mingon-

in Candi, wierd van den Prins van Min-

ne be¬

hier zeer tegen, niet tegenstaande de kel wece

gonne eerst minnelyk ontfangen ; dog zer zeide , dat hy haar reeds beslapen den Kei
naderhand van hoog verraad overtuigt had.
en elendig met veele van zyne Vloekverwanten (dat de Heer Baldeus omstan

Zrm
van 't

Alle de andre Grooten stonden degune
Vorst dit Huwelyk toe ; dog de Prins yk met

van Mingonne tastte hem zodanig in zyn
A°. 1614. viel 'er een Veldslag tus- zyn gemoed aan, dat hy hem de tranenbtel

dig verhaald) ter dood gebragt
Krygs
roor¬

vallen.

schen den Keizer (die weer volkomen dede

over zyne wangen biggelen, en geoten
2110zien.

hersteld was) en de Wederspannelingen heel en al bewoog deze Zaak uyt zync

voor. Daar bleven aan weerzyden on gedagten te stellen.
De 5. Octob. floegen die van Candi
spannelingen namen de vlugt na de Por 9oo Portugeesen dood, gaande tot deltugeesen, die kort 'er aan ’s Keizers Le king van eenige Levensmiddelen, die na
trent 4ooo mannen ; Dog de Weder.

ger overvielen , wel 5oo Man versloe

Walane gezonden wierden.

TIENDE HOOFD-STUK.
TvOschhouwer vertrekt A°. 1615. na Bantam, daar men hem na ’t Vaderlandzend.
D Raakt met de Heeren Bewindhebberen in Geschil. Gaat in den Dienst der Deenen weer na Indien. Komt op de Reys te Sterven. Waar door de Deense Saa-

ken bier in Rook verdweenen. Gule Gedde geeft den Keizer bericht van zyn komst

Die verklaard geen Last hier toe gegeeven te hebben. Verdre Handel van Gule Gedde met de Weduwe , en haare Gevallen. Gulc Geddc:s verirck van Ceylon. De

Portugeesen houwen een Vesting in de Baey van Trikoenmale. Wat de Kerzer bier
tegen doet. Constantyn de Saa , werd elendig van de Cingaleesen geslaagen. Ce¬

nuwieraat's Dood Ao. 1632. Zyn Ryk onder zyn drie Soonen verdeeld. Dog
Raja Singa zet zig als Keizer op den Throon. Neemt Oeva in. De Portugeesen maken een bedriegelyke Vrede met hem. Raja Singa roect Ao 1636. de Hol¬
anders tot zyn hulp. Schryft een Brief aan den Landvoogd van Choromandel. Haar
Edelheden zenden eenige Schepen na Ceylon. Zeker Schipper, opCeylon gekomen

zend Volk na den Keizer om Baticalo aan te tasten. De Portyeesen plunderen Candi.
o
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A. 1615. van Raja Singa geslagen. Daar zy, uytgenomen 70 Dood bleeven. De Keizer A. 1615.
zend Gesanten aan de Heer Westerwolt, die de Portugeesen op de Vlugt dreef
Coster op Ceylon. De Heer Westerwolt op Ceylon veroverd Baticalo. En

steld Coster als Hoofd 'er in. Maakt Ao. 1638. een Verdrag met den Keizer.
Korte Inhoud des zelfs. Eenige Waaren door den Keizer in Afkorting geleverd
Die eenige Gesanten na Batavia zond. Colombo door den Keizer belegerd. Tri-

koenmale Ao. 1639. door de Heer Caan. Nigumbo Ao. 1640. door de Heer
Lucassoon veroverd; dog door de Portugeesen hernomen. Gale Ao. 1640. door
Coster veroverd. Die 't eerste Hoofd van Gale , dog kort 'er aan jammerlyk ver-

moord werd. Door de Heer Thyssoon als Voorsitier vervangen. Twee Gesanten
van Goa versoeken stilstand van Wapenen. Die daar op volgd.
r Arcellus de Boschhouder, nu 20 groot

M een Vorst geworden, bequam Ao

eenige huisgezinnen, benevens een goed

getal Soldaaten, mede na Ceylon ; dog
1615. , op zyn ernstig versoek , hy quam op de Reis te sterven , waar
verlof van den Keizer, om van Ceylon door ’t aangenomen volk op de Kust van

Boschhouve
vertrek
A. 161.

na Mazulipatam te vertrekken , om de

na Ban-

Chormandel meest verliep, gelyk ook,

beloofde hulp tegen de Portugeesen te eenige tyd ’er na zyn Soor Ovcrleed, en

taIII.

versorgen, met vollen Last, om met dus die gansche toeleg in Rook veralle Prinszen en Vorsten zodaanigeVer dween.

Boschhouder had voor Reckening van Waar

bonden te maken, als hy tot Welstand

den Keizer, van Koning Christiaan een doorde
Ten dien einde nam hy verscheide Schip, en een Jacht bekomen, waar by Deenie
Saaken

van zyn Majesteit zou nodig oordeelen.

Brieven en Commissien van den Keizer

de doenmaals opgerichtte Oost-Indische pierin

Maatschappy in Coppenhage nogf sche-Roo¬
zynen Gesant en Gevolmagtigden aan- pen voegde, die onder ’t bevel van een verdwecstelde, onder belofte van alles, wat hy Deens Edelman, Gule Gedde , de Sondnen.
mede, waar uyt bleek, dat hy hem al

dede, van weerde te zullen houden.

uytliepen

Daar op vertrok hy den 9. Mey 1615,

Dann

Deze quam, na 22 maanden omswer-

men hem quam den 2 Juni op Mazulipatam , al vens , en na ’t verlies van Boschhouder,
A IV.
waar hy toen den Heer Hans de Haze al en veel volks, Ao. 1620. eerst op Ceyderland
zend.

Hoofd vond , die hem wegens de on- lon, alwaar eenige scheepen in de Baey
gelegenheid der scheepen mede na Ban- van Batecalo , en eenige in die van Cotam nam , om met den Heer Opper tiari aanlandden , hoewel zy naderhand
Landvoogd van Indien , Gerard Reynst. alle by een quamen.

Gule Gedde gaf den Keizer bericht, zoGule
Gedde
geezen te spreeken; dog de Heer Reynst van zyn komst, en’t getal der scheepen
al Overleden, en de Zaaken, wegens den als van de dood van de Prinsze van Min reeft der

over de verzogte hulp tegen de Portu

Keize

Oorlog in de Moluccos, en den Togt n. gone

berich

Ook dede hy zyn Majesteit wetenvan zy
dat
alle de Schepen voor zyn Reekening komit
ge hulptroepen tegen de Portugeezen t
konnen afzenden, wierd best gekeurd, gebouwd, waren; verzoekende nu na-

Banda nu niet in staat zynde , om eeni

Boschhouder, op zyn ernstig versoek, na ' der zyn Majesteits bevel hier ontrent te
Vaderland te zenden, om zyne Commis

sie by de Heeren Algemeene Staaten,
den Prins van Orangie, en de Bewindhebbers, zelf in Persoon te openen.
Raakt

Boschhouder in Holland gekomen,ge-

met de

raakte met de Heeren Bewindhebberer

Heeren

zeer overhoop , alzoo by, te opgebla

Bewinf

zen door inbeelding van zyne grootheis

hebberen
in Ge¬

schil

mogen weten.

Dog de Vorst met smerte de Dood Die vervan dien Prins vernemende, en met veel klaard

ontzetting de Rekening van deze sche-geen
Last hier

pen, te zynen laste ongemeen grof op-toege-

gesteld , ziende , verklaarde noit Last geven te
daar toe gegeeven , en daar mede niethebben.

te doen te willen hebben, gelyk hy
en Prinszelyke Staat, voorwendde, da ook het verhandelde door Boschhouder,

hem meer eere, dan hun, toequam, het

geenzins konde, nog wilde, goedkeu-

welle hem eindelyk zo verre vervoerde

en

De Deenen , hier over niet weinig Verdre
dat hy zyn dienst, eer, en eed, verge
tende, zig na Denemarken begaf, daar ontsteld, kregen zeer zware geschillen Hande
Gaat in hy 1617. den 26. Juni aanlandde, en een

met ’s Keizers bedienden ; dog ontsin-van Gule

Gedde
dienst der Verbond maakte, dat op den 30. Maart gen, tot betaling van hunne Schepen

Deenen
na In-

dien.

1618. door koning Christiaan de IV. in en verdre gedaane onkosten , niet dan
goede woorden. Weshalven Gule GedCoppenhage bekragtigd wierd

Hy vertrol nog dat zelve Jaar met de alle die schade op den dooden BoschKomt op
de kes een Schip en een Jacht weder na In- houders Reckening, wiens Lyk, met dat
te ster- dien, nemende zyn Gemalin (die zig van zyn Soontie , nog aan boord was
ven. Prinszes van Mingonne noemen liet) enstelde , verklarende alle zyne Goederen
P 2
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A. 1632. voor den Koning van Denemarken ver
beurd.
Daar op bestelde hy den Vader zeer

Met
Wedutvc, en

haare ,

vallen.

des keizers Cenuwieraat (of Zenerat A-. 1632.
dassyn) te veld, die van zyne Broeders,
de Prinszen Visiapalla, en Mabestane

slecht, dog den Soon van de Prins of Raja Singa) trouw geholpen zynde,
van Mingonne zeer heerlyk , om dat een magtig Leger had by een gebragt.
Constantyn de Saa plunderde Oeva, al- Wer¬
Koning Christiaan de IV. daar over ter
Doop gestaan had, ter aarde
zo hy de zynen, die hy daardagt te vin-elencdis
de
Hy liet aan de Weduwe van dezen den, miste ; dog meinende te rug te van
cng
Prins zeer weinig Goederen, overbly- keeren kreeg hy bericht, dat alle de lecseven, hoewel zy, by oogluyking, nog Cingaleesen hem wilde verlaaten, gelyk geslagen.
al iets geborgen had , waer na zy met zy in ’t voorttrekken ook deden
Daar op tastten de Prinszen hem aan
3 Staat-Dogters, en een oude Dienst
maagd, na Candi gevoerd wierd, terwy hakten hem in de Staart, en versloegen
zeer veelen van zyn voll

hy alles voor zynen Koning naderde
Zy bleef daar ruim 7Jaaren, en wiers

De walckere de Saa zou ’er zig egte
naderhand op verzoek van den Deenzen doorgered hebben ; dog van een zwaZec voogd , Roeland Carpe, met haar

ren Reegen overvallen, en zyn voll

gezelschap, by toelating van den Kei daar door buiten staat gebragt zynde, om
hun geweer te konnen gebruiken, vicleNa dat deze Vrouwen na Candi ge de Cingaleesen met pyl en boog, en met

zer, na Trangebaar gevoerd.
Gule
Cedde.
rt1r0

an Ce

lon.

zonden waren, vertrok Gule Gedde uy hunne pieken ’er op in, sloegen de Por
de Baey van Corjaar na Baticalo, daar hy tugeesen op de vlugt, en een van de o
s keizers nader besluit afwagtte

vergeloopene Cingaleesen kapte de Sa-

Ondertusschen liep het volk, dat nog ’t hoofd af, en bragt liet op eenTrom
in de Baey van Trikoenmale gebleven mel voor Raja Singu , terwyl hy in de

was, in zyn afwezen een van de sche

Rivier zat om zich te wasschen

Niet lang daar na, te weten, Ao. 163 2 Cnu
pen af, ’t geen in het uytzeilen op eer
42
slip in duigen stiet, waar van het voll quam keizer Cenuwieraat te fterven, dic
Dood
met kleene Vaartuigen op de Kust van het Ryk onder zyn ; Soonen verdeeld, A l 33
Choromandel, en in dienst der Neder

en Oeva aan den Prins Comara Singa la- 21n

stana, Matule aan den Prins Visiapalla, Pykonlanders, of der Portugeesen, geraakte.
De Por
Gule Gedde, dit met veel droefheid ge- en Candi aan de Jongsten , Mabestane derzyn;
Soonen
tugeeze hoord hebbende, en nog erger in ’'t vervolg naderhand Raja Singa Raja genaamd, verdeea
bouwer
een

Velting

vreezende, vertrok weder na Denemar

ken , tot groote blydschap der Portu

toegelegt heeft

Na ’s Keizers dood zettede zig de jong- Dogra-

geezen, die, om alle andren van daar te ste zyner Soonen, met de Titel van Ra-ja Singa

weeren, een Vesting op de Noordwest- ja Singe Adassyn , of Raja Singa Rajoe
Keinei
gelyk hy meest zyne Brieven ondertee- opden

hoek der Baey van Trikoenmale , var

de Steenen en overblyfzelen van de be kende) als Keizer op den Throon van Tnroon

roemste Pagode op Ceylon geboud , en zyn Vader
De oudste stelde zig hier wel tegen; Neem
Ao. 1622. daar een begin af gemaak
hebben , zettende dit in stilte sterl dog Raja Singa veinsde dit niet te mer-Oeta n.
voord , hoewel de keizer , met wien ken, houdende het zo dragende, tot daf
zy nu in Vrede waren, dat eenigen tyt die Prins Ao. 1637. quam te sterven
’er na vernam.

Wat de
Keizer

Zy voegden daar nog een andre Sterkte op Baticalo by , waar na de keizer

waar op hy Oeva , in weerwil van den

Prins Visiapalla, na zig trok
Visiapalla was na de Dood des Prinszen

hiier te-

een Leeger op hen afzond , vermits zy van Oeva , alzo Rayz Singa alles na 212
gen doet.
nu al 7 Sterkten hadden op alle plaatzer trok, niet wel te Vreede ; dog wierd
van ’t Eyland, daar men aankomen moest egter toen Prins van Oeva gemaakt, op
en den keizer dus allen handel met vreem

dat hy , die wat zimpel en slecht was,

de Volken zogten af te snyden, waar te-

met de Portugeesen niets zou konner

gen die Vorst met eenige Cingaleesen aanvangen ; ook liet men hem verder
die hy in Colombo had, zeer stil en be maar begaan. Eindelyk wierd hy gehendig werkte, tragtende maar om der vangen, om dat hy altyd met de PorLandvoogd der Portugeesen op Ceylon, tugeesen wilde handelen, waar toe hy

Constantyn de Saa , in’t open Veld te nog eindelyk gekomen is, alzo hy tot
krygen.

hen overliep, zynde nu in Colombo;

Kort daar aan, in Augustus, Ao. 1630 dog zeer weinig by hen gezien
Consian- wanneer Don Michiel de Noronha, Con
I1. Febr. 1643. verscheen in Punto
tynde
Gale
van de kust Choromandel een
de
de
Linbares
,
Onderkoning
van
Goa
Saa.
was, quam Constantyn de Saa, meteei Tsjampan, waar in waren twee Koningroot Leger tegen den Prins van Oeva, zinnen, Dochters van den Konink var

Comara Singa Haltana , oudsten Soon Carnatica, en alzo zy door de sterke
srooim
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A. 1636. stroom Baticalo niet hadden konnen de Kust,om hem tot uytvoering van hun-A. 1636
aandoen, zyn zy in Gale gekomen, en nen toeleg op Ceylon te gebruiken
Hy quam ’er den 31. Augusti, alwaar OpCey
hebben aldaar verzocht een Jacht, om de
zelve weder, na Baticalo te brengen. de Landvoogd , de Heer Reynierssoon, longeDaar waren ook Ambassadeurs by, zoo
Mooren, als cen Cingalces , die zeiden

nem ’t besluit van haar Edelheden voor- komen.

l

Daar op vertrok hy den 21. October,

dat zy wel dric jaaren hadden gezogt, en

tusschen de 4 a 5o0o Pagoden gelpen- over Tegenapataim na Ceylon , quam
deerd. Deze zouden met Raja Singa, Ko- dagen ’er na te Calmoni (anders Calarning van Candi, trouwen; en wy heb me genaamd) ten anker, zond 2 zwarben daarom dadelyk haar een Jacht ver

ten van Tegenapatam aan Land, die hem
s nagts , by een tecken van vuur, be-

leend,en Radja Singa schreef dat hem daa

DePo

door cen grooten dienst van ons gedaan kend maakten, wie daar ’t gezag had
en
Dit alles na wensch bevonden zynde
was, en beloofde het zelve te vergelden
Voll d.
Ondertusschen wapenden de Portugee deëd men den zwarten, met een praeuv

tugeeser
224.
conb

30
Vr

sen, nieuw ontzet gekreegen hebbende,

weder aan boord gekomen , ten eerste-

met een Briefje na den Keizer opreizen,a-icale

zich tegen Raja Singa, liepen zeer schie
lyk een groot stuk Lands in de zeven

denKe

mits besprel , dat hy binnen 16 dagen aan te

Corlas af ; dog wierden kort daar aal

weer afkomen moest

niethem van dien Vorst op de vlugt geslaagen

Nevens hem quam ook een Neder-

en daar uyt gejaagt, zo dat zy weer n

lander, ’s Keizers Hofmcester, (en Al

taiten.

Colombo moesten keeren; weshalven zy. bertzoon van Embden, die van de Heer

ziende niers meer uyt te voeren , best Caan weggeloopen was) die in a dagen
net eenige Gecommittcerden weer na

keurden Vreede met hem te maaken

Zy verkregen die van hem ; maar boven keerden komende dien zelven a
zagen eenig voordeel daar by te konner

vond by den Keizer , die op een Hof
stede over de Rivier Mawieieganga zich

docu

onthield , alwaar zy onder ’t flikkerer

braken de zelve kort daar aan, zo ras 27

Raja Singa uyt deze Portugeesche
101
A. 136
de Hol

1y1

hulp

streken wel merkende , dat het noi

met hun gaan zoude , nam voor ceni-

der Flambeauwen en Toorssen gehoor
by hem kregen

De Vorst den Brief geleezen, en uys

den verderen omslag van de schepen der
cenig werk te geven, en op dien zelven Hollanders wel gezien hebbende , hoe
tyd de Nederlanders op Ceylon tot zyn verkeerden berigt hem de Portugeesen

gen tyd te veinzen, hen ondertussche

hulp in te roepen

van ons gegeeven hadden, onderzogt

Hy zond den 9. Septemb. Ao. 1636 naeuwkeurig na onzen staat, en bevond.
Schryf

door een Bramine een Brief aan onzer

cen

waren , dan zy hem van tyd tot tyd had-

del, den Heer Carel Reynierssoon,dog de
ze , te Jafranapatnam zes maanden me

den te kennen gegeven
Hy sprak den tweeden dag , na dat de-

gevaar van zyn Leven door de Portuge

ze Gecommitteerden wat uytgerust had-

Brefaa
de Lan

vooge
1

Cor¬
d

dat wy zekerlyk een veel magtiger volk

Landvoogâ op de Kust van Choromar

zen opgehouden, geraakte eindelyk mei
cen Tsjampan over, en gaf dien aan de
Landvoogd, die dien Brief terstont na
Batavia schilete, om daar op nadere Laff

den , van het leveren van Caneel , en

Wasch, en ook van’t innemen van BatiCA1O.

Na dat zy aldus 8 dagen aan een

van haar Edellieden af te wagten , die

tweemaal daags met hem gesprooken

deze Saak aan den Landvoogd van Cho

hadden , vertrokken zy weer nevens,

romandel geheel overlieten, en hem keizerlyke Gesanten, die na Goa moe
bevel gaven, om na te vorschen, of wy

Haar E

nevens de Portugeesen , geen deel aar
de Caneel zouden konnen krygen
Eer egter de Jagten de Valk , Voor

delhede

burg , kleen Hollandia, en de Fluys

zenden

Schepen
na Cey

lon.

Ruttem , na Choromandel vertrokkei

varen, vond de Opper-Landvoogd, d
Heer Antoni van Diemen, met zynen Raac

schippe¬ goed,

hier over eerst met Schipper, Jas

sten.

De Portugeesen , hoorende, dat 'er De PoHollanders met den Keizer gesprokentugeesePlunde

en dat zy te zamen besloten hadden,
Saticalo aan te tasten, wierden zeer ont-a
steld. Zommigen waren van oordeel,
dat men ten eersten behoorde op te kra

men ; dog andren, die kloekmoediger
waren , meinden , men behoorde na

Tbyssoon Payart, die grondige kennis van Candi op te trekken, en dien Keizer t

TIV

Ceylon had, alzo hy daar Gevangen ge

beletten, zig met de Hollanders te ver-

2001

weest was, te spreken

eenigen , een zeer goeden Raad, die

Payart

Na dat haar Edelheden hem daar o- hen van den Grondvester dier Sterkte
ver gehoord hadden, met den Koopmar
Andries Helmond , zonden zy hem Ao

Damijao Bottado, gegeven wierc

Zy vergaderden daar op ten eerster

1637. den 31. Juli met die Schepen na hun Volk, en trokken met den Landvoogd
3
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. 1637 voogd, Diego de Melo , den gemelder zyn Vloot voor Goa, in’t bywezen de- e 1638
Bottado en meer andren , in Maart
1638. na boven.

zer Gezanten, aantaste, en op de vlug

Die de

loeg, een geval, dat wy nader onder portu

Raja Singe, dit hoorende, weck me de Saken van Malabar zullen beschry-geeser
ven. In dezen Brief beloofde Raja Singe daar Of

alle de zynen uyt de Stad , latende die

hen ten prooy, gelyk zy die ook uytplunderden

at, zo Westerwold Baticalo won , de

de vlug
dreef.

Stad voor hun beide zyn zou, een Saak

Hunnen Lust daar nu aan geboe die ons , alzoo de Keizer naderhiand alvan Raja hebbende, trokken zy na den Berg Ga- les voor zich alleen hebben wilde, te
Worde

Singa
versia

gen.

meroe, daar zy zich met ontrent 230.

stade komen zal

Na dezen Slag vond de Zee-voogd, coster
de
Heer Westerwold, goed, de schepen opcey
deelen Mistigen, en 6ooo Zwarten, toi

blanken, ten deelen Pcrtugeesen , ten

hun uyterste verderf nedersloegen. Want

Texel , Amsterdam , en den Dolfyn , lor

Raja Singa dede terstont den weg n.
Walane , en andre toe-wegen , me

met 110 man , en 70 Soldaten, na Cey
lon onder den Onder- bevelhebber Wil

groote boomen tochalken, daar al de lem Jacobszoon Coster te zenden, om den
Cingaleesen, en Coeli's, die de Portu-

Keizer van onze verdere magt, die te

geezen by zich hadden, hen verlieter

Welke, dit vernemende, nu te laat za

gen Mey hier stond te komen , kenni
te geven , en onderrussen den zelven

gen, dat het met hen gedaan was. Eg-

in ’t belegeren van deze of gene Ve-

ter zonden zy een Augustyner en eer

ting dienst te doen, al het welkeWesterwold aan zyn Majestcit ook door

Franciscaner Monnik aan den Keizer
verzoekende, een verdrag met hem te

maken , en onverhinderd na Colombo

te mogen trekken; dog de Keizer ga
hen zulken antwoord, dat zy best oor

deelden, daar te blyven

cen Brief bevestigde
Hy vertrok den 17. Maart van Goa

en quam voor Trikoenmaie den 2. April

Ondertusschen had de Keizer vry vee

Peper, Wasch , en Caneel by een ge

De Portugeeschen Landvoogd de Me¬ zameld , ’t welke de Portugeesen hoolo, geen tyding krygende , zat ysselyk rende, schreven zy aan zyn Majesteit
benard, en vraagde aan Bottado , hun- voor wien hy zulks deed, daar die Koop-

nen Veld-Heer , wat hy , die dezer manschap hen alleen toequam: hy gal
raad, van na Candi op te trekken, ge- tot antwoord: voor de Hollanders mygeven had, hen nu verder raadde, in ne Vrienden, volgens myne belofte, en
dezen uytersten nood ; waar op Botta

do dit kloekmoedig antwoord gaf: hie
valt niet anders te doen, als dapper te

om ulieden spyt aan te doen

Kort daar na hoorden zy, dat de Keizer na de Zuider- Landen vertrokker

vegten, en niet ongewroken te sterven was , trolcken toen metter haast na
Het eerste verstond zich de Melo niet Candi , om het te plunderen ; dog de
en in’t laatste had hy nog geen zin.
Daar zy

Raja Singa, ondertusschen zyn tyc

Keizer, daar bericht af hebbende, nan

gelyk wy bevorens gezegt hebben

alle, uyt-waarnemende overviel hen, onder eer

vant toen is dat eerst voorgevallen )

genomen zwaren Stort-Regen, met 5000 Boog-

hen waar, en klopte hen zo elendig, dat

0, doo

bleven.

schutters, en zoo veel Piekeniers, en er maar 70 Portugeesen, die hy Gevanvernielde hen zodanig, dat 'er geen een, gen nam , afquamen

dan dien de Vorst geneegen was te spa¬
ren, afquam

Men bragt hem een groote menig

te van koppen,terwyl hy den flag on
der een grooten boom op een verhe
ven Zetel aanzag; en deze wierden al

Ten teeken van deze Overwinning
zond hy den Degen van Don Diego de
Melo tot een Geschenk aan de Heci
Westerwola

Daar op quam den Onderbevelhebbe

Willem Jacobszoon Coster by hem, me

een hooge Pyramide op malkanderen den welken hy overlcy, om de Vesting
gestapeld

Niet meer, dan 70 Portugeesen, ble

Baticalo aan te tasten.

Ondertusschen quam de Heer Adam De Heer
Wester

ven in’t leven, die gevangen wierden Westerwold , Extraordinaris Raad vanv
en dus liet de dappere Bottado , me Indien, den 22. April 1658. van voor cevlon
den lafhartigen de Melo, te gelyk he Soa vertrokken , met de Schepen veroverleeven op dien Berg Gameroe, die de

Portugeesen nog lang daar na in ge
heugen bleef
De ke-

Ondertusschen zond den Keizer ook
ter zend 3 Gesanten met een Brief van den 28

Maastrigt , Harderwyk , Rotterdam , Baticalo
Vere, en kleen Enkhuisen, met 84.
man voor Baticalo , Landde daags ’e
ian met de gansche Magt, en 6 halve

belante November 1637. , aan de Heer Adan

Cartouwen, die op de Bateryen gesteld
wierden, om ons voli te dekken, en on

Heer Westerwold, onzen Zeevoogd , die der

de zelve op’t Eyland, a mylen groot, waar

aan d

Wester 4. Januari 1638. de Portugeesen met op de Vesting stond, over tebrengen
wolt.

Di
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andre
door
den
Inlander
geleverd
wer-A.
1647
A. 1628. Dit geschiede den 18. Mey met 5oo
man , die , na ’t speclen van 4 uurei den, voor dat de Nederlanders voldaan
met ons Geschut, den Vyand dwongenwaren, of anders zouden zy ’t aanslaan

de Vesting van Baticalo over te geven, der zelve moeten gedoogen. Geen
en zonder geweer, pak, en sak 'er uyt Munt zou hooger of laager mogen
Ensteid
Coster

oof

uytgegegeeven werden, dan zy zamer

te trckken

Willem Jacobszoon Coster wierd als zouden hebben vastgesteld. Men zou
malkanders Misdadigen moeten overle-

Hoofd met 100 Nedcrlanders ’er in
gelegt

veren, en geen gemeenschap met Vy-

Na deze Verovering maakte de Hee anden mogen houden; ook moesten alA 1638. Westerwold uyt naam van Haar Hoog le Paapen vertrekken. Indien de Ne.

'er in.

Maa t

een Ver- Mog. , Prins Fredrik Henrik, en vanderlanders Scheepen veroveren , za
dras met wegen de Oost-Indische Maatschappy, de Laading voor hun , dog ’t verlies
den Kei¬
20r.

een Verdrag, op ’t goedvinden van der hunner scheepen ook voor hunne Reec-

Opper-Landvoogd van Indien, en zync kening zyn. Geleende Stukken, hier
Raaden , met den Keizer, bestaande in en daar op de Vestingen, zou men weer

Hortc

20 Leden (die men by Baldeus uytge

Inhoud

drukt ziet) vcornamelyk behelsende, dat

des zelf-

op de Scheepen mogen brengen. Ook
zou men malkanders Vaartuigen alle

men een vaste Vriendschap onderhou hulp bewyzen.

Alle welke Verdrag-punten den 23.
den , van alle gewonne Vestingen ;de
den buyr half deelen , dat de Nederlan Mey Ao. 1638. besloten, en door zyr
ders de zelve van Wapenen , dog zyn Majesteit, de Heer Westerwold , en

Majesteit van ’t verdre tot de Verster Coster onderteekend zyn
Hier op gaf de Keizer, tot afkor-Letg
king, verzorgen, alle de soldven betalen
mitsgaders cen Sterkte, of Steenen-huis

ing, aoo baalen Caneel, 8y quintaalen Waarei

tor berging der Goederen , en Krygs

Wasch, en 3059 ponden Peper, met door den
belofte van haast meer te leveren

behoeften , ook Roei-vaartuigen, er

Keizer,

in afkor-

Ter goedkeuring van ’t geslooten Ver-tingge-

Volk tot beveiliging der Stroomen, ter

wyl de Hollanders die van Wapenen bond zond hy met de Heer Westerwold leverd
voorzien zouden

ook 2 Gesanten, en eenige Geschenken, Die eeni-

Over Saaken van Oorlog zou men za

aan den Opper-Landvoogd, de Heer vange Ge¬

santen na

men beraadslaagen ; en zyn Majesteit Diemen, en de Ed: Heeren Raaden van patav
nam aan de uytreeding dezer schepen , Nederlands Indiën , die zeer wel ont-zond.
met het Volk , de Ammunitie var haald, en met eenige Geschenken op de
Oorlog daar toe behootende , en ook Jachten, Grypskerk, de Valk, en Ven-

van de verdre schepen, en toestel, daai

op staande te volgen , te voldoen met
Caneel, Peper Wasch, Cardamom, In-

digo, Ryst, &amp;c., dog niet geen wil-

l0, te rug gezonden wierden

Het Leger van den Keizer , zoooo Colomman sterk, ging voort met het onder- bo door

nomen beleg van Colombo , behalven den Kel
zer bele-

dat de Portugeesen weder, by verschei-gerd.
Hy stond ons ook den Handel ovei de Landtogten, geslagen waren, zo dat
al in zyn Land Tol-vry toe; dog nie- het niet gezien stond, dat zy het, by de ront-

de Cancel

mant van zyn Onderdaanen zou on

komst van de Heer Antoni Caan, Ordi-nemale

cenige Waaren , Artik. 9. te zien, naaris Raad van indien, daar lang zou-A 1630.
mogen verkoopen , dan zyn Majestei den konnen uythouden , die na zyne door
Coster

alleen. Ook zouden geen andre Eu

ropeers hier met imand der Onderda-

nen mogen handelen, of op de Ree

aankomste de Vesting van Trikoenma-veroverd
le 1639. den 1. Mey veroverde

En wierd Nigumbo door den Direc-Negum

de toegelaten mogen werden , dan al- teur Generaal van Indien, den Heer Phi-bo A
1604.

leen , de nabuuren van Dauci , en ’ip Lucaszoon , den 9. Februari, 1640 door de
Tansjouwer

ingenomen, welken Heer, met de Fluyt Heer

Voor de gedaane onkosten zou zyr Sandvoord van Ceylon vertrokken zyn-Lucas
Majesteit Jaarlyks 1 a 2 Scheepsladin- de , den 5. Maart onderweeg quam tezoon.
gen met Cancel Peper, Cardamom, sterven, en diens Lyk, den 21. dito op

Indigo , en Wasch na Batavia zenden Batavia aangeland , daar met een grooen zo ’er meer Lading was, zoudie mei te Statie begraven is

Geld of met Waaren, na zyn Majesteit
keure, betaald werden.

Wy hielden Nigumbo egter nietlang,

Doc

door d-

alzo het de Portugeesen nog in dit zel Portu-

Ook zouden onze Kooplieden over al ve Jaar den 8. November herwonner

jeesen

heswonvry door zyn Land moogen gaan , om hebben.
Kort daar aan verscheen Willem Ja- TeN
waaren te koopen, en de Last-Becsten

zouden hen verzorgd werden , om di cobszoon Coster, den 8. Maart, Ao. 1640.
zelve na onze Logien of na Strand te voor de Stad Punto Gale, schaarde zyn

voeren. Geen Goederen mogten aan volk in 3 troepen , schoon ’er tyding
Was,
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. 1640 was , dat 'er nog 350 blanke koppen den, en hy ondertusschen voor ons niet A. 1632
tot ontzer der Stad in aantogt waren,

die ook den 9. dito de onzen wakker

nogt te vreezen hebben.

Na de Dood van de Heer Coster wierd Doorde

de Heer Jan Thyszoon Payart , (die Ap. Heer
aangetast hebben
l'hysHet Volk van den Keizer, lanterfan- 1638. als Schipper met 't schip Zwol zoon.
CNe

tende, quam niet voor den 11. dito ir uytvoer) 2de Hoofd van Gale, met de als Voor-

A. 1640.
loor

Coster

selligamme, dat nog 6 mylen van Ga
le was; dog Coster daar niet na wagten

de , en de Schepen Haarlem, Middel¬

vero-

titel van Voorzitter. Deze twee Pek-zitter

broeken, die ’t van de grond af ophaal-vervan-

den, hebben de eerste gronden van onze be

buig, en Breda, den 11. dito met aoc Mogentheid op Ceylon gelegt, en dus
man tot zyne versterking bekomen heb- sen Adel in zich zelven , en door de

verd.

bende, bereide op den 20. dito alles toi merkteckenen van de oude Catten , en

een algemeine Storm, en taste die Stad Batavieren, als in hun herleevende, met
den 13. dito zoo Kloekmoedig aan, dat veel roem begonnen

hy ’er, na ; uur vegtens , Meester af
vierd.

Ao. 1642. verschenen op Batavia 2 Gesanten

Gesanten van den Onderkoning van Goa, van Goversoe-

Hy wierd het allereerste Hoofd van Diego Mendes de Bririo,en Gonsalvo Vil-kenstii

deze Stad gemaakt ; maar vermits de loso de St. Josépb, Religieus van de Ordre dand van
Zaaken toen vereischten , dat hy zelf van St. Franciseus , om aan haar Edel-Wapenieden berigt te geven , dat Don Jan, nen.
cens na Candi moest gaan, om daar de

noodige ordre ontrent verscheide dingen, Hertog van Braganza, benevens gansch
die versloft wierden, te stellen, nam Portugal, van den Koning van Spanjen
hy de reize derwaards aan; dog, aldaar afgevallen, en hy met de naam van Jan
gekomen zynde , verkreeg hy op alle de IV. tot Koning van Portugal verzyne billyke versoeken niets, en wiers heven zynde, een Gesant aan haar Hoog:
vrugteloos opgehouden , waar door hy Mog: gezonden had , om met haar nu
mismoedig en te haastig geworden zyn- in een vast Verbond te treden, het ge-

de , de Hovelingen begon te dreigen, ne hy vaststelde nu al getroffen te zyn.
Op deze grond nu had hen de Onder
daar hy zich aan ’t geval van Sebald de

Weerd behoorde gespiegeld te heb koning, de Grave D'Aveiras, aan haar
ben.

Die eer

By zyne dreigementen voegde hy na-

Edelheden gezonden, om, volgens hun2e Geloofs-Brieven, een Wapen-schors-

stcHoofd derhand scheldwoorden, al 't welke de zing te verzoeken.
Bevel¬
Ondertusschen kreegen haar Edelhe-Die daar
Cingaleesen niet konnende verdraagen
hebber

van Ga- gaven zy ten eersten den Keizer hier be den ook den 14. Februari dezes jaars be- op volge
e; dog richt af, die Coster daar op verlof gaf, richt, dat 'er een Thienjaarig bestand
ammer- om van Candi te vertrekken, dog zonder tusschen Don Jan de IV. , Koning van
lyk verhem eenige teekenen van eere (gelyk Portugal , en haar Hoog: Mog: genoord
gierd. de gewoonte mede bragt) te bewysen maakt was , dog alzoo de goedkeuring
Hy, daar op na Baticalo door eenige des Konings ’er nog niet op gevolge
Cingaleesen begeleid zynde, wierd on was , wierden deze Gesanten eenigen
derweeg jammerlyk van hen in 't Dor tyd uytgesteld, tot dat die den 8. Octo¬
Nilgal vermoord

Dit was een verfoejelyk bedryf van

ber op Batavia gebragt wierd

Daar op hielden nu alle de Vyande-

den Keizer, te meer , alzo Coster hem lykheden , zelf ook in Indien , op, dog
Trikoenmale en Baticalo, met alle de de Onderkoning handelde in dit stuk op
Inwoonders, mitsgaders de Landen van Ceylon niet ter goeder Trouwe , waa
Gale en Mature, door hem veroverd, ver haar Edelheden op zyn tyd zig by
met alle haare geregtigheden, schoon hun schryvens, en Protest daar tegens,

geenzins volgens ’t Verbond en onder zeer gevoelig toonden
Ondertusschen zyn ’er verscheide Saaling besprek daar toe gehouden, overgegeven had ; maar hy begon van dien ken, zo tusschen de Heer Commissaris
tyd af reeds de Nar tegens ons te zoe- Boreel, en den Grave D'Aveiras , alken, alzoo hy anderzins ons al gemak ook verder tusschen zyn Ed. en Don
kelyk meesters van Colombo had kon Philippo Mascarenhas , Landvoogd van
nen doen zyn, daar hy nu in tegendeel eylon, Ao. 1642. en 1643. voorgeval
de Portugeesen gelegenheid gaf, om zig len , die wy om reden , terwyl ze by
ten vollen te herstellen , op dat die in den Heer Baldeus te vinden zyn , hier

staat mogten zyn, om ons bezig te hou-voorbygaan.

ELF-
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A. 1643

A. 1643.

ELFDE HOOFDSTUK.
DE Heer Caron als Veldheer Ao. 1643. na Ceylon. Negumbo Ao. 1644.
E door de Heer Caron veroverd. De Heer Maatsuyker treft tot Goa met den
Werd derde Hoofd , en Landvoogd van Gale
Onderkoning een Verbond
Ao. 1646. Moejelykheden met Raja Singa. Dog in de volgende tyden is alles

in Pust. Onze Gevangens in Candi A.. 1649. verlost. Brief van de Heer
Maatsuyker aan den Keizer.
Erwyl de Saaken zo tusschen bei

eHeer
Caron als

VeldHeer

den scholeten, en dat wy malkan

weinig roeiden, die ten tyde van den Heer
Thyssoon nog wisten te bewerken , dat

deren op Ceylon gansch niet ver

wy met den Vorst in openbaaren Oorlog

staen konden , vonden haar Edelheder raakten

A 1643.

Dit was in de volgende tyd ook oor- Moeje-

goed den Ed. Heer Francois Caron, Di

na Cey-

recteur Generaal van Indien, als Veld- saak, dat de Heer Commandeur Adriaan lykneien

jon.

Heer en Zeevoogd van onze Krygsmag

met Rays
van der Stel, den 19. Mey dezes zelvengne,

na Ceylon met een Commissie, den 8 Jaars in de zeven Corles door Raja SinOctob. 1643 getcekend , af te zenden, ga’s volk omzingeld, doodgeslagen, 't
om , zo’t mogelyk was , de Vesting hoofd afgekapt (dat zy in een Zyde
Nigombo van de Portugeesen weer te dock aan ons zonden) en dat een geral
vcroveren, met aanstelling van den Heci van 68S Nederlanders na Candi gevanThysoor in zyn plaats, zo zyn Ed. mog gen gevoerd wierd , gelyk hier na ook
komen te sterven

ten deele uyt de Heer Maat uykers Brief

De Heer Caron ondertusschen in ’i blykt.

bevin des jaars 1644. op Ceylon gelo

bos

mender-

Hoofd van Nigombo , boven de Gren-

aan, en nam die stormenderhand den 9.

zen der E. Maarschappy ’s Keizers tam

hand A.

1644.

Al bevorens had Nicolaas overschie

inen zynde, tastte de Vesting Nigombe

doord

anuari , (of zo andre willen den 9 me Olifanten doen ophalen, ’t geen dien
Heer CaVorst zodanig verbitterde, dat hy , al
ron vero- t’ebruari ) weder in
Hy versterkte dezelve met 4 aarde zyn magt by een rukkende , dit aan de
verd.
Bolwerken, van buiten met zoden om

onzen zogt te wreeken, gelyk hy metter

zet, en liet 'er goo man in, om de zel- daad dede, dwingende de onze Ghoewe
ve te verdedigen
zonder nood) om zich over te geven.
De Landvoogd Mascarenbas meinde

Om dit alles nu goed te maken, schreef

dic, na ’t vertrck van dien Heer, te her de Heer Maatsuyker aan den Keizer, dat
nemen ; dog ’t misluktc hem , die ge de Heer Thyssoon dit buiten last van ons
noodsaalet wierd met schande te moeten gedaan , en dat hy, en Overschie, daaropbreken, en, vry ruw afgeslagen zyn om uyt hun bestier gelicht waren , en
de, na Colombo te vertrekken
dat hy om die zelve Reden in dien eer-

Den 10. Novemb. dezes jaars, trof de sten Heer ’s plaats hier als Landvoogd

eHee

Heer Joan Maatsuyker Ordinaris Raa-

Maatsuykertr

van Indien , in Goa met Don Joan d

tot Goa

Telles de Menezes, Grave van Aveiras, aan zyn Majesteit bekend makende, dat

met de

Oonder

door haar Edelheden aangesteld was, in
zynen Brief van den 4. Mey, Ao. 1646.

en Onderkoning van Indien , een vaft de 4 Olifanten, door de Heer overschie

Roning

(erbond (waar over wy breeder ondei aangeslagen , ontboden en reeds geko-

een Ver

de Stoffe van Malabar spreken; in men waren, om, wanneer zyn Keizerly
welke onder andren de Geschillen ovei ke Majesteit den Brief van haar Edelhe-

borid.

de Landscheiding op Ceylon tusschen
beide de Natien vereffend wierden, waa

den en de Geschenken , begeerde opgezonden te hebben , daar nevens te

na ook alles aldaar Ao. 1646. geschik gaan.
Den 10. dito schreef zyn Ed. nader

wierd.
Werc

Ao. 1646 verving de Heer Joan Maat aan den Keizer, dat noit onze Meening
uyker (zo by zyn schryven den 30. A geweest was zyn Majesteit zyne Landen
pril 1646. aan Raja Singa blykt) den afhandig te maken, maar de zelve al-

derde

Hoord,
en LandVoogd

Heer Joan Thyszoon Payart als derde leen tegen de Portugeesen (die maar daan
Hoofd en Landvoogd van Gale.
op uyt waaren , om tweespalt tusschen
Pas te vooren dede kaja Singa ons in de E. Maatschappy , en kaja Singa te

van Gale
A 1646.

de zeven Corlas alle bedenkelyke af verwekken , en dat wy in allen deelen

breuk, alzo hy ons die t'eenemaal mis- tragtten te beletten) te beschermen, en

gunde, waar onder de Portugeesen nies zyn Majesteit de Vrugten te doen ge
V. DEEL.

nie-
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A. 164 nieten tot betaling van onze Oorlogs

BRIEF van de Heer

kosten ; dog zo zyn Majesteit dit zelf
doen kon, waren wy gereed, om daar

van af te staan. Ook namen wy Go-

JOAN MAATSUYKER

tot Getuyge , dat noit de intentie ge-

Landvoogd van Ceylon,

weest zy na eenig bezit in deze Lander

te tragten, maar alleen om zyn Majestei

aan den Groot- Magti-

Assistentie te doen, en daar voor d

gen Keizer, RajA SinG.

Vrugten zyner Landen tot een redely

RAJOE.

ken Prys te ontfangen, volgens 't Con
tract met Westerwolt gemaakt , wen

Joan Maatsuyker, Landvoogd van
wegen de E. Maatschappy o

schende dat zyn Majesteit een plaais be

liefde te noemen, om de Geschillen te

Ceylon, wenscht uwe Majesteit

vereffenen

Ondertusschen wierd het Hoofd onzer Krygs-troepen , de Heer Adriaan

allen bedenkel ken Zegen, en Welvaaren

van der Stel, met eenig volk na Hege

ri gezonden (gelyk men dat breeder b
Georg Andrieszoon, Fol. 71. nazien kan

N plaats van ant woord van zyn Ma
Briefvan
1 jesteit op myne vorige Missiven te den Hee

door de Cingaleesen overvallen, en me

krygen, ontfangen wy dagelyks tyding, Maatsuy
dat hy ons volk, aan 't welke verboo-ker aan

alle de zynen , op vier na , dood ge

en Kel

slagen.
den is vyandschap te pleegen , ontrent,.
Hier over schreef de Heer Maatsuy Nigumbo laet doodslaan, en alle Vyand
ker den 20. dito, van Gale aan den Kei

schap bewyzer

zer; dat hy met droefneid had verstaan.

Daarenboven had zyn Majesteit Am
bassadeurs in Colombo gehad om hul
van de Portugeesen te cysschen , waar

dat den Commandeur van der Stel, afge
zonden om ons Leeger volgens zyn Ma
jesteits believen ordentelyk af te voeren

uyt te besluyten is , dat zyn Majesteit,
van zyn Majesteits Volk besprongen, niet tegenstaande onze billykc aanbieen, om dat hy volgens de ordre heu

ding van genoegen te geven, tot ee

tot onderhouding der Vreede mede ge
geven , zich niet behoorlyk dorst ver

volslagen Oorlog met de E. Maatschap-

deedigen met de zyne byna alle ge

py gezint is te komen weshalven wy,
volgens ’t recht aller volkeren , beslo-

dood en van al het Geschut, en d'

ten hebben van onze zyde ook geweld

Bagagie, die hy by zig had , berooft

tegen geweld te zetten.

Dat onze Vyanden hier over maa
Ten welken einde wy ook 4 schepen
zouden glorièren, dat de geschillen tus- en eenige Chaloepen laten gereed ma
chen ons zo hoog gekomen waren, da

ken , om Baticalo, Cotjaar, en Tri

zyn Majestcit zelf het volk, tot zyn diens

coenmale te bezetten, en weer in be-

zit te nemen de plaatzen voorhenen den
ven verzogt hy dat zyn Majesteit zic Portugeesen ont weldigd, &amp;c

overgezonden, liet dood slaan. Derhal

geliefde te verklaaren of hy geneger

Hier mede bezig zynde, hebbe ik zyn

was de Vrede te onderhouden, of niet Majestcits Brief van den 21. dezer ont

hoewel hy hoopte, dat zyn Majestei fangen, waar in hy zyne genegenheid
wyzer wezen , en geen Oorlog zoe

ken zou tegen die genen, die hem uy
het geweld zyner Vyanden verlost

nog 4 Fortressen in handen, en mag
hadden , om hem nog meerder diens
te doen

Maar Raja Singa, nergens na willei

ot onderhoud van 't Contract, met Wes'erwolt gemaakt, te kennen geeft, waa

toe wy mede gezint zyn

Zyn Majesteit hecft eenigzins gelyk,
zeggende , dat wy te onrecht bezit van

zyne Landen genomen hebben

Daar is noit ordre toe gegeven; maa

de luisteren , ging voort met ons alle de Gouverneur Jan Thyszoon heeft zig
afbreuk te doen , zich niet ontziendt ingebeeld alzoo best aan de Caneel te
ons Volk al verder dood te slaar

zullen geraaken; dog over ’t uytwerper

Men ziet dit klaar uyt dezen volgender van uwe Majestcits Dessaves zal hy na
Brief van de Heer Maatsuyker aan de der aangesprooken, en daar over berisp

zen Keizer den 31. Mey, Ae. 164
geschreeven

werden

De Raaden tot Batavia zyn bereid u-

we Majesteit met de voorsz. Landen te

laten geworden, dies Last gegeven hebben om de kosten te verminderen
Zyne Majesteit gelieve zyne Dessave-

af te zenden; zy zullen na haaren rang

ontfangen werden; mits die voorwaar
den
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12.

A. 1646. de, dat zyn Majesteit ordre stellen zal, stellen, om die eerlyk te ontfangen, &amp;c.
dat alle de Cancel nevens de andre wenschende verder dat God uwe MajeVrugten van zyne Landen , volgen
Contract ons geleverd werden , tot be

taling van onze verschotene pennin

A. 1640

steit gelieve te bewaren.

Terwyl verblyve

gen.

Uwe Majesteits Ootmoedige

Deze voldoening kan binnen weinig

Jaaren geschieden, indien zyn Majestei
daar toe de noodige moeite geliefde aar

Dienaar.

JOAN MAATSUYKER.

te wenden.

Dit zy gezegt op ’t eerste point van
Beswaaring

Belangende Nigumbo , dat zyn Ma
jesteit zegt , dat tegen zyn dank by on
bezet werd, zyn Majesteit heeft zulk.

uytdrukkelyk begeerd by zyne Missive
van den 16. Februari des voorleeden jaars.
waar in gemeld staar, dat, om het be
stand met de Portugeesen onze bezet

ting daar in zou blyven , en by uwe
Majesteit bekostigd en onderhouder
werden; zynde niet geraden die Vestin

Sen 21. Juni schreef hy weder
aan zyne Majesteit , in dezer
voegen

Yn Majesteits Brief van den 10. de

E

zer is wel ontfangen ; dog van eer

anderen inhoud, als verwagt hadden, be
ronder

Zyn Majesteit zegt, dat het niet regi

is, Vrede van Koningen met ronkeryen
terstond daar wederom zouden komen van Oorlog te verzoeken ; maar zys

te ssegten , om dat de Portugeesen dan
nestelen

Majesteit is zo hoog, nog wy ook zo

De nieuwe Fortificatie, die wy daan laag, dat wy de Waarheid niet zouder

aan hebben gemaakt, kan ter geliefte

mogen zeggen

geworpen werden
Nigumbo diend ten minsten nog eer

toen hy ons voor beschermers van zyn

van zyn Majesteit weder onder de voet

Zyn Majesteit sprak zo A°. 1640. niet,
Ryk aannam

jaar ingehouden te werden , om te be

Het zyn geen Ronkeryen; maar

zien hoe de Portugeesen zig in 't be

Waarschouwingen. Wy verzoeker

goede Preuven van geven , ten aanziei

haare trouwloosheid in Brazyl gepleegd

bieden de zelve aan, of, by weigering,
ook een regtveerdigen Oorlog, zynde

En vermits nu hier by alle de stukker

in gemoede verzekerd, dat wy daar tot

van bezwaring , by zyn Majestcit zyn

geen schuld hebben

stand gedragen , daar zy als nog geer ook geen Vreede als onmagtige; maar

de, voldaan zyn twyffel niet, of zyn

Nigumbo weder te geven , dat zyn

Majesteit zal zich nu voorder van alle wy genegen , en ook geordonneerd dit
vyandschap onthouder

te doen; maar in zulken staat, als wy

De Landen dienen met den eersten nu met zyn Majesteit staan, zal zulks

van Krygsvolk ontlast te werden, of de in der eeuwigheid niet geschieden, of
Ingezetenen zullen t’'eenemaal verloopen, en naderhand zal 'er geen Canee

te schillen zyn , waar van de betaling
der onkosten komen moet

Dus werd ook vertrouwd, dat zyn Ma
jesteit zal wedergeven alle onze Gevan
gens, dat voor al geschieden moet, in

dien de Vrede zal gesloten werden.
Zyn Majestcits antwoord hier OF

zyn Majesteit moest ons met geweld
daar uyt dryver

Heden is nog niet een Laryn betaald
voor de onkosten van Nigumbo 's ver
overing, weshalven de wederomgeving
zonder reden gevorderd , en op eer
wyze, voor zulken Koning onbetame-

lyk, geeischt werd.

werd met den eersten verzogt , on

Van onze Gevangens werd in zyt
Majesteits schryven niets gemeld, en

ons daar na te richten, protesterende,

zonder ’t wedergeven der zelve konner

by gebrek van voldoening voorsz., on

wy tot geen Vreede komen

Ons voornemen is , om volgens ’t
schuldig te zullen zyn aan de bloedstorting,&amp;c. alzo wy gereed zyn, om Contract van Westerwold de Vrede en ’t
zyn Majesteit op alles behoorlyke vol- Verbond te onderhouden, mits zyn Ma
doening te geven , in die hope , da

esteit voor eerst en voor al ons voll

zyn Majesteit de Vreede aannemen largeere , en ordre stelle , dat ons d’
zal

Wegens de Brieven der Heeren Raa

Caneel, &amp;c. geleverd werde; waar var

ons voldoening geschiedende, wy over

den van Batavia, en de Geschenken. bodig zyn de Regeering der Landen aar
gelieve zyn Majesteit als nog ordre tezyn Majesteit over te laten
De
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A. 1647.

De Vertaaling van haarer Edelhede.

Brief gaat tot zyn Majesteits beschou
wing hier ingeslooten

Den 8. Januari A°. 1647. Schreef
de Heer Maatsuyker aan den

Vorst in dezer voegen
Den 11. September Ae. 1646

Oy hebben als nog geen Ant woord op

schreef zyn Ed. aan dezen Kei

zer het navolgende

UOlgens Schryvens van onze Gevangenen in Candi , zouden wy i
gebreken zyn van zyn Majesteits Brie
ven te beantwoorden , dat te verwon

deren is, alzo wy, zedert ons Schryve
van den 21. Juni , geen Brief van zyn

Majesteit vernomen , dog alleen door
cenige overloopers verstaan hebben, da

ons Schryven t elkens van zy1

Majesteyt ontfangen schoon’t Rech
der Volkeren en Koningen altyd Ant

woord op de Brieven over en weder vereischt.

Onze aangebodene Voorwaarden zyn
al te gunstig, om by zyn Majesteyt in
de Wind geslaagen te werden
Weshalven wy vermoeden , dat on
ze voorige Brieven zyn Majesteyt nie

zullen ter hand gekomen, of dat zy1

zyn Majesteit van Caymel opgebroken, Majesteyt door Oorblazers , onze Vy
en weer binnen Candi gekomen is

God zy onze Getuige , dat wy als
nog het Contract van Westerwolt zoe-

inden, verleid zal zyn.
Om waar van zekerheid te hebben

en vastelyk te verstaan, hoe zyn Maje-

ken te onderhouden, mits dat zyn Ma

steyt gezind zy , goedgevonden is den

jestcit dit insgelyks doe
't Schynd, dat de Vreede wederzyd
begeerd werc

te zenden

Zyn Majestcit begeert per Force de

Koopman Maarschalk als Commissaris

Indien zyn Majesteyt hem geliefde
te hooren , werd ten dien einde eer

Overlevering van Nigumbo en w Paspoort verwagt onder Belofte van
hadden geerne verzekering van de Vol hem , ’t zy ’t Vrede , ’t zy 't Oorlo
werd , onverhinderd te laten weder
doening onzer Oorlogs-Lasten

Om nu malkanderen wat te gemoe
te komen , zal 't best zyn , dat wy
Nigumbo nog voor 6 a 8 Maanden be

keeren

houden, dewyl het met ons en de Por

Den 11. Augusti daar aan Schreef

tugeesen licht tot een openbaaren Oorlog uytbersten zal

Als mede, dat zyn Majesteit ons nog
2 3 jaaren in ’t bezit dezer Landen le

te, om onze voldoening aan de Canee

hy aan die Majesteyt aldus
Yn Majesteyts Brief van den 12. Jul
hebben wy den 27. daar aan ont

fangen, en daar uyt zyn Majesteyt.

te vinden wegens onze gedragene onkosten , en aldus ook zyn Majesteits langduurige Ziekte met Droefheid ge-

Schuld voor een groot gedeelte te ver
minderen

Ook zullen wy ondertusschen konner

zien , wat en hoe veel Nigombo ’s Ge
west kan uytleveren

Na welken tyd zyn Majesteit, uyt naan
onzer Meesters , verzekerd werd , da
wy hem alle de Landen weder zullei

ter hand stellen zonder iets , dan allee
de Sterkte Gale, te behouden.

zien , wenschende dat de wedergekregen Gezondheid van zyn Majesteyt lang
duuren mag
Den Commissaris , waar van in on

zen voorigen gemeld is , zal over Bati-

calo eerstdaags afgezonden werden.
Ik zou zelf voor zyn Majesteit komen , indien de Ordre van myne Mee
sters zulks toelict, als nog overboodig
zynde, om het Contract, met Wester

Indien zyn Majesteit deze voor wolt gemaakt, Godsdienstig en Heylig
waarden aanneemt , werd hy verzog
hier op te antwoorden, en met he

yk te volgen

De vorige Onlusten zyn door onze

schuld niet by gekomen, nog ook zyn
antwoord eenige van ons Volk af te
zenden, en inzonderheid Nicolaus Loe Majesteyt te wyten; maar valsche tongen, en quade menschen , die zyn Manius Schryver herwaards af te vaardi
jestcyt verzogt werd niet licht geloo
gen
te geven , maar in opmerking te ne
men de getrouwe diensten, die wy aan
zyn Kroon bewezen hebben, zonder an

dere vergelding te verwagten, als het on

derhouden van 't Contract, en Vriend
schap
Den
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te geven zy aan een Natie, die gedu-A. 1649
ende de Vreede een schendig Verraad
n Brazyl aangelegt heeft.

nader

JIEgenwoordig vertrekt de Commissa
ris, Laurens Maarschalk, na Candi
de zelve zal zyn Majestcit ons goec
voornemen bekend maken , en wyder

met zyn Majesteit handelen tot beslichting der opgerezene Geschillen
waar toe hem voorwaarden voorge

schreeven zyn , die uwe Majesteit zonder twyffel aannemen zal
Naderhand zullen wy een aanziene-

yker Ambassadeur afzenden , om het

Met de komst der Schepen van Batavia, zullen wy zyn Majesteyt de nieuwe tydingen mededeelen

De Heer Maatsuyker schreef den 25
Maart 1648. wel weer een Briefken aan
lien Vorst; maar kreeg toen, en nog
lang 'er na , geen bescheid; maar den

0. September schreef zyn Ed. dat hy,

nu elf maanden lang vrugteloos na tyding van onzen Commissaris gewag
hebbende, eyndelyk van de Portugeesen
verstaan had, dat zyn Keizerlyke Maje-

onderling beslotene te bevestigen , en steit Vrede met hen gemaekt had om
met Eede te staven. Zyn Majesteit gemet hun beiden ons te Beoorlogen ; het
ieve gemelden Commissaris geloof te
welke , zo ’t waar was verzogt zyt

geven

Ed. dat zyn Commissaris mogt wederkkeeren. Dog by zyn Ed. schryven van
den 27. Octob. aan zyn Majest bleck

Den 10. September schreef zyn dat het een verzonnen leugen der PorEd: weer in dezer voegen aan
dien Vorst:

tugeesen , en dat zyn Majest. in tegendeel van voornemen was, om onzen Ge-

zant en Gevangens in korte tyd te

ontslaan , en dan ook op zyn Ed.
Yn Majesteyts Brief van den 29. chryven te antwoorden, voor welk EAugusti hebben wy den 7. deze delmoedig besluit zyn Ed. zyn Majesteit
wel ontfangen; en onze Gesant is der lankbaar bleef, met een letter hier nog
23. dezer na Baticalo vertrokken , ho- yvoegende, dat een ander Gezantschap
vende dat hy spoedig by zyn Majesteit in de plaats van Sr. Maarschalk stond gezal verscheenen zyn.

zonden te werden

Nopende dat zyne Majesteit van de

Portugeesen tot Vreede aangezogt werd

Uyt zyn Ed. Schryens van den 30.

ren ; zyn Majesteit gelieve daar in na

Maart Ao. 1649. van Nigumbo (zynse alle de andre uyt Gale) aan dien Keier , was klaar genoeg af te meten, dat

zyn welgevallen , en zodanig te doen

iet met de te rug-komst van dezen

en daar op ons besluyt begeerde te hoo

als hy denkt voor zyn Ryk vorderlyk te Gesant nog zo helder niet was, om ’t
zyn; dog ons besluyt is om ’t Contract

welke wat gemakkelyker voortgang te
met de Heer Westerwolt gemaakt , te doen hebben, zyn Ed. aan dien Vorst

onderhouden, mits dat zyn Majestcit inder andere Zaaken schreef :
dit ook doe

De oorzaak , waarom de Portugeesen
lus om Vrede versoeken

Op Gale is een Paard aangekomen,

weerdig om van een Koning bereden
vreezen eerlang met ons in Oorlog te te werden. Zyn Majesteits ordre werc
is , dat zy

komen, ten opzicht van hunne trouw- verzogt om ’t zelve opwaards te zenden.

loosheid in Brazyl; zy beelden zich in Eenige kleenigheeden , en Fruiten weronder de schaduwe van Vreede met zyn

Majesteyt te schuylen; maar zullen be

drogen zyn: Want het Contract ons
niet verbieden kan hen na vermogen af

den aan zyn Majestcit mede afgevaardigd

Hy had ook een Brief van zyn Maesteit van den 9. dezer bekomen, waar

preuk te doen, met dat onderscheid, dat in hem zyn Majesteits Ziekte bleck, die
sy zeide met veel Droef heid verstaan;
den Oorlog, die voor dezen gevoerd is te
gen hen op de naam van zyn Majesteit, maar ook gezien te hebben , dat zynen

ls dan gevoerd zal werden op de naam

Dessave ons alle afbreuk dede, en allen

der Heeren Staaten Generaal, en dat ge- toevoer affneed , terwyl voor de Portuvolgelyk , ’t geen wy van hen komen te geesen alles open was
veroveren, niet voor zyn Majesteyt ;

maar voor onze Reckening zou zyn, ze
dat, by vermeestering van Columbo, u

Sen 10. April schreef zyn Ed. uys
Vigumbo, dat hy zedert eenige dagen

we Majesteyt daar niet op zal hebben n Catagambale Corla geweest was, om
te cysschen.

te bezien , hoe ’t zig in’t aanstaande

Dit gelieve zyn Majesteyt te ovewe- Moesson met het inoogsten van de Cagen, en met eenen, hoe weinig geloof neel in deze Landen opdoen zou, alze
C3

on-
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A. 1049. ontrent Gale geen Caneel meer gevon dat zyn Majesteit onze Natic toestond A. 1649.
den wierd; dog zyn Ed: verklaarde ir

rry en vrank door zyne Landen te gaan,

’t doorreisen van Pittigal Corle geen le en ons ook beloofde , by voorval van
vendig mensch ontmoet, en in Madam- Schipbreuk, in alle zyne Havensde bepe cen Apohamy met eenige Lascaryn hulpzame hand te zullen bieden ; wen
bejegend te hebben , die recht uyt zei schende dat de ordre van Heeren enMeeden van zyn Keizerlyke Majesteyt daa sters hem toeliet zyn Majesteit zelf in

gelegt te zyn, om te beletten , dat et

Persoon de handen te mogen kussen, als

nige Chalias uyt de Portugeesche Lan wanneer zyn Majesteit van ons wel een
beter gevoelen , en dan ook wel haast 'i
overkomen , alzo zyn Majt. begeerde, gansch Eyland (waar na zyn Ed. ver-

den, of andre Ingezetenen, daar mogter

dat die Landen zouden verwoest wer- langde) onder zyn geveld krygen zou-

den, op dat wy aldus geen dienst van d

se, om dan alle onze besertinge van Ga-

Inwoonders mogten bekomen, nog ook le en Nigumbo eensklaps te lichten
Dat ook het Paard zyn Majesteit aan
de beloofde Caneel ontfangen , ’t geen
regelrecht tegen het Contract van Wes
terwold streed.

Deze Apohamy had ook groote ge

genaam was , bevicl zyn Ed. byzonder

wel , weshalven zyn Ed. dit aan zy1
Majesteit over de geordineerde weg van

meenschap met de Portugeesen gehad
en was ’s nagts met alle zyne Lascaryn

Waluwe oversenden zoude. Verzogt

maar stilzwygende doorgegaan , en ne

passadeur daar aan 't Hof te mogen leg

bok in plaats van dezen een vasten Ain

de Portugeeze Landen gevlugt, mis- gen , om de lasteringen van onze Vyschien uyt vreze om door zyn Majesteys anden tegen te gaan
Uyt zyn Ed. Schryvens van den 24.
gestraft te werden ; belovende dat h
aem , zo ras hy dien kreeg , aan zyn May Ao. 1649. zag men dat hy een Briei

Majesteyt zenden zoude
De Portugeezen hadden nu ook 2

van zyn Majesteit van den 28. April ge

kregen had, uyt welken bleck, dat zyn

Jaaren aan een de Caneel, die ons deug Majesteit aan onze vroome daaden , in
delyk toequam, geschilt; dog zyn Ed zyn dienst bedreven, geliefde te gedenzey door het te Veld brengen van eer

ken; makende aan zyn Majesteit verder

Leger dit wel te zullen beletten , waar bekend, dat zynen Dessave over de Lanvan hy zyn Majesteyt voor af kennis den van Mature met veel eere zou ont
had willen geven, verzoekende nogmaals. fangen werden, verzoekende egter, dat

dat hy zynen Gezant een gunstig afscheid die geene , die ’er reeds in zyn Majesteits
geliefde te geven.
Den 10. April ontfing hy ook ees

Brief van zyn Majesteyt, waar op zyn
Ed. den 20. dito uyt Nigumbo Ant

naam gesteld was , door zyn Majesteit
alzo hy goeden dienst dede, mogt goedgekeurd , en daar zoo voorgesteld weren

De Chalias aan deze kant voldeder

woorde, met betuiging van zyne Blyd aarlyks ’t gene zy verplicht waren , en
schap over zyne Majesteits herstelling hadden in 3 jaaren aan ons 6 a700 Bha
ren Caneel geleverd , die op zyn Majevan zyne Siekte; dog zeide met verwon
dering gelezen te hebben dat zyn Maje- teits Reckening goedgedaan, en afgesteit niet begeerde, dat 'er iets aan de For schreven wierden, verzoekende dat zyn
tres Nigumbo gebragt zou werden, alzc Majesteit ons die zo lang, tot dat wy met
de Bezetting daar tegen zyn Majestsdan
in lag; dog zyn Ed. verzogt, dat zyn

Majestcit zyn Schryven van den 16. Fe

de zelve zoude vereffend zyn, geliefde
te laten genietei

Het Persiaans Peerd was gereed om

bruari, Ao. 1645. maar eens geliefde na
te zien , alzo by daar in klaar bevinden nen, die zyn Majesteit ten dien einde wilzou , dat deze bezetting daar van zyn de zenden, maar zouden verschenen zyn
Majesteit geordonneerd, en belast wer Ook bedankte zyn Ed. die Majesteit voor
opgchaalt te werden , zo ras de Perzo-

te leggen.

t verlof om een anderen Gesant te mo

Zyn Ed: verzogt ook, dat zyn Maje gen zenden, dat ook geschieden zoude.
stcit aan zyn Volk last geven wilde, om zo ras , den daar aanwezende Gezant

de Pittigal Corle weer als vooren te be maar met zyn Majesteits antwoord , en
woonen , op dat wy dus Caneel beko¬ net de tyding en voorwaarde van Vremen mogten , zonder welke wy onze de, zou verschenen zyn

Reckening niet met zyn Majesteit kon
den vereffenen

Hy bedankte zyn Majesteit ook, zi

Daar op schreef de Keizer den 12
Mey aan zyn Ed., zendende hem ook

voor ’t verlof aan ons gegeven, om wee

eenige Geschenken , voor welke zyn

een Leeger in’t Land te brengen, om d’

Ed. zyn Majestcit den 7. Juli uyt Gale

Caneelschillers tegen de aanslagen de bedankte

Portugeesen te dekken , als ook voor

Hy zond ook nu het Persiaans Paard
met
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A. 1639. met een Hollandzen Zadel , waar op verzock dat zyn Majesteit hem in alles A. 1650.
geen mensch nog gezeten had. En zo geliefde geloof te geven, en hem in 't

seze zyn Majesteit wel beviel, zou men

kort te rug te zenden.

By zyn Ed. schryven van den 9. September
uyt Gale bleek , dat zyn Majt
weder , dat dog onze Gesant afscheid
bekomen mogt, om ’t welke te eer te den 8. Augusti , een Brief aan zyn Ed
doen geschieden, zyn Ed.nevens dit Peerc en daar nevens een Bagge, een Goude

nog een beter zenden ; verzockende al

nog eenige andre kleene Geschenker

Keten , en een Olifant met Tanden

zond, met verzoek dat zyn Majesteit die gezonden had , voor welke eere , als

in dank geliefde aan te neemen.

mede voor de agting, die hy voor
Persiaans Peerd had, zyn Majesteit zeei

Den 15. Juli verscheen eindelyk de bedankt wierd. Ook verzogt hy, dat
Gesant Naarschalé (daar zo menigmaa de Caneel, in de 7 Corles geschild, aar
om Geschreven was) nevens twee aan-

ons mogt geleverd werden; belovende

zienelyke Mannen van zyn Majesteit mei verder, dat alles, wat zyn Majt verzogt

een Brief van den 27. Juni, benevens de
voorwaarden der Vrcedc.

In deze Voorwaarden stiet zyn Ed
het 10. Artikel, ten aanzien van de Ca-

hem zo ras ’t mogelyk was zou bestelc
werden, gelyk reeds een werktuig, om
zware dingen te lichten, nevens eenige

taafkens Inlands Staal , nu mede der

neel, die ons, zo andre Natien daar me- waards gingen

de deel in kregen , niet half zo vee
weerdig was. Ichalven dat 'er wel uyt-

Den 16 November Schreef zyn Majt

drukkelyk in ons Contract bedongen was,

cen Brief aan zyn Ed., en de Gezant

dat wy die alleen moesten hebben , in Cocx verscheen den 3. December, met
welke hope zyn Ed. de voorwaarden ook de Art. der Vreede door zyn w:ajestei

op goedkeuring haarer Edelheden, onder
teelend had, gelyk hy die by zyn schry

jeteeekend; waar op zyn Ed. den Vorst

den 27. dito antwoorde , hem te gelyk
ven van den 8. Augusti zyn Majestei bekend makende, dat op dezen dag de
toezond met zyn Gesanten en twee var Heer Jacob van Kittensteyn van Batavionze Bedienden van aanzien, den eenen, aangeland was, om het Gouvernement

om de zelve te bezweeren , en met zyn van hem over te nemen

Majesteits besluyt tot ons weder te ke
ren, en den andren, om aan 't Hof te bly
ven.

Met dezen Afgesant Cocx waren ook
enige Gevangens afgekoomen, en de
Sieken zou men met een Vaartuig van

Het scheen hier , dat zyn Majesteit Baticalo doen ophalen
om een bequaam Schryver verzogt ; waar
Hy dankte zyn Majt. ook voor 't

over na Batavia geschreeven was ; dog Borst-Juweel, ’t geen hy zyn Ed. ter
20 zyn Majesteit imand van ons Vollk, in gedagtenis gezonden had.

Candi zynde, geliefde te gebruiken,7
zou zyn Ed. aangenaam zyn , dog h'

Wegens Nigumbo, en den Oorlog

met de Portugeesen, had zyn Ed. van

verindagtigde zyn Majesteit, dat zy nie Batavia nog geen antwoord bekomen.
langer, dan voor g jaaren , verbonder
waaren.

Den 5. Fcbruari Ao. 1650. bleek ook

Hy bedankte zyn Majesteit ook, dat by zyn Ed. schryven aan dien Vorst,
hy eenen uyt onze Natie (gelyk hy be dat hy, in’t laatst des verleden jaars,
vorens aan zyne Majestcit verzogt had

Pieter Kieft als Commissaris aan zyn

als Dessave van Mature had gelieven aan dajesteit had gezonden, uyt welker
te stellen. Ook beval hy in zyn Maje- chryven hy merkte, dat zyn Majesteit
steits gunst eenen Lambert Cambolt, ni
dat het Verband van den aangestelder
Dessave zou ten einde geloopen zyn

Onze Gesanten zouden zyn Majesteii

egen ons zeer misnoegd was, ons te las
eggende, dat wy de Vrede zouden verbroken hebben, ons wel tot zesmalen

oe zeer veragtelyk casta Hollandese (da

verzoeken, dat hy ons Nigumbo zo lang

noit bevorens geschied was) noemende,

geliefde te laaten behouden, tot dat wy

zonder dat wy de reden daar van kon

nem Columbo ook zoudenleveren, waar den navorschen , ten ware dan dat zyn
toe wy voornemens waaren, alzode Por Majesteits Dessave, Rompot, den zelven

tugeesen ons in alles verongelykten, on tegen ons (gelyk hy geloofde) opgeruis
best te doen, en waar toe wy zyn Ma

had, zynde dit de laatste Brief, die de

esteits hulpe en besluit verzogten.

Heer Maatsuyker aan dien Keizer ge-

Zyn Ed. was voornemens , om der schreven, en waar by hy betuigd heert,
voornoemden Camholt, als Commissari dat onze getrouwe diensten, aan zyn
Majesteit bewezen, geenzins verdienden
aan den Keizer te zenden; dog alzo h
zick geworden was , stond eenen Bur- om ons zo veragtelyk, als nu geschie-

chard Cocx met eenige kleenigheden voo

de, te behandelen.

zyn Majesteit in zyn plaats te gaan, met
Met
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A. 1650. Met al het welke ons dan te gelyk Volk weder na boven getrolcken is, zon-A. 1650.
Dog in de voorkomt, dat, hoe knorrig en grimmig der de buitenwagten der Portugeesen aan
volgende deze Keizer nu en dan op ons, en of e doen , waar uyt wy ool niet zonder
tyd is alles weer dezen Heer Landvoogd, geweest zy, hy srond mogten gissen, dat 'er tussen hem en
in Rust egter den zelven niet alleen nu en dan den Portugees zekerlyk een geheim Vergeweest. weer heeft begunstigd, maar dat wy bond, of ten minsten een versprek,om mal¬
ook Naderhand onder 't bestier van de kanderen ongemocit te laten, geweest is.

Dit bleef zo al in dien zelven staat. Onze
tot dat de Heer Maetsuyker A°. 1640 Sevan
ens in
derhoorige Landen gerust bezeten , de onze Gevangens by den Reizer door eenCandt
Caneel daar geschild , wilde Olifanten Gesantschap, waar by eenige Geschen 1630.
zen Heer Maatsuyker egter Nigombo

Gale's Corle, en Mature, met de on-

gevangen , en ’s Lands verdre Inkom-

ten gevoegd waren (gelyk wy gezien verlost.

sten ten voordeele der E. Maatschappi

hebben) verlost krceg.

ingezameld hebben , zonder dat Raya

Op dezen trant (acer weinig geringe

Singa zig eeniger maten daar tegen ge- Voorvallen uytgezonderd) schokten de
steld heeft , behalven dat hy naderhand Zaaken ontrent ; jaaren heenen , waar
geheel en al tot stilte en bedaring geko- na zig hier weer groote veranderingen

men is, tot zo verre , dat hy met zyn lopdeden

TWAALFDE HOOFDSTUK.
VDE Heer Kittensteyn vervangt den Heer Maatsuyker Ao. 1650. als Voorzitte
op Ceylon. Uyttrekzel van de Instructie, door de Heer Viaatsuyker aan di
Heer van Kittensteyn gelaten. Ao. 1652. verklaard zig de Keizer miet Ons iegen
de Portugeesen. De Heer van Kittensteyn dour van der Meyden vervangen.
Vergeefze toeleg der Portugeesen Ao. 1654. op Nigumbo. ee
Ons en Hen. De Heer van Goens vernield eenige Gallioenen by Cabo de Ramos.

De Heer Hulft Ao. 1655. op Ceylon , veroverd Caliture. Belegera Colombo

En werd den 10. April Ao. 1656. voor die Stad Doodgeschoten. Welke in dat zelve Jaar door den Heer van der Meyden gewonnen is. Al 1658. Toetoecoryn door

van der Laan; Manaar en Jaffanapatnam door de Heer van der Meyden veroverd.
En de Portugeesen geheel van Ceylon verdreeven. Raja Singa werd tegen ons
Vertoornd dat tot zyn Eynde duurd. Neemt Cnocx Ao. 1660. Gevangen. Vertoog van den Heer Landvoogd van der Meyden wegens Ceylons staat. De Hleer
van der Nieyden vervangt den Heer van Goens weder Al. 1661. als Landvoogd

hier. Kort Uyttrekzel uyt de Instructie van den Hieer Commissaris van Goens aan
den Landvoogd van Ceylon. De Heer van Goens vervengt den Heer van der
Mieyden. Ao. 1663. weer als Landvoogd bier.
De Heer
van Kit-

ensteyn
vervan9

e Hee
Maat-

suylen
A 8650
als voor

tter op

Ceyson

7A dat de Heer Maatsuyker 4 Jaa houden; dies maakten zy hem daarom oorde
ren hier gelegen had , wierd hy al zyn Havens rondom afnandig, zo dat tae

I

door de Heer Jacob van Kitten hy naaulyks een Brief buiten zyn Land Maatsteyn, van Delft, met den Titel var erygen kon, om zynen nood bekend te yher
A 1650.
’oorzitter, A°. 1650. op Gale vervan- maaken. Dit bleef zo tot Ao. 1635 den
wanneer wy volgens een Accoord, tus-Hecr

gen.

Hy liet hem den 27. Februari de schen Seneraat Adasseyn , en Marcellus van Kitzelven jaars deze navolgende Instructie. Boschhouwer A. 1612. gemaakt, om ver tensteyn
die groot licht aan ons in de Ceylonzt scheide oorzaken , van de eene en de an-

Zaaken geeven zal, overhandigen.

glaten

dre zyde gegeven , zonder uytwerking
gebleven , en in de maand May by de
komst van de Heer Adam Westerwolt

UYTTREKZELuyt de van de Bezetting der Bhare van Goa, of
INSTRUCTIE voor der verzoek van den jegenwoordigen Keizer

Raja Singa, en met Last van de Heer
Heer Jacob vanKItTENSTEXN; Generaal en Raaden, dit Eyland aangePresident en Opperhoofd wegens daan, en op den 18. dito de Fortresse
Baticalo den Portugeesen afhandig gede E. Comp: op Ceylon.
maakt , en den 23. daar aan een VerUyttrei- E Portugeezen hebben zedert Ao bond van Wapenen met dien Vorst getrekzel E1518. Colombo bezeten. De Ko- maakt hebben , waar by de E. Comp
van de ningen van Candi zogten hen dat te ont verbonden bleef, en aannam gemelden

sumsstuctiezetten, en derhalven hen in toom te Vorst voorraan te helpen , den Portugee
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verpligt aan de E. Compagnie te verroeden alle onkossen met Caneel en an-
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geerders ’er uyt te houden. Dit van jaarA. 1650.
ot jaar betragt zynde, is volbragt Ao.
1645., na ’t sluiten der Treves tusschen

de Portugeesen en Ons binnen Goa
zo wel aan de kant van Nigumbo, als
gevolge van dat Contract heeft de E. ian dit Gewest, zonder nogtans daarom

dre Waaren, in zyn Land vallende, al

uyt het Contract nader blyken kan. In-

ompagnie hem van tyd tot tyd magti-

't Contract met den Keiser te breken ;

ge Vlooten en Krygsmagten toe gezon-

naar onder voorgeven, dat wy die Lan-

den, en veel Overwinningen behaald.

A°. 1639. primo May veroverde zy on-

len bevryden lieten van Struik-roovers.

die de Inwoonders benadeelen. Op wel¬

der ’t beleid van de Heer Antoni Caan
ke voet het ook lang had konnen gaande Fortres Trikoenmale ; op den 9 de gehouden werden , alzo de Keiser
Febr. Ao. 1640. Nigumbo onder den self niet dorst laten blyken, dat diever-

Heer Lucaszoon, op den 13. Maart daar

woesting met zyn Last geschied was,

aan Gale, onder den Commandeur Wil

ten zy de Landvoogd Jan Thyszoon hem

em Jacobszoon Coster, naderhand verradely k vermoord van ’s Keisers volk

Philippo Mascarenhas, toen Generaal,

nColombo, bemagtigde Nigumbo we-

door der Portugeesen Generaal had laaten
rerleiden, en regelregt tegen de gewonelyke Ordre van haar Hoog Edelheden.
en onze uytdrukkelyke Last, hem schrif-

telyk nagelaten , by openbaare afkonop den 8. November des zelven jaars, liging hier, en in Nigumbo den opendog daar op is de Heer Francois Caron baaren Oorlog tegen Raja Singa had doen
der met styf 100 Nederlandze koppen,

egenwoordig Directeur Generaal van verklaaren.

India , in ’t begin van Ao. 1644. me
een magtige Vloot herwaarts gezonden
die dat den 9. Februari gelukkig her-

Deze misslag is ook oorsaak van vee

vanorders geweest in de 7 Corles.
welkc Landen van’t Nigumbo’s District

wonnen heclt , van welke veroverde

ns afhandig gemaakt, en door ’s Kei-

Fortressen de Keizer eenigen tyd nde bemagtiging geleverd zyn , eers

ers Volk zo verwoest zyn geworden,

gelyk zy tot heden toe nog zo blyven

Trikoenmale , daar na Baticalo, met leggen , tot groot nadeel der E. Comde Landen en Provintien, daar onder pagnie.
Hier uyt staan twee Saaken aan te
ehoorende, gelyk die van Gale en Ni-

zumbo zyn afhangende, en hield de E
ompagnie de Fortresse met nodig Volk
bezet , om ’t herwinnen den Portu
gecs te beletten ; ’t geen anders zeker
WaS

Dus blykt , dat de Comp. ’t haare gedaan heeft , en ’t geen ze verpligt wa
volgens 't Contract na te komen.

De Keiser in tegendeel kreeg uyt al

merken

1. Dat wy de Landen , aan deze zyde van Gale leggende, met deugdelyk regt bezitten , en dat gelyk Regt ook behouden op die

an Nigumbo, als wy magt kry.
gen van die weder onder Ons te

brengen , alzo dat de onkosten

deze Overwinningen quaad nadenken,

nog niet stoppen kan, die de kei-

door de quade en ons wangunstige Portugesche Creaturen, die hy altyd aan zyn
Hof heeft, opgeset, zag zig meer met

zer schuldig was te betalen ; hoewel wy uyt 't Contract zelf daar

ons, dan met den Portugees, verlegen;

toe geen ander regt , dan maar

by gevolg, hebben.

dee derhalven geen devoir , om ons de

gecontracteerde Waaren en Goederen,

2. Dat wy ons om geen redenen, be

n betaaling der gedaane onkosten, te le-

loften of dreigementen, moeten

veren; maar heeft zyn uiterste best ge-

laten bewegen , om den Keiser

om de Inwoonders der Beneden-Landen

in te willigen zyne Land-Re¬
geerders, of Dessaves, daar in te

daar Caneel valt , in ’t gebergte weg-

laten komen, of hen eenig ge-

voeren, en de Landen verwoesten , om
ons die onvrugtbaar te maken, op hope,

ag, of Jurisdictie, te vergunnen.
hoedanig dat ook zou mogen zyn,

dat wy , ’t moede werdende , en geen

ten ware hy imand van onze Na-

daan, om ons die te onthouden ; liet daar-

kans ziende , om ons verschot te krygen, van selfs zouden verhuisen, en zyn

Land verlaaten ; Als met de Dag-Registers omstandig blyken kan.

Vy , die quade gangen aanstonds
ziende, hebben best geoordeeld, die Caneel-Landen onder ons gebied te nemen

en den Keiser met zyn schadelyke ReDEEL

tie daar toe gebruiken wilde,

gelyk wy verscheide malen , en
nog onlangs zeer instantig, hem
versogt hebben, onder zodanige
voorwendingen , als UEd. by
pnze Brieven zien kan By

welk versoek UEd. zal wel doen

te volharden, hopende, dat hy,
R

zien-
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ziende niet verder te konnenge- die staan onder den Capt. der Mahabad-A. 165-¬
raaken, eindelyk daar toe verstaande,

zynde nu den Koopman Jan Kroon.

zal , en dat onze op malkande- als te weten, Cosgodde, Bellitotte, Ma-

ren volgende Geschenken (die dampe, Reygamme, met de daar aar
wy eenigen tyd herwaards ver- bchoorende, Dadale, Magale, en Lana¬
volgd hebben) hem daar toe zul- moddere, van welke onder breeder ge
handeld werd.

len bewegen.

Tot ’t bovenstaande Cingaleese KrygsOndertusschen moet UEd. niet nala- voll heeft de E. Compagnie jegenwoorten, te weten, meer by Vrede, dan by dig op dit Eiland zo hier, als in Nigumtyd van Oorlog, tegen zyn listige aan- bo, niet min dan 1426. Nederlandse
slagen, niet alleen om de Fortressen , Soldaten, te weten, in Nigumbo ontrent
maar ook om de Landen aan deze kant 330, in Gale, en de Landen daar onder

996. samen 1426.

tegen invallen te bewaren
De Landen nu, die wy met het voorsz.

Aan de Alicanse Rivier, zo op Ben-

regt op dit Eiland bezitten, strekken zig totte, Pittigal, als andre Plaatsen onder
den Luitenant Westrenen.

langs de Zeekant van de Rivier van Alican, die de limitscheiding maakt tusschen

Koppen.

ons en de Portugeesen, tot aan de Rivier

van Waluwe, zynde ongevaar 30 mylen,

Op Maplegam onder den Ca

en Landwaart in doorgaans 12, tot 14

itein Diantero-Jan Parcy,

111

en 16 mylen in zig begrypende, name-

Op Akkuras en de Wagt, -

100

In de Morrua Corle,

lyk van Alican beginnende, een gedeel

Op Hackman,

te van Walawitte Corle, eenige Dorpen
en Plaatsen van Pasdum Corle, Gale Cor-

Op Mature,

le, met Jackawelle Agras, BilligarCorle, Morrua Corle, en de Dolas das
Corle, Landen, dieUEd. nader uyt orze gemaakte Kaarten zien kan.

—
—

100

3C
100
A0

Behalven de Vryborgers, ’t Ambagrs

Volk, en andre buiten Militie, die ook
een goede Comp. uytmaken , ten min

Deze Landen werden onder ons hoog sten van 180 koppen; en meest voor Solgesag geregeerd.

daten uytgekomen , die by tyden van

Morrua Corle, Dolas das Corle, en nood souden konnen vermeerderd, maar
’t geen niet ligt gedaan moet werden ,
alzo
die Lascaryns , eens de Wapenen
Mature, Marcus Caffer, onlangs gewergekregen
hebbende, niet ligt te ontwa
den ook Capitein der Gale Corle, en
Jackawelle. Agras door de Corle Capi penen , of weder tot hun oude dienstBelligam Corle door den Dessave van

tein, den Fiscaal Philip Angel, en de Wa- baarheid (waar van dan bevryd werden
lewitte en Pasdum Corle door den Offi- te brengen zyn ; buiten dat dit de E.
cier , die over de Wagten aan de Ali- Comp. zeer veel kost.
canse Rivier is; de Commandant LuiDus heeft men voor niet veel zwaatenant van Westrenen, welke Persoonen, righeid te dugten, zo lang namelyk der

nevens de Landregeering en Administra

vingaleesen hoofden (waar ontrent vecl

tie der Justitie de dagelykse kleyne Zaa omzigtigheid gebruikt moet werden
ken ook onder zig hebben, zynde ’t getrouw blyven, aangezien, by hunnen
ingalese Krygsvolk onder haare by zon afval , ’t geheel Land, als menigmaal
dre Araaties , of Hoofden , verdeeld

gebleken is, gewoon is haar te volgen.

die ongevaar een getal van 960 koppen

Die van Gale Corle oordeelen wy,
dat meer te vertrouwen zyn , dan dic

uytmaken

van de andre Landschappen ; om a redenen. 1. Om dat zy in veele jaaren,
door de gebuurschap van deze Fortresse,

Onderden Dessave van
Matule, ontrent 5oOnder den Capt der
Gale Corle,

Lascaryns niet onder den Keizer van Candi gestaan,

2.

Onder Westrenen, - 60)

en derhalven weinig omgang met hen
hebben, als wel geschied met andre Corles, byzonder Morrua Corle, Dolas das

560

en Belligam Corle. 2. Om dat ze, vernits de zelve Fortresse hen zo na op den

Dog diend UEd. te weten , dat de nals legt, en voor de Keizer onwinbaar
Capitein van Gale Corle ’t gezag niei is, zig noit van ons zien te konnen ont
heeft over de Dorpen en Plaatsen, die de
Chalias, of de Caneclschillers, tot hur

slaan

Op de andre Provintien, Inwoonders

wooning en onderhoud toegevoegd zyn, en Hoofden der zelve, is zoo veel staat
schoon ze in Gale Corle leggen; maar niet te maken, byzonder de ; bovengemelde,
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der zig hebben, welker afkomst, UEd. A. 1650.

A. 1650 melde, als zelf by onze tyd gebleken is

by de Rollen der zelve vinden zal

en dat om deze reden. 1. Om dat 2e

wat verre van de Vastigheden afleg- als miede, wat ider van de E. Comp. tot

gen, derhalven meest Heidenen, of zec

onderhoud bezit.

Buiten die Krygsoversten zyn var

swalcke Christenen zyn , veeltyds verstand met 't Hof van Candi hebben

oude tyden in Mature altyk ook in vee

en om dae zy als nog de Afgodery des agting geweest de 4 Moaars, of SchryLands, en Regcering der Keiseren zeer vers , die onder haar hebbeh de Regitoegedaan zyn. 2. Om dat zy tegen sters van ’t voornoemd Krygsvolk, met
de invallen des Keisers zo wel niet te be

die der andre Inwoonders , die eenige

schermen zyn, als die van deze Corle

diensten schuldig zyn, en der zelver be

zitting, die derhalven in veel Gerigts-

dies zy zig dan ligt by de Sterkste voe
gen

Om die 2 Zaaken voor te komen

saken goede opening konnen geven
Van Manamperi Araatsje Vidane, en

hebben wy ten dien einde in alle voor

de verdre Hoofden der

Bermas van d

name plaatsen een School opgerigt, en Olifants-Jagt als andre Persoonen, tot
de Jeugd in de Christelyke Gousdiens dien dienst behcorende, en aan de Ma
laten onderwysen ; en hebben ook in turese kant woonagtig, zullen hier onMature doen bouwen een Fortres, on- der spreken

die volken te meer vertrouwen op on-

In de Gale Corle zyn de Inwoonders

te geven , en op onze bescherming te zo gevaarlyk niet , om boven gemelde
doen hopen , die UEd. derhalven verde

reden

zult dienen te laten voltrekken , ver-

Egter moet UEd. der zelver Hoof

mits die den Keizer al zyn magt , dit

den in agting houden , en hen bescher

hy afbrengen kan , zal konnen stui- men voor affront ; want ’t ongelyk, een
tCn.

van hen aangedaan , trekt zig 't gehe

Ten anderen hebben wy, tot meer le Land aan

gerustheid, nu al een geruimen tyd goed

De voornaamste onder hen zyn de

revonden, en geordontieert, dat alle de

Sjahbandt , Don Joan de Costa, die on

Crooten, onder den Dessave van Matu- altyd groote diensten gedaan heeft een
re bescheiden, binnen die Fortificatie

of ten minsten binnen de 4 Gravetten

zullen huishouden, als nu geschied; der

halven wy ons nu meer op hen kon

Persoon, die groote kennisse dezer Lan-

den en Costumen heeft; Domingos Al-

vares nu genaamd, Wieresinge Modeli

aar, Lieutenant zynde van’t Krygsvoll

nen verlaten , zo lang dit wel onder. der voorsz. Corla, en Anthonio Mendes,
houden werd.
Vidane der Mahabadde
In Walewitte en Pasdum Corle is nie
Boven de versckering der Grooten

hebben wy altyd getragt haardoor wel

mand van bysonder aansien, als den A-

daden aan de E. Compagnie te verplig digaar van Bentorte , genaamd Malze
ten , ’t geen UEd. mede doen moet, al

200 zy wel gezien zyn, en geen reder

Araaisje, ook een getrouw man voor
OnS

hiebben , om na een andre Regeering te
tragten, indien zy maar by hunne agring

en buiten affronten, waar af ze zeerge
voelig zyn, bewaard werden; waar of

Dus verre nu van’t Regt der E. Com
pagnie op deze Landen , en de Inland

che Hoofden gesprooken hebbende

bysonder gelet diend, alzoo veele van treden wy nu over tot de voordeelen,

die 'er de E Compagnie, in voldoening
lyk, als swarte honden, te handelen, van haar verschot, van trekken kan.
onze Natie gewoon zyn hen veragte

en hen zo te noemen, dat niet mag we

zen , en ten uytersten moet belet wer
en
De Hoofden in Mature van aansien ,

t Voornaamste , daar de E. Comp

by haare Alliantie met den Keiser opgezien heeft, is nevens d’afbreuk der

zyn; 1. Den Adigaar, de naaste aan Portugeesen, geweest de Caneel, die al
den Dessave, een aansienelyke Dienst

leen hier geed valt , en dierhalven bi

en nu bekleed by Henneraad Modeliar

UEd. dient versorgd te worden.
Goede en fyne Caneel werd alleen ge-

cen Man van byzondere opmerking, er
agting, waar op wy ons zeer verlaaten

Na hem volgen de 2 Modeliaars Coele

vonden en gewonnen in deze Beneden
Landen van Nigumbo, Colombo, en

ronge, zynde Banak van Deondure, en

Gale, beginnende van Madampe , be-

Wiedje Sondere Coraal, of Landvooge

noorden Nigumbo, en eindigende een

van de Morrua Corle , insgelyks beid weinig aan deze zyde de Rivier Walu
Lieden van agtin
Na die de verdere Coraals Appoe

we, de uiterste paal van onze Jurisdictie
aan deze kant ; dog de beste en fynste

hamis, en Araatsjes, die Krygsvolk on

valt in het District van Nigumbo, of
de
R2
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Na voorsz. Beschryving is die Capt., A. 1650

. 1650. de zeven Corles, daar de Landen lager

Vidanes, en Doerias, ider zo veel de

en zo bergagtig niet, als in d’’andere

zyne aangaat, gehouden sorg te dragen,

Gewesten , zyn.
Tot ’t schillen van de Caneel is van dat de geordonneerde Chalias ter be-

oude tyden af een zeker geslagt van hoorelyker tyd in ’t Bosch gaan, en 20
menschen op dit Eiland afgesonderd lang uitblyven , tot dat zy hunnen tax
Chalias genaamd , een veraigt volk by
de Inwoonders; maar die by ons ge

opbrengen, en voort ten einde van den

xtimeert moeten werden, om de voor

neerde plaatsen by een zamelen, op be-

deelen die zy ons toebrengen, alzo zon

noorlyke wigt ontfangen, wel toezien

Oogstden geschildencaneel ter geordon-

der de zelve geen Caneel te bekomer de , dat geen grove of andere ondeuis; dierhalven ook van goede plaatzer gende Caneel geleverd werde, en zyn
en onderhoud verzorgd zyn; bezitten tot het aanbrengen der geschilde Cance

de de Dorpen Cosgodde , Bellitotte , gehouden de lage geslagten des Eilands.
Madampe, Reygamme, Dadale, Ma

die mede onder hunne by zondre Vidanes

gale, en Lanamoddere, in welke all

taan.

zig onthouden aan de kant van Matu

mede, in’t voorlede Moesson opgeschre

zy waren, uitgesonderd weinige, die
e, daar zy over de Dorpen verspreid zyn.

en hun bezit en vrydommen hebben

Het getal der Chalias, met de Pannea

ven, om op de Caneel uyt te gaan, was
515 die samen leveren moesten 808

werdende daarom Roene Mahabadde, Bharen van 480 ponden de Bhaar

10

weten, 520 Bharen voor niet, en 370
verstroide Caneelschillers, genaamd
Bezyden deze is in de Walewitte dito om Geld, ai: Ryksd. de Bhaar
Corle zeker Geslagt, Panncas, of Grasnyders , die in oude tyden, om eer

De Geregtigheden, die voorsz. Doeri-

as en Vidanes jaarlyks voor hunnen Dienst

last zyn, nevens de Chalias zekere tax

genieten, zal UEd. by de Specificatieoeken konnen zien. De Kinderen der

Caneel op te brengen, welke dienster

Doerias, en hnnne nakomelingen , zyn

begane misdaad , van de Koningen be

zy als nog onderworpen blyven, zyn aarlyks van ’t Caneel schillen vry,
de veragt volk ; met welke de Chalia mits betalende jaarlyks zekere geregtig-

zelfs nauwelyks gemeenschap willei
houden

De Chalias en Panneas staan onde
een byzonder Gebieder, die den Tite

neid , by hen deccum genaamd, nader

te zien in de rol, onder den Capitein
berustende.

Vermits de Landen, ontrent Nigum-

heeft van Capitein der Mahabadde, zyn-

bo A°. 1646. door den Keiser van Candi

de jegenwoordig de Koopman Jan Kroon
mitsgaders Vidanes, van welke de eer-

erwoest zyn, (zo als zy nog leggen zonder Culture , of Inwoonderen) en aan-

ste, genaamd Antoni Mendis, onder voorsz
Capitein het gezag heeft over die van
hovergenoemde Dorpen, uitgezonderd
Reygamme. De tweede Antoni Corte

gezien de Portugeesen by ’t jongste
Moesson onze Chalias passagie door hunne Landen geweigerd hebben , zyn
wy gedurende ons aanwesen op dit Ei-

over die van Roene Mahabadde, de Vi

land, genoodsaakt gewecst, de Canee

dane van Reygamme over die van da

alle jaaren uyt deze Gewesten te zoe-

Dorp , en ’t daar onder behoorende;

ken , dat de Chalias de twec laatste jaa-

de vierde, Don Manuel over de Panneas, over welke Vidanes en Chalias dan

ren vry moejelyk gevallen is , alzoo de
bosschen uytgeschild zyn , en qualyk

nog ider Dorp hare bysondre Overheid. meer goeden Cancel konnen leveren, zo
is 't dat de zelve in cenige volgende jaDoerias genaamd, gewoon is, hebben
ren
noodsakelyk weer uyt de 7 Corles
't Ampt van die Capitein en vier Vi-

danes is , jaarlyks , tegen dat het tyd

zal moeten gehaald werden , daar 'er

werd, de Caneel te schillen, in July, zeer gereed aan te raken , en daar ze fyAugustus, September, en October, me ner, dan in deze Gewesten, is.

de voorsz. Doerias, die de beste kenni

Volgens ordre van de Generaal en Ra-

van ’t Volk hebben , beschryving te den zal U’Ed. de Cancel in Goenjes later
doen van die gene , die om de zelve pakken, en zoo, als die nu na Batavia

uyt zullen gaan , mitsgaders hoe veel
ieder zal hebben te leveren, zynde, na

gaat

In ’t venten van Cancel aan Mooren

oude verpligting, twee Bharen de man, en andre Kooplieden alhier, zal UEd
de eene om niet, en de ander om 13 ig gedragen na de jongste Ordre van
Ryksdaalder de Bhaar, ten zy om rede haar Hoog Edelheden
Het branden van Cancel-Olie hebben
nen van minder, of wegens overjaarig

heid , sickte, ofte andere oorsaaken , haar E. Ed. afgeschreven voor dezen ,
die tax verminderd wierd , ’t geen aar vermits dit veel Caneel verspilde , dog

den Capitein, en de Vidanes staat.

vermits jaarlyks veel stukken in de Pak
huy-
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A. 1650 huyzen blyven leggen , de vragt na 't geleerd, en onderhouden te werden, die A. 1652
Vaderland niet weerdig, zal men die daar ook zyn volk toc heeft, van ouds

tot Olie doen overhaalen, als tot nop

dien dienst onderworpen, die dan medt

t0e geschied is, mits voor de ontvreem
sing van dien zorge te dragen

en bezit hebben

daar voor hunnen vrydom, geregtigheid,
In de

Het tweede stukk , konnende diener

sjaaren , dat wy met de Por-

tot vergoeding van gedane onkosten , tugeesen Vreede gehad hebben, zyn in
is de Olifants-jagt, daar insgelyks van ’t geheel aan de E. Compagnie geleouds cenige Geslagten toe gehouden erd 70 Olifanten, te weten, Ao. 1645
zyn, die daar hun bezit en onderhoud onder de Landvoogd Jan Thyszoon, mei
voor hebben ; als uyt de Dorps Rollei behulp van a tamme Beesten , van de

ortugeesen om de halve Vangst geonder opzigt van den Dessave van Ma leend, elf stuks, waar van, volgens voorsz
ture , by den Vidane , zynde jegen beding van de Portugeesen, zyn betaald
tuks , dus blyven ’er nog voor de
woordig Manampy Araatsje boven geblyken kan ; welk-e jagt bestierd werc

noemd , mitsgaders, de 4 hoofden E. Compagnie 6 stuks, daar onder eer
der Betmas , of Gewesten, uyt wel met tanden, ’t volgende jaar, zynde ’t
zerste van ons bestier.

ke de Jagt bestaat, genaamd Hittigale
Betma, Gollogamme Betma, Cacuna

1646

godde Betma , en Gierrewey Betma
n welke plaatsen dic Hoofden woonen
en werden ook Jagis - fuiken in of on-

1647.
1648

trent de zelve gesteld. De Olifanten

1649.

14 - met Tanden.
10 2 6110.

1

19 2 d110

21 dito.

werden gemeenelyk in Juli , Augustus
70 -0met Tanden.

en September gevangen
De Vidane van Medampe is mede eer

Daar toe zyn

de

zeer vermoogend Man , en heeft daa
toe weinig genegenheid , om binnen

volgende van Candi

Mature te woonen, om zyn groten om

tot Verecring geko-

slag, die hy nog heeft in de Girrewais,
daar hy nu woond; dog heeft ons, alongst in Mature waaren, beloofd, niet
buiten de Gravetten te komen, voor da

hy zyn Familie zal hebben binnen de
zelve gebragt ; dat niet langer uytgesteld diend , om van hen verzekerd te

zyn

De 4Vidancs en Hoofden der Betma

zyn gehouden jaarlyks te leveren 34O.

lifanten, waar onder ten minstan 4 mei

Tanden, dog vermits 't Gebrek der tam-

men ,

u

421t0

74- 12 dit0.
Van welk getal
vinnen voorsz. tyd
op de Stal Gestorven zyn,

24

Na Malabar ge
zonden,

2

Van tyd tot tyd
verkogt,

22
Prm11—

me Beesten , om de Gevangene af te

48

brengen , en om andre ontbrekende za

ten , hebben wy ’t voorsz. getal in ver
re na niet konnen voldoen , zynde te

Zo dat jegenwoordig op Mature in

hopen , dat dit metter tyd beteren zal,

de Stal ’er blyven , 22, daar onder 5,

vermits ’t in veel jaaren aan de wilde dito, en onder de zelve een groot en
Olifanten niet ontbreken zal, die in de schoon Beest, van 7 Cobidos, of Elle

7Corles veel schaade gedaan hebben.
Voornamelyk in ’t schoone Madam
pe, en in Pitrigal Corle, daar de Keizei

boogen , en eenige tot de aanstaande
Jagt bequaam.

Ook moet 'er gezorgd werden tot

voorlede Jaar d’Inwoonders van weg aanquceking van meer andre

gevoerd heeft, waar na dat Land doo

De voorsz. 22 Olifanten zyn verkogi

die Beesten zeer verwoest is , zoo dat voor 18652 Ryksd. a 48 ftuiv. 3 stuks

daar in ’t korte geen een Cocos Boom, aan een van Bengale Ao. 1646. voor
zo lang die Landen zo blyven, te vin- 5750 en ’t voorleden Moesson aan de
den zyn zal

Vachoda van den Landvoogd van Ma-

De Olifanten gevangen , en binnen

ulipatam, Muncedali (diens Brief in 't

de Gravetten van Mature geleverd zyn-

Dagregister te vinden is) 18 stuks voor
3840 Ryksdaalders, mitsgaders aan de

de, hebben de voorsz. Hoofden, of Vi

danes der d Bethma’s, hun ampt voldaan, ractoor van zeker vermoogend Roopen werden als dan overhandigd aan den man binnen gemelden Stad, Crodia ls-

Onder-Vidane , daar eenen Don Philip- kal, ii stuks voor 7000 Ryksd. van
velke verstaan hebbe , dat alleen de
p° (mede een man van agting) jegen
kleinste
in Bengale gekomen is, en van
woordig hoofd af is, om voort getemd,

R 3

die
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A. 1646. die van ’t voorleeden jaar niet meer als UEd. de Kleeden wat beneden de MarktA. 1650.
9stuks in Mazulipatam

geeft, ’t geen wy dienstig oordeelen, ze

De andere zyn om hals geraakt door lang de Portugeesen Colombo nog be-

quaad overseg, gebrek van voeragie, en
water, &amp;c

zitten

De Tollen, Lands-Schattingen, en an¬

Egter is gemelde Iskal voornement dre Geregtigheden, geven ook al iets,

hier een Factory op te rigten, en jaar-

ls blyken kan uyt de Boeken van ont

lyks over de gevangene Olifanten te fang , die de Ontfanger Kroon houd

handelen (gelyk voor dezen op Jaffana nevens de Kannekappels, of Schryvers,
patnam, en Colombo, geschied is) dies van ouds tot die dienst verplige, die daa

UEd. by voorval , hen wel onthaaler
moet.

Van de verdre Koopmanschappen de

Contracts, als Peper, Cardamom, In

joor ook cenige kleyne Geregtigheden
uyt de zelve hebben

En hoewel die Tollen , &amp;c. voor
eerst, wegens de Nabuurigheid der Por

digo, Wasch en Ryst, is weinig te tugeesen , niet zeer zullen toenemen,
zeggen, inzonderheid van de 3 eerste

moeten de zelve egter niet verwaarloof

ten ware de Indigo , die in de 7 Cor- werden; maar die van verleede jaar be

les in ’t wild gevonden werd , van eeni
ge hope wierd, dog de Onkosten zouden te groot zyn. De jongste Monsters
door den Opperkoopman, Adriaan van
der Meyden, van Nigumbo gesonden,

oopen

De Tollen, -

5 5225-S¬

’s Lands Inkom¬
sten,

f21335¬

12

zyn beter , dan de vorige hoewel zy

egter geen volmaakten Proef hou-

De Verpagtingen, ƒ15075 18 -

6

den

2243212¬

Wasch, en Ryst valt in redelyken overvloed aan de zyde van Baticalo , en
daar ontrent , van welke Waaren ’er

De Soldyen der gene, die zig opnieuw

wel reden waaren , dat de Keizer ons verbinden, zal UEd. zo veel mogelyk,
Juarlyks eenige quantiteit, tot voldoe- besnoeien , als by ons gedaan is ; de

ning des Contracts leveren liet, dog

volonie tot vermindering van besolde-

vermits hy ons zelfs geen Caneel laat

ingen, by grooter getal van BorgeJEd. dienen uyt te breiden
leveren; maar die wel beletten wil , is ren, zal

de hope daar toe klein, of men moest

hem ’t vier nader aan de scheenen leg
gen.

Als ik ’t Bestier van Jan Thyszoon over nam, waren ’er maar 14 2 15 en
nu een Comp. van 68 koppen, meest

Buiten de Koopmanschappen, in di wel geoeffend , en voor Soldaaten uytContract uytgedrukt , valt hier ook gekomen
zeer veel Areck , (of oude Pinang) en
Die onder hen Kleermakers zyn
de beste aan deze kant; dog is een han- kan UEd. de gunst doen , van aan hen
del van kleen belang , die derhalven llen uyt te deelen de Klederen en Hembbuiten de Compagnies nadeel , aan by den , die de Comp. jaarlyks voor de Sol

zondre Ingesetenen gelaten kan werden
gelyk tot nog toe geschied is; dog ver-

caaten maaken laat.
De Kleeden Jaarlyks van Chorman-

mits de Mooren die voornaamelyk on

del komende, zal UEd. onder de Bor-

der hen houden, en daar voor Kleeder

veren verdeelen , om door hen by 't

van Chormandel wederom krygen , en stuk of kleenc partyen uytgegeeven
van dat volk, om veel redenen, van de en op leverantie van Areek uytgezet, of
E. Compagnie niet veel goeds te wag- anders vertierd te werden , een merten is , hadden wy voor dezen goedge-

vonden, om de zelve daar uyt te voe

telyke gunst voor hen , en een groote afbreuk voor de Mooren.

Ook beveelen wy OEd. zeer de
ren jaarlyks een goede party Aral
voor de E. Comp. in te koopen, en daar voortplanting van ’t Christendom, tot
mede na Persien, Suratte, Chormandel uytdelging van ’t Heidendom, en ’t
en elders met Compagnies scheepen te Mohhammedisdom

Verscheide Schoolen zyn in de Lanlaaten vaaren , en , voor ’t geen ’er a
komt, dienstige sorteering van Kleeden den opgerecht, te weten :

te laaten eysschen; als fyne en grove

Dongerys, Negros kleeden, Guinees

&amp;c. die hier goede profyten geven ,

1. In Bambenande, een groot Dorp,
t. In Dikwelle , 2. In Dcondure ,

In Mature, 1. In Atturla, I. Ir
waar by UEd. zal dienen te vervolgen Mirise , 2. In Belligamme, te wezonder dat ’t noodig zyn zal de Moo ten , I. Malabaars, en 1. Cingalees,
ren , of andre Ingezetenen , dien han 1. In Cockele , 2. In Gale, behalven
del te verbieden , alzo zy die van zelf het Duitze , en ’t oude Portugeesche

wel zullen moeten staken; bysonder zo School, 1. In Reygamme, 1. in Am
blam¬
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De Heer van Kittensteyn uyt deze In-A. 1650

tructie gezien hebbende, dat het

Cosgodde. 16 Schoolen.
Tot welke nog al vecle zullen moc

dig was een Dessave uyt onze Natie van

ten werden toegedaan , de zelve een

den Keizer te verzoeken , schreef daa

maal ’s jaars dienende door een Prcdi

over den 1. April Ao. 1650. uyt Gale,
een Brief aan dien Vorst, met verzoek

kant bezogt te werden , daar toe b

ons Gecommitteerd, en’t geen UEd dat zyn Majesteit een van onze Natie
bevolen werd als een gewigtige Saa daar toe geliefde te noemen. Hy bedank
ke te behertigen

te zyn Majesteit ook voor de geleverdt

De Werken, die jegenwoordig on

Caneel, op Chilauw in een onzer Sche

der handen zyn , zyn 3 Kruid-kelders pen geladen (’t geen men egter weter
r. In de Fortres Nigombo, en 2 hier
noet maar pro forme te zyn geschied,
van welke die aan de middelpunt meest alzo hy dat liever aan ons zou belet hebvoltooid is ; en zal UEd. de andre, or

en bedragende A1280 ponden, of 1374

't swarte Fort, mede ten eersten dienen

Bahaar, ’t welk op zyn Majestcits Ree-

te laten voltoyen, na ’t voltrekken van

kening was goed gedaan , waar by zyn

welke ieder nog een Palhuis zal die Majesteit zyn opregt gemoed had doer
nen te hebben. Dat van Nigumbo i blyken. Hy zond ook over Baticalo mei
den Opperkoopman Adriaan van der een van onze Schepen een Toetecoryn
Meyden belast, en hebben UEd. aan
ze Klok , en een Dommekragt, zulgewesen , wat alhier diend gedaan te ende gemeld Schip de Sieke Gevange
werden. Ook moet de hand wel aan nen , door zyn Majesteit derwaarts gede oude Gebouwen , om dubble onkos
ten te meiden, gehouden werden

Nogmaal beveele UEd. om geen Re

zonden, te gelyk medenemen.
Den 2. April schreef hy weer aan die

Majesteit, sterk over den Adigaar Ram¬

denen den Keizer, of zyn Dienaren , dit pot klaagende, die, na ’t intrekken van
Land in te ruimen, maar wel, om hen onze Veldlegers binnen Mature, zig niet
te versoeken toe te staan, dit Land doo

ontzien had in zyn Majesteits Landen

een Hollandze Dessave te laaten bestieren.

een inval te doen, en hunne Wagten tot
En hoewel Raja Singa gram op on in de Dorpen Creme en Catoene te stel-

is, zoo dat de onlangs gemaakte Vredt

weder byna kragteloos schynd, za

len , na dat hy onze Wagt van daar ver-

aagd had, dat hy niet gelooven kon zyn

UEd. egter niet nalaten, by verandering Majesteits last te zyn, weshalven hyge
van ’t Moesson,een der Jagten na Chor

noodzaakt was zyn quade gangen te stut

mandel gaande, op Baticalo aan te zen-

ten, gelyk zyn Ed. den zelven ook door

den, om de geblevene Sicken Gevan-

ons Volk uyt het Gewest van Mature

genen mede van daar te haalen , ten had doen vertrekken, vert rouwende, dat
waare ’er advwzen van Candi quamen

dit zyn Majesteit welbevallen, en dat

die UEd. dit konden ontraden, en werc hy den zelve tot ons verdre gerustheid

de Opperhoofden byzondere voorzigtig
heid in't Landen aanbevolen.

Ook zal UEd., niet tegenstaand
wy reden van Gramschap op hem heb

van daar ontbieden zou

Den 23. Juli schreef zyn Ed. weer aan

dien Vorst, dat hy zyne Brieven van den
3. en 11. Mey wel ontfangen, en daar

ben, niet nalaten , by vertrek, van op reeds geantwoord had , dat wy tot
gemeld Jagt, hem eenige Geschenker de Landen van Mature geen andre be
te zenden , waar toe de Toetecorynze geerte hadden , dan voor zoo verre het
Klok en Dommekragt, met nog eenige

voordeel van zyn Majestcit zulks verkleynigheeden, geschikt worden ; waar erschte, alzo wy van voorneemen warer
uyt hy zal konnen oordeelen, dat 't ons 't Contract van Westerwolt heiliglyk na
niet alleen om de Gevangens , als beve
rens dagt, maar ookk om zyn gunst te

te komen; hy zeide ook verscheide ma

len verstaan te hebben, dat zyn Majestei

doen geweest zy , en nog te doen is met de Portugeesen in onderhandelinc
miis dat wy ’t wat na onzen zin hebben, zou getreden zyn over Zaaken, die onzen Staat nadeelig waren, dat hy geenbyzonder met de Caneel

Wy wyzen UEd. zeer tot de Boe zins gelooven wilde ; dog hoopte eerken en Dag-Registers, ontfangene Brie lang van zyn Majesteit zelf, wat van de
ven , en Secretarys-Papieren der For- waarheid dier Zaake was, te verstaan.
Daar op bequam de Heer van KittentresseGale, te vinden onder den Geheimstein den 6. September een Brief van zyn
schryver Jan de Vogel
Majesteit van den 25. Augustus, waar op

Onderstond,

In’t Schip Banda , ter Rlheede voo
Mature, den 27. Februari, 1650.

En was Geteekend

zyn Ed. den 17. antwoordde , verstaar

re hebben, dat zyn najesteit edie uys
Vintene na Badule , in’t Ryk van Quva vertrokken was) den Dessave Rampot

Joan MaAtsuyker. Juyt de Landen van Mature opontboden
had
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brengen van ’t zelve ordre geliefde te A. 1651

A. 1650 had, om uyt den zelve de redenen de

Geschils, tusschen hem en de Heer Maar

stellen.

Uyt zyn Ed. Brief van den 15. April,

suyker geresen, te verstaan, niet twyfe

lende, of zyn Majesteit zou dezen Ram¬ uyt Gale aan zyn Majesteit, bleck, dat

por , na een oprecht Verhaal van de hy, met den Luitenant Frans Has (yan
Saak, in’t Ongelyk stellen. Ook maak andre Sas genaamd) zyn Majesteit dit
te hy zyn Majesteit bekend, dat den Oor- aanzienelyk Geschenk toezond :
log tusschen ons en de Portugeesen in

Europa al over ’t jaar aanvang genomei
had, en zoo ras de Schepen met eenig
ontzet van Batavia quamen , zou zyr

Doorlugtige Goude Keten
1 Zadel, met Zilver Verguld besla
gen, net Geborduurd, en van al

Ed. zyn Majest. nader berigt van onvoornemen geven.

Den 28. Decemb. bedankte hy zyt

Maje. by een Brief, uyt Gale geschre
ven, voor de hulpe , die zyn Majestei
ons (volgens haar schryven van den 29
August aan zyn Ed.) by ’t blyven van’t
Schip de Haan op’t Eyland Calpentyn.
door zynen Dessave bewezen, als me
de voor ’t loslaten van de a Persoonen.
door de Hoofden van dien bodem, met

advyzen na Nigumbo gezonden, en doo
den Dessave der 7 Corlas aangehouden.
Uyt het schryven van den Commissa
ris Pieter Kieft was zyn Ed. ook ge

zyn toebehooren voorzien

I

Toom, mede van Zilver Verguld,
bestaande uyt een Hoofd-Borst
en Agter-stuk

1 Goud en Zilver Geborduurde Pylkoker

dito Boog- koker

15 Vergulde Pylen , en 2 Boog-snaa
ren.

Hy verzogt ook, dat zyn Majestei
Jurriaan Bloem, in Candi zynde , na be
neden geliefde te zenden, om van den
zelven, volgens zyn Majesteits begeerte.

gediend te werden, om de Brieven aan
bleken , dat zyn Majt. genegen wa zyn Majesteit in’t Portugces te schryna de Beneden-Landen te komen , en ven ; welk verzoek zyn Majesteit edis
Kieft voor uyt te zenden, om met zyn ondertusschen den 23. Juli en 5. Augs
Ed. over een Zaak van veel belang t. weer aan zyn Ed. schreef) aan zyn Ed.
handelen, en dat ondertusschen zy1 toestond, gelyk hy zyn Majesteit den 16.
Majesteit volharden zou, om aan de E Scptember daar voor bedankte.
Den 15. November berispte zyn Ed.
Maatschappy jaarlyks een goede quantiteit Caneel en Olifanten te leveren
uyt Gale, zyn Majesteit beleesdelyk, oEn alzo zyn Majt. ons Volk in Candi ver dat hy zig aanmatigde den naam van
zeer naeuw bewaarde zo dat zy wei God te voeren, en zoo van ons genaamd
nig vryheid hadden , was 'er een zeke wilde zyn, gevende het zyn Ed. geen

Oppasser van onzen Commissaris Kieft.

vonder, dat de Portugeesen , even als de

die dit al over lange moede was , be Ambassadeurs van de Prins van Bengale,
hendiz ontvlugt; dog , zoo ras hy in zyn Majestcit aangename en vleiende
onze Landen gekomen was, gevangen Eertitelen gaven, alzo de nood hen daa
gezet, weshalven zyn Majesteit dit, doo toe dwong; waar toe onzen Commis
al te naeuwe Gevankenis veroorzaakt saris Pieter Kieft, zonderkennisse van zyn
niet ten quaadsten geliefden te duiden
Ed: , met veel reden niet had willer
in tegendeel gemelden Kieft, en zyn volk komen, nog goedvinden eenige veran
wat meer vryheid te geven, gelyk by al dering daar in te maaken.

le Vorsten gedaan werd, en hem toe te

laten, ons dik wils te mogen schryven

By zyn schryvens van den 6. Februa

ri 1652. uyt Gale maakte hy zyn Maje.

Ook zond zyn E. nu aan zyn Maje het vertrek van den Commissaris Kieft
steit, ten teeken van zyne Genegenheid na Batavia (alzo zyn Verbond uyt was
5ellen rood Scharlaken, 10 ellen Gou- bekend, als ook, om aan haar Edelhede en Zilvere Kant, 2; el groote Zil den zyn Majesteits goede genegenheid
vere dito , een Hoed met een schoone tor ons mondeling bekend te maken.
Pluim, een Kelder Hollandze Gedisti
Een Wondheelers Medicament-doos,

leerde Wateren , een vaatje Spaanz en allerlei zeldzaame Werktuigen , er
Wyn, nevens eenige Hollandze Boter zeer kostelyke Medicynen , mitsgaders
verontschuldigende zich, dat nu, wegen twee groote zeldzaame Hoeden, en een
’t voorby loopen van ’t Surats Schip, Sak-byp, waren tot vermaak van- zyn

niet iets anders aan zyn Majt. opofferei Majestcit van Batavia gezonden , welke
kon.

zyn Majestcit cerlang te gemoet te zien

Den 4. Maart 1651. maakte zyn Ed

had, gelyk die den 15. Mey aan zyn
uyt Gale die Majt. bekend , dat ’er van Majesteit gezonden zyn
Batavia een lang verwagt geschenk aan
Den 27. Septemb. maakte zyn Ed
gekomen was, weshalven zyn Ed. ver zyn Majestcit de Dood van den Comzogt, dat zyn Majt. tot het na bover missaris Kieft bekend, verzockende, da
ZyI

VAN CE

LO

N.

137
Naderhand bleck, by zyn Ed: schry- A. 1650.

A. 1650. zyn Majesteit de goederen, door hem in
Candi gelaten , aan zyn Ed. geliefde te ven van den 9. November nader, dat zyn A 1653
Majestcit nevens ons genegen was tegen verklaard
zenden
By dien Brief bleck ook, dat de Por- de Portugeesen in ’t Veld te komen, en zig

tugeesche Gezant , Don Jeronimo D A

zyne Legers tot aan Macucaravare te

sevedo aan zyn Majestcit geschreven, en gen hen te doen uyttrekken.
dat de zelve daar op geant woord, en zyn
Majesteit dat ook aan zyn Ed. overge

met ons
tegen de

Den 23. December schreef zyn Ed Portuge
aan dien Vorst, dat het scheen, als ofsen

de Portugeesen den Prins Visiapalle, zyn
dagten’t zeer vreemd voorquam , dat der Majesteits Broeder, uyt Goa op dit EiPortugeesen Generaal den Gesant toe- land wilden brengen , om ’t welk te
velaten had aan zyn Majestcit over verhinderen, zyn Ed; zyn Majestecit
zonden had, over welke na zyn Ed: ge

Staats-Zaaken te schryven , ’t welk hy

vertrouwde maar uyt enkele Trotsheic
en Hoogmoed geschied te zyn

raadde de Zee-Havenen Man-Aar, Calentyn , en Jaffanapatnam, zo veel doe

nelyk was, te besetten, gelyk wy dat

Uyt den zelven Brief bleck ook, dat voor Colombo zouden tragten te doen

het zyn Majesteit zeer mishaagde , da

daar wy reeds een van hunne Fre-

de Portugeesche Generaal zig Koning gatten door onze Kruissers genomen
van Malvane noemen liet, schoon hy daa hadden. En aangezien zyn Majestcit
toc noit recht gehad hac

Zyn Ed: bedankte zyn Majesteit ver

der voorde Gunft, die hy ons toe droeg

enegen was met zyn Magt tot voor

Colombo af te zakken , prees zyn Ed.

dit voornemen wel , dog raadde zyn

petuigende dat al onze diensten daar toe Majestcit egter liever zo na niet te kogericht waren, om het Contract met de nen , alzo die Stad niet zonder bloedHeer Westerwolt gemaakt, te onderhou

den , vaststellende , dat zyn Majesteit

onze onkolten, met de Koopmanschap

den in zyn Land vallende , zou tragtei
te voldoer

storting te winnen zoude zyn

Ondertusschen ontnamen de Portugesen ons den 8. Jan. 1653. de Post van

Anguratotte , en hoewel Raja Singa de
Portugeesen ontrent Cottegore verdreef

en na Colombo dede wyken, is 't egter
hy zyn Majesteits Brief van den 5. Sep- zeker , dat dit ons niet overkomen zou
tember uyt Badule, met het aanziene
nebben , zo de Dessave van Saffragam ons
lyk Geschenk , wel ontfangen, en da
niet te laat (gelyk ook door den Keizer

Den 26. Octob. schreef zyn Ed. , da

de Copye van de Brief, welke zyn Ma

zelf geschiede) had laten waarschouwen,

estcit uyt Goa van zyn Broeder , der

en schoon ’t verlies van die Pagar door

Prins Visiapalle , gekregen, en aan zyn ons op zyn Majesteit zelf geweten wierd,
Ed. gezonden heeft , bekomen had liet de Heer van Kittensteyn egter niet
waar over wonderlyke gedagten te ma

ken waren , wat dog de Portugeesen hie
mede mogten voor hebben

Sok maakte zyn Ed: nu zyn Majesieit bekend, dat wy den Oorlog tegen

na , zyn Majesteit voor die getrouwe
waarschouwing ( fchoon voor ons van
geen nut) den 15. Jan. 1653. hertelyk
y schryvens uyt Gale te bedanken.
Hy voegde hier by , dat de Portuge-

de Portugeesen op dit Eiland reeds be- zen zich verluiden lieten met den Vors
gonnen , en al bezit van de Lander iis Alliantic , en door zyn Majestcit uys

tot aan Caliture genomen , gelyk d

de Landen van Saffragam gespyzigd te

Vyand die Fortresse ook reeds t''onzen zyn, en dat zy samen ook genegen wa

besten gelaten had.

en , om ons te overvallen , ’t welk, zo

Dus was nu eigentlyk de tyd geboo zyn Ed. meinde, ook eenigen schyn van
ren om zyn Majestcit meer trouwe waarheid had
diensten te doen , en ons over de onZyn Ed. ondertusschen verstaan heb
trouw aan onzen Staat in Brazyl ge

ende , dat ’t gerugt liep van des Vice-

plecgt, te wreken, versoekende verder roys komst van Goa met den Prins Vi
dat zyn Majesteit maar by zyn voorne siapalle na deze Landen, met sterke byfanapatnam, Man-Aar, en Saffragam te

stand van volk , zo maakte hy zyn Ma
esteit den 3. Maart bekend, dat hy zyn

zenden, geliefde te volharden, niet twyf

Majesteits Brief van den 21. Februari

men , om ons een voorname magt na Jaf

felende, of dit was ook al in’t werk ge- wel ontfangen had , en dat hy daar op
reeds na Columbo vertrokken was, om
stelo

En alzo hy verstaan had, dat de Ge- hunne Intrede daar te beletten , gelyl
hy ten dien einde hen ook S van onze

neraal van Colombo een Gesant aan zys

Majesteit gesonden had, verzogt hy dat schepen langs de Malabaarze Kust te ge
zyn Majestcit aan den zelven geen ge¬ noet gezonden had, om hen onderweeg
loof, nog eenig gehoor geliefde te

in den grond te booren, en te vernielen;

ven ; maar onze getrouwe diensten in verontschuldigende zich verder om voor
eerst Colombo te veroveren , alzo het
eeuwigheid gedagtig te zyn
V. DEEL

de

Reizer

in
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A. 1652. in korte Jaaren zeer versterkt was, en welke hy zyn Majestcit verzogt wel te A. 1663.
handelen, zullende om een hooger Orficier, en om een crvaren Wondheeler

daar toe grooter magt, dan hy nu had
vereischt wierd

Hy was ook zeer blyde, dat zyn Ma

na Batavia schryven , welke laatste zyn

jesteit genegen was, onze Gevangenen Majesteit by Schryvens van den 19. Juuyt Colombo te doen ontslaan, waar toe li, nevens een gemeenen Hollandzei
wy in wisseling verscheide Paters, en Zadel toegesonden wierd
Ondertusschen bequam zyn Ed. een
andren, aan de hand hadden.
Ondertusschen hadden de Troepen Brief van zyn Majesteit van den 15. Au
gustus, die den 2. Scptemberbeant woord,

van zyn Majestcit, en ook ons Volk

ontrent Man-Aar een gelukkige ont en waar by verzogt werd, dat zyn Mamoeting gehad , zonder eenig verlie estcit zyn misnoegen wegens Columbo

aan onze zyde , waar over de Heer Adriaan van der Meyden, die den Heer van

in de beste vouw geliefde te slaan
Ook betuigde zyn Eds, dat wy noit

n onze gedagten genomen hadden, ons
als Landvoogd van Ceylon verving, in een voer Lands, onder zyn Majestcit.
deze maand een Brief uyt Caleture, aan Kroon behoorende, toe te eigenen, veel
zyn Majesteit schreef , betuigende zyn- nin Colombo, na des zelfs verovering
Kittensteyn, na een bestier van 3 jaaren.

vreugde over de Overwinning door zy

waar van wy ’t tegendeel, met dic aar

nen Dessave in de 7 Corles op de Portu-

zyn Majestcits Kroon te hegten, zou-

geesen behaald, gelyk hy zyn Majestei

den toonen.

ook voor zyn Geschenk bedankte

De Heer

Den 18. Maart enden 22. April schree

Om zyn Majestcits Reekening , wel-

ke hy al verscheide maalen verzogt had

de Heer van Kittensteyn aan zyn Maje

was na Batavia Geschreven op welkke

tcnsteyn

steit, dat hy met verwondering ver

zou blyken, dat alle de onkosten, nevens

165.

staan had , dat men zyn Majestelt wy- den ontfang 'er tegen, behoorlyk tuyt

door de

genomen de uytreedingen der Vlooten.

van Kit-

deer van gemaakt had , dat hy , zonder zyr

der Mey- Majesteit daar van Kennis te geven, ge
den ver- negen was uyt dit Eyland te vertrck
tangen. ken, ’t geen zyn Ed: noit in zyn Ge-

lic ’er nog moesten bykomen) opgesteld
waren

Ook verzogt zyn Majesteit ons Advy-

dagten gehad had, gelyk hy nu by zyn alzo de Portugeesen de Brieven van hunnen Koning, en van den Viceroy van Goa
schryvens het tegendeel vertoonde
Ook zeide zyn Eds, dat wy ontren

nCandi, geerne wilden komen overleve-

en; dog zyn Ed. was van advys , dat

ons gegeven woord wegens de Fortres
se Nigumbo bleven volharden, zonde die Brieven maar verzonnen waren om
dat zyn Majesteit daar eenigzins aan zyn Majesteit te blindhokken, en dat zy
had te twyffelen.

Zyn Ed. raadde zyn Majesteit af ee
Fortje op Reygamwatte, tot benaeu

serhalven moesten afgewezen worden.

Men ontdekte ondertusschen, dat zy
den 10. Mey een groot ontzet van 12

wing van Columbo, te bouwen, en stel- Fregatten, en veel Krygsvolk in Colom-

de alle de zwarigheden, om Columbe

te belegeren, voor. Hy dankte zyn

bo onder den nieuwen Landvoogd, of
Generaal, Don Francisco de Melo de Ca-

Majesteit voor zyn Geschenk , en zyn stro, alzo’t Volk tegen den ouden LandEd. gaf den Keizer ook kennis , dat voogd Manoel Mascarenbas Homem op¬

de Ragimade Teuwer , Heer van Ram

stond, en hem Gevangen genomen had,

menacoil , door zyne Gesanten ons be

bekomen hadden , zonderdat onze Kruis-

kend gemaakt had, hoe hy van tyd tot rers, die pas te voren na de Baey van

tyd onlydelyke affronten van de Portgeesen leed , en genegen was ons te
gen de zelve de behulpsame hand met
volk en Vaartuigen te bieden , om Man-

Jale geloopen waren, zulks belet had
den.

Men verwagte nu dagelyks een groot
Ontzet van Batavia , en dan beloofde

Aar en Jaffanapatnam te helpen verove- onze Landvoogd zyn Majesteit, dat hi
ren

De 3 tamme Tygers, door zyn Ma
jesteit gesonden, had hy ontfangen, en
wenschte dat zyn Majesteit alzo der Por

gereed was , om met ons Leeger voor

de Poorten van Colombo te verschy
nen

Den 25. October maakte de Heer vayn

tugeesen fieren en trotsen aard ook tem- der Meyden zyn Majesteit uyt Gale bemen mogt
Den 12. Mey zond zyn Ed. zyn Ma

tend, dat de Heer van Kittensieyn na Batavia vertrokken , en dat zyn Ed. als

jestcits Gesanten te rug, mitsgaders, of Landvoogd in zyn plaats voorgesteld
zyn Majesteits versoek , een Lyfwagt was, weshalven zyn Ed. verzogt van ziyn
voor zyn Majestcit , bestaande uyt een Majesteit daar voor erkend te werden
Vaandrig, een Sergeant, een Corporaal aar by voegende , dat wy in de Gol
der Adelborsten twee Corporaals, een van Persien 3 Engelsche en een PortuTamboer, en vierentwintig Soldaaten, gees schip veroverd hadden.
De
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der Meyden had een toeleg den 20. Maart A. 1654

A. 1653. De Brief van zyn Majestcit van den

13. dezer aan de Heer van Kitiensteyn was om Caliture te veroveren ; dog wierd Zaeslae
tusschen
door tusschen- komende redenen belet ons en
ook wel ontfangen.
Den 17. November schreef zyn Ed dit uyt te voeren, latende zig, met veol hen.
uyt Caliture , dat zyn Majesteits Brief grond meer aan Nigumbo gelegen legvan den 2. dezer uyt zyn Legerplaat. gen.
Ondertusschen viel 'er een Zee-slag De Heer
Ancarravanclle wel ontfangen was, waar
op zyn Ed. zyn Majesteit nu bekend

voor tusschen drie van onze Jachten Goens
van

maakte , dat de Portugeesen , die met de Windhond, de Rhinocer, en de yerniels

hun Leeger in de voorige maand op Dromedaris; en 5’ Gallioenen met 1000 eenige
Gourbeville, Canasture, Attapotti, en man tot versterking der Portugeesen , Gallioe
nen by
Cotagodde , en ook zomtyds wel or waar by zy hunnen Capiteyn Moor,CpBd.
Alauwa, lagen, uyt de Boven-Landen of Generaal, en veel Manschap verlo-Ramos.
nu tot Malvane te rug getrokken waren.

ren, behalven veel gequetsten, waar door

en dat zy daar 24 Instantias , of Vaan- zy gedwongen wierden na Colombo te
dels blanke koppen, gemonsterd hadden, loopen.
Zy kregen
die, om mond-kost te halen, in de7 en

ook geen kleene rampdoor

4 Corles zouden stroopen, dog hy be- den Heer Commissaris Ryklof van Goens
loofde met zyn Majesteits Dessaves een wanneer hy, uyt Persien en Suratte

onverbreekelyk goed verstand te zullen keerende , hunne Gallioenen by Cabo
de Ramos aantastte, en vernielde , en

houden, en hem trouw te zullen by-

20 van onze Anguratotze Gevangener

staan.

Zyn Ed. wist ook wel , dat aan zyn verloste ; van welk voorval den Keiser

Majestcit nu en dan groote hoope to

den 6 Juni, by schryvens van den Heer

vandvoogd, door den Luitenant Frans

de Verovering van Colombo gegever

was ; dog dit alles wagtte na ons groot Has kennis gegeven wierd
Den 27. November zond zyn Ed.
ontzet uyt Holland, en van Batavia, dat
met den Koopman Ysbrand Godsken een
nu niet lang zou achter blyven.
Ook gaf hy zyn Majesteit kennis, da Brief aan zyn Majesteit, nevens eenige
de Heer Commissaris Ryklof van Goens, treffelyke Paarden, en andre fraye zeldmet schepen van Caliture na Suratte zaamheden , aan den Prins zyn Soon,
vertrokken, en dat de Baey van Colom

als ook verscheide onderschepte Brieven

bo weer met van onze schepen bezei der vyanden tot zyn Majesteits vermaak
was, zynde het zyn Ed. verder aange
Op dezen Brief antwoordde zyn Manaam te hooren, dat onze Soldaaten, by

zyn Majesteit zynde , goed genoegen
gaven
Ondertusschen viel 'er een schermut

steit den 8. Maart 1655. met Godsken,
die toen met zyn Majesteits Gesanten
weer na beneden gekomen was. Waar

zeling tusschen ons en de Portugeesen op de Heer van der Meyden den 27. Maart,
ontrent Oedeware voor, waar by wy zyn Majesteit berichtte , dat de Portu-

onzen Dessave, Sybrand Groes, 2 Vaan-

geesen door ontrouwe onderdaanen van

drigs, ICorporaal, 2 Soldaaten , en 3 zyn Majesteit in de7 en 4 Corles gestyft

avaanen verlooren, en zo gequet ste Hollanders , en 8 Javaanen , nevens eer
Lascaryn , bequamen , van welke ze

dert eenige aan hunne wonden Overle

wierden, ’t geen hen zo stout maakte.

dat zy zelf binnen de Candische Gravetten dorsten komen roesemoesen , ’t
welk zyn Majesteit, zo veel doenelyk,

weeren moest; en zich voor hunne la-

den zyn

Men oordeelde, dat de Vyand wel 100 gen hoeden.
Dooden, en 50 Gequetsten had, en zy
zouden ’er beter van gehad hebben, ze

wy over de Spruit, daar zy in hun voordeel lagen, hadden konnen geraaken, ’t
geen de oorsaak was , dat wy zoo veel
dooden en gequetsten bequamen.

En

Zyn Ed. zag ’t groot Ontzet van

Batavia nu alle uuren te gemoet.

Den 19. Mey maakte zyn Ed. zyn
Majesteit bekend , dat de Majoor van

ler Laan, de Fortresse Caleture sterk

had beschoten ; dog dat de Vyand de-

daar op was de vyand , door gebrek zelve merkelyk versterkt, en met 4 Invan ons Kruyt, stil te rug getrokken. stantias (of Vaandels) uyt Colombo onsersteund had ; ook liep 'er een Gerugt,
dat Caspar Figero in Caticapale zyn Ma-

esteits Dessaves onvoorziens had overIn ’t begin van ’t Jaar 1654. zogten
vallen,
dog dat zyn Majesteit kort 'er
zetoeleg de Portugeesen Nigumbo , na dat Raje

Vergeef-

der Por-¬
tugeesen, Singa met zyn uytgeteerd Leger na Can- aan ; of 4 Instantias zou verslaagen heb¬

A1654. di getrokken was , aan te doen; dos ben, waar van zyn Ed: nader tyding en
zekerheid verwagtte ; en alzo zich onopNr hun aanslag mislukte.

gumbo. De nieuwe Landvoogd de Heer van trent onze Baey eenige Porrugeesche
S 2
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A. 1655. Fregats vertoonden, had zyn Ed. twee

A. 1655
nuari Ao. 1655. wakker geslagen wierd,p

agten uytgerust, om de zelve tot Co

lombo, Jaffanapatnam, Man-Aar, Pam¬
banan , of waar zy 't henen wendden,
te vervolgen.

waar op hy na boven trok, om uyt te Hulft,
ruylen, maar daar viel niets van Gewigt A. 1655
voor, dan na dat de Heer Gerard Hulft opCeylon.

hier verschenen was

Den 9. Juli, maakte zyn Ed. den Kei

Deze Heer, Directeur Generaal van

zer de Zege bekend door de onzen op de Indiën, en den Heer Maatsuyker in de
Portugeesche Troupen van Ontzet voor weg zynde, was door een syne JesuieGale bevogten, en hoe zyn Majesteits Ge- ten-streck van dezen Opper-Landvoogd
santen dat zelfs aanschoud hadden , dat de overreed, om van Batavia als Vels-Heer

Onze een Fregat op Gunderas stranc

na Ceylon te vertrekken, gelyk wy in 't

tegen de Wal gejaagd , a dito door't Leven van de Heer Maatsuyker onder
acht de Leeuw, in Gales Baey opge de Stoffe van Batavia, breeder getoond
bragt, en hunnen Generaal van Colom

hebben.

bo, Antoni de Sousa Coutinho gedwongen

Deze Heer, in’t jaar 1655. op Ceylon ver-

hadden, met zyn andre S’ Fregats bui- gekomen ; veroverde den 15. October overd
Caleture.

ten om te moeten loopen; waardoorde
se Vesting Caleture by verdrag , waar
Portugeesen geweldig buiten hun streek ran men de Articulen, en verdere omgeraakt waren , behalven dat wy vee tandigheden, by Baldeus zien kan, ge-

Portugeesen en Swarten Gevangen be

yk mede in wat agting deze Heer by

komen hadden ; dog, volgens de laat

Raja Singa was.

ste berigten , was de vyand binnen Ca-

Ao. 1655. den 9. November, heeft Belegerd
Colom¬

leture nog 12 of if Instantias sterk ; hy met geen minder dapperheid de Stadoo.
maar zo ras ons groot Ontzet , dat nu volombo aangetaft, dog den 10. April,

voor de hand was, zou aangeland zyn, 1656. te naeuwkeurig de Werken
twyffelde zyn Ed. niet, of wy zouden in gaande besigtigen, en bezig zynde om
staat zyn om hen , door zyn Majesteit zelfs de brand van een Galdery , door
En werd
ondersteund, dit Eiland geheel te doen cenige Vuurwerken der Portugeesen ver
dood geruimen , en alle de veroverde Steder porzaakt , te lesschen , wierd hy zeer schooten,
in zyn Majesteits handen te stellen.

ongelukkig ontrent het ondergaan van
Groote beloften, maar van welke eg- de Son met een Roer-kogel getroffen
ter niet veel te wagten stond, zo lang waar aan hy ten eersten overleed, hoewe
onze swaare Onkosten van Oorlog nier ’t Fort Kais nog den 28. dito verovere

vereffend waren, waar op zyn Majesteitis
weinig scheen te denken

Een Gedicht door de Heer Vondel,

Dus vielen’er nu en dan eenige scher- hier op gemaakt, zien wy onder zymutselingen van weinig belang tusschen ne Gedichten op Afbeeldingen. Fol.
ons en de Portugeesen, of tusschen hen 557.
en den Keizer voor, wiens Volk in Ja-

OP DEN EDELENHEER

GEERAERD HULFT.
Eersten Raad en Directeur Generael van Oost-Indiën
Opperbevelhebber over de Krygsmagt , zo te
Water als te Lande gezonden naai

Ceylon, en de Kust van Indien.

E Hoofdbevelsheer HULFT, om Lisbons magt te dwingen,
Quam dus Kolumbe, uyt last der Maatschappy, bespringen,
De Zee-Stad zwichtte in’t ende, en om het hart bekneld,

Stond ademloos, en reede op ’t punt van overgeven,
Als hem een Kogel trof, in’t opgaan van zyn Leven,

Zoo storf dees Veld-Heer, staande in 't Harnas, als een Held.
Na

LO
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bo, door

de Heer heer op zig, hervattende den storm den 7
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Ondertusschen vertrok de Heer vanA. 1560

A. 1655. Na zyn Dood nam de Landvoogd de

colon Heer van der Meyden, de Saaken als Veld

N.

der Meyden na Batavia , alwaar zyn
Ed. een vertoog van Ceylons Staat, van

van der Mey op Colombo, veroverde 't Bolwerk den beginne af dat wy het veroverden
deyden Victoria, toen St. Joan genaamd, en nan aan haar Edelheden overgaf, 't welk, algewon-

den. den 12. Mey die Stad by verdrag in, zo’t groot Licht aan den Lezer ontreni
zedert welken tyd zy ons Hoofd-Comp de Saaken van Ceylon geven zal, wy
oir geworden is

Deze Stad hadden de Portugeesen on-

noodig gekeurd hebben, als iets zeldsaams hier by te voegen

trent 150 jaaren bezeten, en wierden
nu door ons Volk, niet tegenstaande zy

den 18 Mey Ao. 1655. met den nieu

UYTTREKZEL uyt een

ven Landvoogd, Antonio de Sousa Cou

tinho, een groot ontzet gekregen had
den , na een beleg van 6 maanden er

dappere tegenweer , daar eindelyk uytgedreven

Ao 1658. wierd de Stad Toetocorys
de 1. Februari door den Majoor vande

Toero
coryn
door de

Laan, en het Eiland Man-Aar den 22

Majoo

sit0 , door de Heer van der Meyden,

Korte Vertooning, hoe onze Bedienden van tyd tot
tot tyd voet op Ceylon be¬

komen, en de Portugeesen
dit Eyland afgenomen heb-

ben. Mitsgaders hoe RajSinga zig middelerwyl tegen

en den 22. Juni het Koninkryk Jaffana

ons en de Portugeesen ge-

vatnam verovert, waar by in Augustu

dragen, en wat profyt , tot

Man-aar

de Stad Nagapatnam volgde , en aldu

vergoeding der groote by

en Jaffa

wierden de lortugeesen geheel en al uyt

patnu

dit Eyland , daar zy zo lang genestel-

van de
Laan

verO

hadden, geboend , van alle welke veroveringen der dapperc Batavieren , of

erd.

halven de Caneel die geschild wierd) daar al valt,
als anderzins meer, aan den

Ceylon zo kort na den andren, de Heer

End’
Portu

geesen

ons gedane Onkosten, (be-

3aldeus ons de netteomstandigheden ver

haald, waar na toe wy den Lezer , om

van Ce

son ver

dreven.

niet te wydloopig te zyn, moeten wyzen

Edelen Heer Gouverneur

Generaal, en de Ed. Heeren Raaden van Nederlands

Te meer , alzo onze meeste toeleg is,

India overgeleverd.

om dingen , die men by anderen niet

ind, te schryven.
Raja Singa ondertusschen ziende, dat
Raja Si
gawertegen or
ver

toornc

Myn EDELE HEEREN

wy de by ons veroverde Steden aan hem.

volgens zyne verwagting en de beloft
an de Heer Hulft, zo hy voorgaf, niet

JA dat Koning Emanuel van Portu-Vertoog
gal, Ao. 1697. door Vasco Gama, van de

de Oost-Indische Vaart langs Caap de Heer
overgaven, begon niet weinig tegen on
Lanc
verbirsterd te werden, en ons alle nadcel
toe te brengen, waar in hy menigte van

goede Hope eerst ontdekt, en alle de voogd

beste Havenen en Baeyen had doen be- van der

ietten, zyn ontrent honderd jaar daar Meyden
jaaren daar na en zo tot het einde van
zyn leven, aangehouden heeft, den eenen na onze vereenigde Nederlanders mede wegens
Ceylon

tyd zig nog wel wat beter, als den andren, gelatende

Ao. 1660. nam hy den Ouden en Jongen Baricalo , en daar na met den Keizei

Veemd
Cnox

AI6
gevan

2n

hier komen handelen , en is de Zee-saat
voogd Joris van Spilbergen A° 1602 voor

nor, met eenige Engelze Gevangen

jan Candi over een quantiteyt van Peper

log de Soon ontvlugtte Ao. 1679. by

en voorts over den Caneel met dien Vorst

n gesprek geweest, om die, was’t mogelyk,
voor een redelyke prys te erlanIn dit zelve jaar gaf de Heer van der
gen,
en
hem die dan jaarlyks af te koMeyden deze Landvoogdy aan de Heer

OIS.

De Hec
ommis-

saris van

ommissaris Ryklof van Goens, die hie

men haalen. ’t Jaar 'er aan verscheen

Joens,

nvorige tyden al met dezen Eertitel
l0g ondertusschen A°. 1655. eens na '

nier ook de Onder- Zeevoogd Sehalt de

ng
de Hec
n der

Meyden

166

er.

aderland geweest was, over, maar da

Veerd met 6 schepen , dog hy wierd
God beterd) met in de vyftig Neder-

landers den 1. Mey, Ao. 1603. verraen , zal ons in’t vervolg, en wel byson derlyk vermoord; dat zyn Majesteit ver-

deze Heeren gansch geen Vrienden wa-

der uyt den Brief van de Heer van Goens

ontschuldigde, om dat de Weerd hem al-

van den 10. November blyken, en dat h-

had willen dwingen, om aan boord, of

ie Heer van der Meyden na Batavia opge

ten minsten aan Strand te komen , om

zonden heeft, hoewel hem haar Edelhe

zyne schepen te bezien, of dat hy hem
anders Punto Gale niet wilde helper

den kort 'er aan weer na Ceylon zon
den.

ermeesteren , hoewel het waarschyneS 3
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8. 1660 lyker was, dat de Portugeesen, met wel

wyze mede aan te zoeken , dat onder-As 100.

ke hy nu al weer bevredigd was, dit on

tusschen geschiede door des Heeren Care

dus besteld hebben, om ons geheel en al

Reynierszopn ’s goede voortbestelling met

van Ceyson te verdryven, hoewel andre

Jan Thyszen, Adriaan Helmond, en my.

de schuld aan ’s Keizers Gesant, met d
volgens Raja Singa's cygen versoek, daar
Weerd van Atsjien mede overgekomen op wy per ’t Jacht de Valk in Novem
en wat veragtelyker , dan wel de Por ber 1637. ongevar 7 mylen Bezuiden

tugeesen, door hem behandeld, geven,
die ook meynen , dat hy uyt Wraak o
ver dien hoon, van de Portugeesen, aan

Baticalo hier gekomen zynde, door zyn
Majesteits gebied wel 25 Duitze mylen
gezeild hebbende, over de Rivier Ma-

’t hooger, en hem aan ’t laager eynde vieleganga annex der Provintie Bintene,
van een maaltyd gezet te hebben , den by dien Keizer quamen , die over onze

Keizer niet alleen tegen hem opgezet,
maar den zelven ook wys gemaakt zou

komst verblyd zynde, ons verhaalde, hot

der Portugeesen Generaal , Diego de

icbben, dat de Weerd eenen aanssag en Melo de Castro, in Columbo al kennis

Verraad tegen ’s Keizers leven smeden
de, en geen andre dan deze reden had, on

daar over aan zyn Majesteits broeder

den Keiser zoo ernstig binnen zyn schip

den Prins van Mature, geschreven had.

van zyn handeling met ons hebbende

Eyndelyk largeerde de Keizer ons met
beloften van genoegzaame vergoeding
weer in Oorlog geraakt , en den Kei- voor alle onkosten der E. Compagnic

en aan strand te versoeken

Egter beide deze Natien naderhant

zer Don Jan overleeden zynde , heeft tot afbreuk der Portugeesen op Ceylon,
Raja Singa 's vader, Seneraad Adasseyn met nog 3 Gecommitteerden , en een
Missive aan den Heer Admiraal Adan
gesuccedeert zynde, nog al verscheide
malen na de Kust, en herwaard om Hol-

Westerwolt , dien wy met de Offensive

landze hulp geschreven, en Ao. 1612

Vloot voor Goa vonden, en van ’t ver-

eenen Marcellus Boschhouder over Cho-

handelde by ons en den Keizer verslag

romandel na Jakatra, en zelf na’t Vader-

deden

Ondertusschen hitste de misnoegde

land gezonden ; dog de Majores nog t.
versch aan de Moord van de Weerd gedenkende, en zyne schoone beloft

vingaleesen (die by de Portugeesen opgekweekt, en zelf tot Dessaves gesteld

niet te sterk geloovende , heeft zich

waren) hunnen Generaal, en zyn aanzie-

Boschhouder na den Deenschen Koning

nelykste kitteloorige Officieren hevig
begeeven, van wien hy eenige scheepen p, die met hunne magt van 4oo blanen Krygsvolk kreeg, om de Ceylonze ken, en eenige duizend swarten, A. 1638
Majesteit tegen de Portugeesen te hel na Candi optrokken, om de Koningzen
en , gelyk die ook herwaards stevenden
dog Boschhouder onderweeg overleden

in de bovenlanden te bestoken , en die

inder gehoorsaamheid te brengen , die

en den oneenigen Deensen Adel met hen tot Candi vlugtig stelden , en onhunne schepen ontrent Sambanture ten
Anker gekomen zynde, gaven aan Sene

dertusschen de Portugeesche Legers be¬
zetteden, en, na verscheide schermutze

rad Adasseyn kennis van hum komst,

lingen met hunne Oversten, veelen der

die eenige Opperhoofden, met de Wed

zelven versloegen , en ook de rest van hen

en Staat-Juffers , van Marcellus Bosch
houder liet boven convoyeren na Candi

gevangen kreegen
Waar op de Commissaris met de za-

zonder voor’t groot verschot eenig

menspannende Dessaves zich na de laage

partyen Caneel , Peeper, of andre be- Landen voegden , en zommige paggers
hoorlyke vergoeding te doen , latend afliepen; hebbende de Portugeesche door
verder de Deenen met hunne schepen en ’t hoog in ’t Gebergte op te marcheeren,
eysschen aan de grond zitten , die ein

hunne Generaals, Don Nunho Alveres Pre

delyk onverrichter Sake, na ’t verliesen re , en Constantinus de Saa verlooren, onvan eenige hunner beste schepen in ’t qua der Senerat Adasseyn, en Raja Singa
de Moesson, en zeer misnoegd na Choro
Kort er aan vermeesterde Westerwoli

mandel vertrokken , schoon hun Ge

in Mey ’t Fort Baticalo, en maakte een

neraal Roeland Carpe, en meer andren ,

Contract met Raja Singa; konnende toen
menigmaal aan den Keiser Adasseyn, en Trikoenmale (waar in geen 50 Soldaten

aan Raja Singa, om vergelding verzogi lagen) mede zeer ligt veroverd werden
hebben.

Ondertusschen heeft de nu Regeerende Raja Singa Ao. 1636. met groote be
lofre na Paliacatta, en na Batavia, om hul

dog ’t scheen dat Raja eerst een preuve

van ’s Compagnies bezetting in Baticalo
nebben wilde

Ao. 1639. veroverde de Heer Anto-

geschreven, dat wel een jaar onder weeg ni Caan Trikoenmale , de Directeu
bleef. Ook hadden haar Edelheden van Generaal Philip Lucaszoon den 9. Feb.

hier geordonneerd, dien Keiser op zulken 1640. ’t Fort Nigumbo , en den 13.
Maart
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A. 1660. Maart 1640. de Heer Prcsident Willen hem zeer, alzo hem in ’t schielyk be-hs réo
Jacobszoon Coster de Stad Gale stor stormen zo veel volk afgeslager wierd.
mender-hand ; zonder dat de Koningze dat hy genoodzaalt was, met de rest ot
daar iets in hielpen, als, zo ras ’er geei te brcken, en weer na Colombo tekecren
gevaar meer was, met buyt te plundeOndertusschen quam de Heer Joan
ren, en te declen. Waar door dan (al

Maaisuyker in Goa, en sloot met der

20 al de magt der Portugeesen tot Ga
c’s behoudenis by een geschraapt was

Viccroy, Joan de Telles de Neneses, Gra-

ve van Avcyras , zo bondigen Contrac
tot Limietschcidin tusschen de weerdenen, en Soldaten bezet blecf, zo da zydsche Sterkten, als de E. E. Majores
zy qualyk buiten de poorten dorsten ko- wenschten, die verder effectueerden , dat

Colombo zeer zober van Borgers, wa

men, waar door Raj- die slecht Gefoi

hy Ao. 1646. na ’t wel verrichten van

zyn Saaken hier wecr retourneerdc ;
nen veroveren ; dog, toen al considere dog Raja Singa , ons de 7 Cories mis-

tificeerde Stad wel zeer licht had kor

rende, dat 't beter was van twec Nati

gunnende, liet zync Struik-Roovers nu

en gecaresscerd , als van een stouu

en dan ’er in grasseren , waar onder de

wydberoemde overheerd te werden,

Portugeesen wakker stookten,en by den

liet hy de Portugeesen weer adem schep- Heer Gouverneur Joui, seszoon zo veel
pen

Coster, ondertusschen by hem in Can-

te weeg bragten , dat de opbaare Oor-

log tegen de Roningien afgelened

di verschynende, kon op al zyn billyk-

vierd, waar na de Commandcar Nico-

versoeken voorde E-Compagnie weinig

laas Jacobszoon Cverschie va

boven Comp- Limiien uyt Hir-aie, lezsen, tot zo lang, dat hy ’t niet langei je Singa'’s tamne Olifanten dede opvan-

verkrygen , wierd vrugteloos opgehou
konnende opkroppen tegen de Hois

gen, waar over zich die Majesteit zoo

Grooten stout begon te spreeken , hei

gchoond achte , dat hy al zyne magt

te schelden, en te dreigen , dat zy der

magt by een trok, en zig -aar mede aan

Keizer overdroegen , die daar op Coster

ons Lecger en Volk in de 7 Corles

yn afscheid zeer haastig toestond , en wreekte, die zig niet behoorlvk queten

hem zonder cenig Eerbewys , of Sta

en zich buiten nood, of zonder verdedi

tie vertrekken liet , latende hem door

ging , overgaven

zyn geleiders na Baticalo met zyn dOpEchter wierd, by naaatsuykers wederpassers schelmagtig vermoorden. Een komst, Nigumbo, Gale Corle, en de

slegte Belooning voor Costers trouwe

Landen van Mature met haare Inwoon-

diensten aan den Keizer, aan de welke

ders wel verzekerd, de Caneel geschild.
de wilde Olifanten gevangen, en alle andre Inkomsten des Lands geint, en Raje

hy Trikoenmale, en alle de Landen
en Inwoonders van Gale en Mature, men

hunne Geregtigheden, had overgegeven

Singa door vriendelyk schryven gestild.

en aan zyne Gemagtigden laten volgen

die daar op met zyn Krygsvolk veer na

en die alleen maar dikwils de geschilde

oven trok , zonder de Portugeesche

en de nog in te oegstene Canecl per de

puyten-wagt, (elyk als of zy malkan-

noodige Provisien binnen Gale geeisch

seren bevorens genoegzame belofte van
Vrede gedaan hadden) eens te moejen

had

Daar op kregen de Portugeesen, nog en dit bleef-zo tot in ’t laatst van Ao 1628
in dat jaar, secours van Goa, hernamen continueren, eer zyn Ed. onze resteren
Nigumbo den 8. November 1640., en

de Gevangenen door cenige G-santschap

benaeuwden ook Gale , zonder ergen

pen uyt Candi verlost krygen kon-

ndoor de Keizerzen, volgens beloften,
geholpen te werden, die ten eersten alte de Beneden-Landen verlieten, en de

Waar voor de Kcizer ten ool om de
Vrede) nu de Inwoonders van Mature 's

zelve aan onze Vyanden weer overga

District meinde onder zyn gebied te kry
gen ; dog dat wierd door zyn Ed. in 't

ven, of inruimden

begin van Ao. 1650. 200 wel beschilet,

Dit duurde (schoon aan Raja Batica dat Rampot zynen Dessave, volgens zyn
lo mede over gegeven was en hem nop eygen versoek, uyt Gale en Mature
Pieter Boreel aangeboden wierd) tot Ao

vertrok. Dit nu Raja qualyk gevallende , liet hy dit egter eyndelyk

1644., toen de Heer Francois CaronNi-

zo als henen sleuren , zonder daar over

gumbo weer stormenderhand innam, en

en harnas aan te trekken , dog met het

veel meer door den Heer Ambassadeur

met 4 aarde Punten , en Gardynen

pegin van den Oorlog tegen de Portubuyten met aarde Sooden omzet , ver
geesen in ’t laatst van A°. 1652., heeft
sterkte, laatende daar in ruym coo man hy zich met ons tegen die Vyanden
tot bezetting. Der Portugeesen Generaa

Don Philippo Nascarenbas, meende, ni

verklaard , zo om dat der Portugeesen
Soldaaten met eenige voornaame Borger-

’t Vertrek der Vloot na Gale, die plaats tegen hunnen Capiteyn Generaal Ma-

wel te herwinnen , dog dit ontschoot nuel Mascarenhas Homem Muytineerden.
en
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A. 1660. en hem vastzetteden, behalven andere gebruikende die maar tot versterking van A. 1600.

redenen, die zyn Majesteit hier toe aan hun Leeger in de vier en zeven Cor
zetteden

Deze zamenspanners vergaderden hur
meeste magt in Colombo, trokken schie
lyk met 8oo blanken, en veel meerzwar

ten , na onze Pagger Anguratotte, die
hen na i1 dagen Belegering, en ’t dood
schieten van eenige Persoonen, den 8

las boven, daar zy tegen de Koningzen
op hun hoede lagen, om hunne Caneel-

childers en Inwoonders te bevryden
welke zy al mede niet zonderlings aan
deder

Dog Raja Singa ; gemerkt hebbende
dar de Portugeesen van Toetocoryn bin

Jan. 1653. met o8 duytsen, 24 Java-

nen Colombo in Scptember Ao. 1653

nen, en meer Lascaryns, onder Cond

weer met Mantimentos verzien waren,
en dat wy met de vier eerste sche

tie van hen in redclykheid te zullen ver

lossen, overgegeven wierden, zo als wi pen, (waar mede de Heer Oud Goude onzen op dien zelven agtermiddag verneur Jacob van Kittensteyn zyne vermet ruim 300 Soldaten en wat meer In loszing toegestaan wierd) niet een Sollanders meinden te ontzetten ; dat or

daat, tot verlossing van die daar al lang

waarschynelyk egter niet wel geluk

om verzogt hadden, kregen, nog ook in

zou hebben (al had ons Volk zich niet

t laatst van Octob. daar ain per d’Heer

overgegeven) om dat zy egter meer al commissaris Ryklof van Goens, met nog
eens zo sterk in hun voordeel laagen op vier andre schepen na Persien en Surat-

enge toegangen , en de onze zeer be
zet waaren, en zo de Portugeesen toer

en gedestineerd, al mede niet erlang
den , begaf die Majesteit zich me

hunne Victorie op ons aftrekkend voll zyn om laag gebragt meest uytgeteerc
na Caleture hadden vervolgt, zy zou

volk van ontrent de Portugeesche Le

den ons nog meer afbreuk, dan dezen

ger-wagten in November van Carvanello , als elders , door, de vier, en

gedaan hebben

Met dat nu Raja Singa vernam , da zeven Corlas, na Candi weer tot zyn
de onze op Anguratotte in nood waren ruf
Zo als de Portugeesen van dien gedee hy zyn Dessave op des vyandt
quartier by Cottegore aanvallen, er vreesden hoop ontslagen waren , quades zelfs buiten-wagten tot de Passen or men zy met hun macht weer voor Ni
trent Colombo verslaan, waar over d gumbo, om de onzen uyt te lokken, en
Gouverneur en Capiteyn Generaal va

om cenige avantagie te krygen; dog zy

hun geheel Leeger cito uyt de Pasdur

saar niet veel opdoende , gingen in ’t

en Reygam Corla na Colombo ontbo
ben wierd, en na dat zy de Koningze

begin van Ao. 1654. weer aan Caletures bovenkant , en Rivier , Reygan

weer wat na Colombo, en van honk ge

en Pasdum corle legeren , van waar z

jaagt hadden, leiden het de zelve op onz

naar partyen nu en dan door Pasdum-

Buitenwagten van Nigumbo toe , daa corle en Wiela-witte Corle, tot Pittigelle
die maar drie blanke koppen verrasten eu Alican om ’t Gewas, en Beesten, en
en kort daar aan met al hun Huksl

vordre Roofuytstierden,die de E. Jan van

Soldaten om Provisie de vier en zeve

ler Laan by avantagie langs ons Stranc

Corles gingen bezetten, wanneer Raj- wvis genoeg zogt aan te randen , de
Singa met veel Krygsvolk van den Ou ik my cito met nog weinig Soldaaten
vasen kant na Saffragam (hoofdplaats de

op den 20. Maart uyt Gale na Caletu-

5 Corles ) afzakte, welke den Portu-

geesen Dessave, met eenige Compagnie

ture begaf, van waar wy den 23. dit
met alle onze Magt ’t voortmarchee

daar leggende , tot Goerbeville dee reti

rend Portugees Leeger over Verberin

reeren, waar door wy elkanderen toer na Matu, Dova Dodan Godde, en Ti-

beter konden secundeeren , en Gal- boen zogten, die wy den 26. ’s morgen
Corle en Matures District geheel on een half uur verder op hun voordce

bekommerd wel inhielden.
Ondertusschen arriveerden den 10

(zynde ’er een diepe Spiuyt tusscher
beiden) slagvaardig vonden , daar ons

Mey 12 Fregatten met een ander Quc volk niet verder door kosten , en , na

Generaal, genaamd Francisco de Melo een uur chargeerens wat buyten schoots
Castro, eenige nieuwe Officieren, Sol
daten, en veel meer behoeften van Go

retireerden, om de Portugeesen by ons

voor Colombo, zynde toen onze Kruis

te lokken; doch zy dorsten ons niet naderen , nog de goede pas verlaten, an-

zers door hard weer (God beterd; maa

sers had men de zelve apparent toen in

dagen te vooren opgebroken uyt die route geslagen , zynde aan hunne kan
bezetting, en na Gale's Baey ver meer Krygslieden gequetst en dood gezeild

Deze Armade versterkte de Portuge
zen in Colombo zeer; dog zy zetteder

bleven, als aan onze zydc. Met well
gros op Tiboen wat gerust en gegeten

hebbende, wy na Caleture, en zy uyt

egter hier af geen Volk tegen ons uyt, Compagnies Dictrict over de Rivier ne
LO

VAN C E

Y L

O N

145

. 1660. Colombo marcheeren , daar zy voor hen Land te vallen, en de Caneel-en Areek-. 1660

5Gallioenen met een secoers van poomar

vonden, gelyk ik per ’t Jacht de Zee
rob om de Visite in Nigumbo te doen;

oegst, en de Olifants-vangst te stut
ten

Ondertusschen kregen wy den 13

op den 29. Maart voor Colombo pa

Scptember, per de Jagten de Tortel

de Windhond, Rhinocer en Dromme

4. December met '’t Jacht de Konyn

duyf, Roode Leeuw, en Cabbeljauw,
buiten een groote Kanon-schoot wel be
oogde , die drie Compagnies Jachten een Recruitje van 50 Soldaten , en den
daris, geabordeerd, en tot-voor Nigom nog f4 versche Soldaten, die, nog me
bo’s Rif, al slaande, dryvende en zey

lende, God dank, niet een Jacht had
den konnen vermeesteren ; van waar di

150 Matrozen van de Cargasoen-schepen

ver de Heer Directeur Henrik van Gen

n paffant op den 9. dito 1654. voo

Portugeesen door verijes van haaren Ca Gale om versch Water, als anders, aangekomen, by al onze macht in 't Lepiteyn Moor en nog veel dooden en ge
quetsten , op den 23. Maart in den avonc ger op Bentotte gevoegd wierden, daar
de stevens na Colombo wendden, en on

mede wy den 16. dito voor den dag

ze Jagten voornoemd, zich onder Ni

ruim een half myl boven beide de Le-

gumbo’s Kanon zalveerden, welkers Or

gers met in de 20 Cattapanels, 690 20

berhoofden ons cito te Water en te Lanc
bedeelden , dat met ; Gallioenen ruyn

Officieren , Soldaten , Matroosen , en
Javaanen, als ook meer Cingaleesen, de

1000 blanke koppen van de Indiaanze

Rivier Alican onverhinderd wel passeer-

Kust voor Ceylon aangeland waren den; maar vonden in’t aandoen van 300
derhalven ik weer na Caletuure keer
uytgelezen blanke Portugeesen , ettelyde , zonder agtervolgd te werden, er ke Toepassen, en Cingaleesen , zo har-

wierd by den raad eenpaarig besloten
Caleture te verlaten en Nigumbo, ze

den en langen tegenstand , dat onze

meeste Cingaleesen ’t op de loop stel-

veel wy konden , te secoureeren, dat den, en den E. van der Laan met 10
n ’t eerst van April wel geschiede ; dos

Compagnien Soldaaten agterwaards re-

den vyand met meer volk uyt Colombe tireerde, die, na een poos weer opgeversterkt zynde , quam van Galkiss zocht en by een vergaderd zynde, hy a
aleture weer bezetten , en op Alican aan strand voort deede trekken , wan-

mannen der Jachten, en van Nigumbo

neer wy de Vyanden eerst voortdreeven , en haar mietaalen stuk , zwaar o

200 Soldaaten 80 Javaanen, en een par

ver de 1000 pond , kregen, die gedu-

lecgeren , daar tegen wy (na 't beter be

ty Lascaryns (niet meer volk konnende rig extraordinaar couragicus al defende.

end retirerende , ruym een myl tot in
missen) afsonden, om onze lang behee
ste Landen , Caneel-schilders, en de den avond gevolgd wierden, agter laInwoonders te dekken , gelyk (Goc tende ontrent 60 doode soldaaten , be-

dank) doorgaans geschied is. Waar of

halven dat zy nog veel meer gequet

het den Heer Commissaris Ryklof van sten voor uyt gezonden hebber

Goens in ’t Retourneren van de Vloo

Zulks deede hun Leeger van de bo-

van Suratte in ’t laatst van April , en

venkant van Malvane en Colombo in-

eerst van Mey ook zoo wel gelukt is
dat zyn E. 40 Fregatten voor Atcheira.

en al de 5 Gallioenen (maar by te

trekken, welk de Koningzen agtervolg
den; maar de Portugeesen, ziende, da
wy niet verder op Caleture attenteer-

fens in’t Gezicht) ontrent Cabo de Ra

de, en al hun volk goede maanden ge-

mos destrueerde, en zo van onze Angur-

geven was , trokken die in Jan. 1635

totze Gevangens verlostie, en op Gal weer schielyk opwaard, en sloegen Ra
aan Land bestelde, waar door de Portu
ja'’s vier Corlas Dessave een party voll
geesen weinig volk met Fregatten na af, gelyk ook met hun aangeland Se
Ceylon zenden konden , derhalven va

cours van Jaffanapatnam en Man-Aar

weerzyden , nog ook van de Koning

en veel toegevallen Lafcaryns de 7

zen, niet zonderlings uytgeregt wierd

Sorle Desiave , wien zylieden tot by

tot dat wy inJuli ons Leeger, weer wa

zandi’s enge passagies volgden, en de

versterkt, tot Bentotte (recht tegen o

Landlieden beroofden , waar door zy
ver den Vyand, de Rivier maar tusscher ne Keizerlyke Majesteit zo vertoornde
beide zynde) uytbragten, daar de zelvi

dat hy zyn meeste Macht by een deed

op den 11. Augustus meende , dat e

verzamelen, en op den 5. April zyn A¬

maar weinig Volk was blyven leggen
dat zy wat dagten op te scherpen ; dos
de Portugeesen verlooren daar by in de
30 blanke koppen, en eenige Thony's

vantguarde van den Capiteyn Moor, Ca

spar Tigere ontrent Attapittin en Cotta¬
capales Paleyzen geslagen wierd , waar

over die Majesteit zich met de byeen

zo dat hunnen moed vry verkoelde; om geblevene weer opwaard na Candi be

met de meer uyt de 4 Corlas ontboden gaf, en daar bleef pruylen. Ja ’t quaPortugeesen langs den bovenkant in ons lyk vervallen van den nieuwen Generaal
V. DEEL
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A. 1660. Antonio de Sousa Continho met ontrent sterkte Stad zeer gemakkelyk rondom A. 1660.
besloten , wanneer de Koningzen ver-

foo soldaaten in 8 Fregatten op den 15

heugd uyt 't Land allerwegen mede
sterk afquamen , om ons te assisteeren,
de Leeuw en’t Konyn 2 Fregatten mei die de Calappus-boomen tot de Batteryal ’t volk, en de ingelade proviande ver en hielpen omkappen, en aanbrengen ;
overd, 2 Fregatten aan Strand , en den dog na ’t dier genoeg bressen schieten.

Mey kort ’er aan ontrent Gale, slaagd

ons ook zo wel, dat daar af per het Jag

voornoemden Generaal buytenom to

en de eenpaarige Resolutien van alle de

Punto das Pedras gejaagd wierd, en

beroepe Raadspersoonen , van eerst on

Baey raakten, alwaar de Generaal met

wy (God beterd) in die bestorming on-

maar 2 3 Fregatten binnen Colombo: ’t Waterpas aan te vallen verlooren
redelyk Convoy van Jaffanapatnam, en gevaar -00 blanke koppen met de in

Man-Aaar over Putaloa, Calpentyn, er

de Stad geblevene, en kregen ruym

de zeven Corlas den 7. Augusti in Co-

zo veel gequetsten, (behalven de zwar

lombo gekomen, en geauthoriseerd is ten) echter met aanhouden , approchevisiterende met den Capitcyn Moor, An

ren, uythongeren, ’t ongelukkig dood-

blyven van den Valjanten Heer Direcdien hy met ruym 300 klocke Soldaten, teur Generaal Hulft, loffelyker Gedag
tonio Mendes d''Arangie eens Caleture

en ettelyke zwarten daar liet blyven leg
sen , en den Capiteyn Moor , Gespa-

tenis, (in ’t arbeiden aan de Galdery, ci
't buyten weeren van ’t Goaas afgeprest

Tigero met al zyn onderhoorig Volk Portugees Secours , ’t welk door onze
van den bovenkant ontrent tusschen sachten voor Toetocoryn bezet lag )
zyn zy dat op den 7. Juli in der Nagt
beiden by de Werken ontbooo
Ondertusschen verzuimde de Heei met i5 ligte Fregatten van daar binnen
Directeur Gerard Hulft, en inzonder de klippige Reven door Pambenaar on-

beid de Majoor van der Laan (die daar
toe kennis genoeg had ) 2a 3 Jagten uy

gevear met 500 Soldaaten tot Jaffana-

de Vloot van Commerins hoek half Sep

12. Mey 1656. Colombo met redelyk

tember voor Toetocoryn te zenden, on

iccoord wel inkregen , dog zo haast al-

patnam ontslipt, waar na wy op den

der Vyanden Provizie-Caffila binnen die Raja Singa dat hoorde , begcerde zyn
Eylandckens te bezetten, mitsgaders d’ Majesteit uyt wangunst terstond we
Portugeesen hun volk van Caleture peciaal , dat men Colombo, en Nimede in te trekken, te meer , doen 2

wisten, dat zyn Ed. met zulken grooter

gumbo, volgens beloften van den Edcen Heer Directeur Generaal Hulft, aan

gumbo aangeland was, en getragt hat

zyn Majesteits Dessaves moest overgeeven , daar op wy hem Nigumbo pre-

hen over de Matuaelze Rivier te besto-

zenteerden, en de meeste part van Co-

macht van Volk en Schepen voor Ni-

ken; dog die Armaede, in zo Fregatten ombo ook zouden demoliceren. Egter
en andre Barken bestaande met aller- bleef de Majestcit nog t'onvreede, berey noodwendigheeden, van Jaffanapat¬ tende eindelyk zeer onredelyk uyt tot

nam en van de Kust van Indiën by eer
gezameld, zeilde toen digt voorby Ni-

het doen aanhaalen en doodslaan var
onzeblanke soldaten, en zwarte Inwoon-

gumbo (onze Schepen ten anker bly

sers, en’t troubleeren van de al lanc

vende leggen) henen , alle behouder

by de Compagnie beheerste Landen, ’t

vinnen Colombo’s Baey, wanneer de H
geen ik verscheidemaalen schriftelyk aan
Hulft met een Jacht van Wingurl- hem verzogt, dat hy geliefde na te la
yding bequam, hoe uyt Portugal eer en, of dat wy eyndelyk met genoegnieuwe Viceroy met 3 Gallioenen, eci zame protestatien genoodzaakt zouder
Jacht, en veel volk aangeland was, daa werden, ons daar tegen te stellen, ge-

op zyn Ed. den 25. dito voorstelde

yk ook den 10. en 11. November, met

die tegen te vaaren, onder weg by Mor

t verdryven van hem en al de zynen van

magon of de Aguada te ontmoeten, o

intrent Colombo en Regamwatte, ge

desselfs secours voor Colombo uyt de
schepen ten anker in te wagten. Dog
zyn E. verviel beter met 4 schepen , en
een deel Soldaten, voor Verberin, alwahy den 28. dito by ons Leeger op Ma.

Gamron geladen, afscheid over Gale na

coene conjungeerde , ’s anderendaags '

Batavia, en den Heer Commandeur Adri-

chiedde

Jok gaven wy den 20. dito den Heer
ajoor van der Laan per de Jachten de
Windhond en ’t Haasje, rykelyk voor

Fort Caleture belegerde , dat wy door aan Roothaas met de Oorlogsjachten de
gebrek van Provizie haast vermeesterden

en dienvolgende hunne onderweeg ge-

Dolsyn, 't Zeepaard , Vlissingen , de
schelvis, de Zeerob, de Romeyn , en

commandeerde 6o0 a 700 blanken, er

nog4Pregatten zamen wel gemonteerd

veel meer Cingaleeze Ontzetters, op der

en met qiz man voorzien , om met de

17. October tot voor Colombo gehee

Vloot voor Goa te Combineeren , en

versloegen; en ’s anderen daags die ver- die Bhaar te bezetten , dat het N
Ooster
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Y

A. 1660. Ooster Moesson uyt geschiedde

L.

zetten

Ondertusschen quamen ettelyke ont-

Den 27. April, Ao. 1658. nam de

wekenen uyt de Bosschen by de onzen

Heer van Goens ’t Fort Cais, en den 22.

en Raja Singa zond van Candi een aan
zienelyk Gesant , om Assistentie na Ja- Januari ’t Kasteel van Jaffanapatnam in,
en den 1. Augustus Nagapatnam, in de

fanapatnam , die de Portugesen (welk
hun groot verlies zeer smerte) qualyk Tansjouwerze Provintie door den Ma
bejegenden, en vraagden of zyn schen joor van der Laan , waar tegen zich 1
volk van dien Naik stelde , dog zy
dige Majesteit hen nog meerder neder

laagen wilde berokkenen, dog de Gou-

wierden van de Heer van Goens zo ver

verneurs van Goa ordonneerden daar o

nesteld , dat ’er eenige honderden Ma-

aan die van Jaffanapatnam de grote Cin

labaaren dood bleven, en gequetst wier

den ; waar op zy accordeerden , dat

galeesen beter gehoor te geven , en da

zy Raja ook tot hun Devotie zouden onze Bezetting even als die der Por
zien te bewegen , om Colombo, Ga

tugeeschen in Nagapatnam zou bly-

le, of Nigumbo’s 7 Corlas weder te
krygen ; dog wy hebben niet konnei

ven

Daar op voer zyn Ed. toen voort na

Palleacarta, en quam, na verrichter Sake, weer na Jaffanapatnam, Man-Aar
en
Colombo, daar hy den 3. Novem
wel wy wel groote gerugten ’er af ge
ber
verwelkomt wierd, en alles in goe
hoord , dog weinig gevolg 'er van ge
zien hebben, doende ons geen afbreu den stant vond, ging toen na Malaba
vernemen, tot hoe verre toe zy nader

hand malkanderen verstaan hebben, hoe

met de Magt, en vermeesterde de Heer

binnen onze Limieten, nog belet in on
zen Caneel of Arecks-oegst , Olifants

van Goens Coylan schielyk; vertrok toen

vangst, en niets tegen ’t invorderen var
onze andre Geregtigheden
Den 10. Januari arriveerde de Hee
Admiraal, Commissaris en Superintendent

Ryklof van Goens, met de Avondster

op Goaas Bhaaren deIndische Kust me
260 Soldaten, 160 Matroosen , en 35
Amboineesen voor uyt tot Colombo

daar wy zyn E. met nog 45o soldaa

met de macht na Cananoor, daar ordr

van UE. Ed. kreeg 't exploit te staa
ten, en ten eersten 5oo Soldaten her

waard te zenden, dat in 't eerst vanFe

bruari 1695. geschiede met Ter Goes.
en Workom , en had de Heer Admi-

raal een tamelyke bezetting in Coylar

gelaten ; en wy rezolveerden, dat ik in
’t midden van Februari een reys na
Toetecoryn zou doen , om met den

ten, 340 Lascaryns, en Matroosen o
de Jachten ter Goes , de Avondster. grooten Landregeerder, Barramalle A

ple Pulle , of den Nayk van Madure ,

Ter Veer, Man Aar, Mosambyke, d
Romeyn , de Boterbloem , Tayouan een Contract aan te gaan, dat wel voorgesteld , dog door de Dood van dien
de Caneelschiller, en ’t Waterpas , a
Chaloepen , en 8 groote Thoni’s met

genoegzaame Ammunitie, &amp;c. verzien.

Naik kort te vooren , en ’t fucce
deeren van een basterd Soon, die wi

ontmoeteden , daar by den E. van de

niet al te veel vertrouden, bleef stee

Laan , met 270 mannen per ’t Jach

ken, hoewel egter in Vriendschap ble

Naarden om te Landen, en ’t schip d’

ven leven

Salamander, en meer volk van ontren

Toetocoryn komen zou , welk Vle
zyn E. den 1. Februari in bezit nam
en met al de magt den 20. dito teger

6oo Portugeesen gelukkig aan de West
kant van Man -Aar lande , en die ter
stond in de vlugt floeg , waar op ’s an-

Ik deed met een de visite in Coilan, 't

welk 3000 Portugeesen en eenige duizend Nayros belegerd hadden tot onde

de muragie, dat de Raad eenpaarig oor
deelde het quade Moesson uyt niet in te
houden was

Wy embarqueerden dierhalven alles

den 14. April, ’s nagts, en verlieten ’t
Gevangen, zo uyt ’t zelve, als de Bos- in’t laatst dier maand, met 't volk uys
Coylan, en van de Jagten, zamen 300
zen, mede overgeleverd is
man ontrent, en nog ruym 100 Solda
Den I. Maart marcheerde zyn E- me
deren daags ’t Fort Man-Aar met 18

't Leeger over Land en de Rivieren to
voor Jaffanapatnam ’s Kasteel, zonde
merkelyke tegenstand, daar in de Porti

ten, en 2oo zo Ambolneesen en Javaa
ven, als Toepasen , en aoo Lascaryns
waar mede ik den 14. May langs strand

geesen haast vast beslooten wierden, ge

door de zeven Corlas na Calpentyn ging,

lyk ook in ’t Fort Cays. Ondertussche

om ons benaud Volk op Navi Cadu

was de Commandeur Roodbaas voor Goa

te ontzetten, dat zeer wel tegen eeni-

die louter flaags geweest was tegen 10 ge duizenden van Rajas volk effectu
Gallioenen, daar af 'er een verbrand, eerde , gelyk ik 60 soldaaten en eenige
en de andre telkens onder de Kastee. Lascaryns uyt Navi Cadu verlostte, en
len gejaagd zyn , waar door zy dan keerde toen, na ’t slegten der Pagger,
T2
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A. 1660. en ’t versterken der Kerk aan de Cal- het zelve niets meer , dan de Rust en A. 1661
pentynze Noordhoek , den 26. Maj

Vreede diend , alzo bestaat de naaste van d-

weer na Colombo; en de Koningzen hoope van dien in een wyze en recht-Heer

Com¬

zyn zedert met geen Leeger binnen veerdige Bestiering in’t algemein, na missaris
de Artikelen die hier na volgen
Compagnies Limieten geweest
van

Daar op voer de Heer van Goens der

Voor al werd daar toe vereischt, dat Goens,
aan den

25. Januari dezes jaars andermaal met de men’t Krygsvolk in een goeden staat,e andKrygs-magt van Ceylon na Malabar
daar zyn E. egter nog alles ongered

en met een ook een wakend oog bin-voog-

derd, en niet in staat vond, om iets t

Posten van de noodige voorraad voorlon

beginnen
Ondertusschen wierd ik van hier ook

nen en buiten houde, voorziende alle van Ceyeen Jaar
Men moet ook in alle manieren be-

na dat ik Ceylon nog eenigen tyd waar- tragten om Raja Singa geen redenen van
genomen had, door zyn E. in dit zel misnoegen te geven ; maar veel liever
nem Caresseeren, hem veel eerbied beve jaar verlost, gelyk ook daar op hei
waards gekomen ben, om U Edelhe-

den van de Zaaken , daar voorgevallen
nader verslag te doen.

In ’t Kasteel Batavia,
den 20. September,
Ao. 1660

Uw Edelheden Onderdaanig.
Dienaar,

wyzen, en liever wat ongelyk van hem

yden , dan hem dat aandoen; dog ondertusschen hem ook nergens in be-

trouwen , en op hem wel naeuw let
ten.

De voordeelen hier bestaan in ’t ver-

zamelen van Caneel, in de Olifants-Jagt,
Areek-Handel , en de Inkomsten der
Landen, en ook voor al in ’t voortzet-

ten van den Landbouw, en ’t wel be-

hertigen zoo van de zuinigheid in

ADRIAANVANDER MEYDEN

alles, als in ’t vermeerderen der Winsten

Dat in ’t verzamelen der Caneel wer-

den verzorgd ontrent gooooo ponden,

DeHeer, Schoon nu deze Heer na Batavia
van der vertrokken was , bleef hy egter daan

Meyden, niet lang; maar, ondertusschen Ordivervangt

de Heer

naar Raad van Nederlands Indien ge-

van

worden zynde, vonden haar Edelheder

Cent

goed , zyn Ed. A5. 1661. weer her

wec

A 1661

waards als Landvoogd van Ceylon te

op de wyze hier te Land gebruikelyk,

volgens aparte Instructie aan de Capiteyn van de Caneel geordonneerd , be-

lettende voor al , dat die Specery niet
lders vervreenid werde

Dat ook de Olifants-Jacht hier ter
rechter tyd , en wel , werde waarge
nomen, vangende liever weinig goede,

ils Lan zenden

76994

nier.

Hy verscheen hier niet alleen in dit dan veel slegte Beesten , alzo dat de

zelve jaar; maar de Heer van Goens ga
ook deze Landvoogdy weer aan zyn Ed.
en daar benevens ook , volgens Ordre

van haar Edelheeden, deze navolgendt
Aanmerkingen, die al meede veel lig
aan de Zaaken van Ceylon voor den Le

zer geven zullen, by wyze van Instructie over.

Compagnie in’t voeden, en verkoopen,

het voordeeligste is

’t Verkopen dezer Beesten moet mer
chikken na de sleet buyten ’s Lands,
volgens styl van Negotie

De Imposten en Pagten der Lander

moet men vergrooten , na dat de tyden
dat zullen vereisschen, en die voor niet

min dan 8 a 10 Jaaren verhuuren , niet

aan Mooren, of Heidenen, maar aar

CONSIDERATIËN over

eerlyke Christenen, ook aan geen Comagnies Dienaaren van hooge qualiteyt,

als Dessaves, &amp;c. maar aan Borgers, en

Ceylon , by Forme van IN- Inlanders

STRUCTIE opgesteld, na

En men moet wel bezorgen, dat ider

zyn Dorp wel gade slaa, en niet laate
den voor den Gouverneur vervallen , of dat het anders ten zynen
xoste aan andren zal verhuurd werde Ordres van haar Edelhe

van dat Eyland; door de E.
den
Heer Commissaris, RykLor
Ook moeten de Dessave ’s ’er op pasvan GOENS.
zen , dat geen Zaeylanden onbebouwd
blyven, en dat voor al ook op de LandKort

Uyttrekzel uys
de In-

structie

At Ceylon een kostelyk Juweel van

bouw der Compagnie moet gelet wer-

Compagnies staat is , weten dis

den, waar door men hier overvloed van

gene, die dit Eyland kennen; en gelyk Ryst krygen, en de buiten Ryst zou
kon-

YL O N.

VAN CE
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De Justitie in billykhcid , ’t funda- A. 1661.

A. 1661. konnen missen, dat veel onkosten voor-

komen , en groote winsten geever ment van een goede Regecring, moet
in allen deelen werden gehandhaafd

zal

Waar toe nu 200 Slaven gebruik
wierden, welke na’t voltrekken van dir

COLOMBO,

ondernomen werk, om ze te meer aa

te zetten, haare Vryheid ook belooft
is

Gelegen in den Boesem en 't Hert

Behalven de Ryst moet men ook ze

veel Naetcheri , (Neli , of Djagon. der Caneel-Landen, moet voor al wel
bewaard, en daar om van den Gouver-

zynde Turkze Tarw) als doenelyk is,

neur ordinair bewoond, en daar zyn ver-

zaejen , om de Slaven tot spys te die
nen ; als mede ook zoo veel Tabak, en blyf gehouden werden

Tusschen de Stad, en ’t Kasteel , lag

Cattoen, als men maar zal konnen by

nog een vak open , dat door een muui
Want de Landbouw is op dit Eyland en Beer aan een moest getrolken wereen van de eerste poincten, om tot het den

brengen :

In dit Gewest van Colombo waaren

oogwit der Heeren Majoores te komen,
te weten , om op dit Eyland met des de Rivieren, Caymel, Alican, en meer
zelfs Inkomsten niet alleen toe te ko- andre van opmerking

De Frontier- Wagten van Malvane.

inen, maar om ons ook met den arbeid

Hangwelle , en Anguratotte, moeten

onzer handen te voeden

wel verzekerd, en om geen reden ver-

Ool moet men in allen deelen de

zuinigheid behertigen , en de Mi-

laten, maar wel verdedigd werden

litairen niet boven aooo man verhoogen.

NIGUMBO.

Dat ook de Militie op dit Eyland

gehoudem moet werden op zooo man

blanke koppen , behalven die van de
Commercie, Borgery, en ’t Bootsvolk

op de Jachten , en Chaloepen onde

Was in de beste Caneel-Landen geleegen , en dierhalven zo moest men

Ceylon; maar dat de Boschschieters aan de Wagten van Cajomes tot aan AmboLand er onder begreepen , de 240 lan wel verdedigen, om de Zaey-velden
koppen niet excederen moeten , ver

te dekken; want, Nigumbo quyt zyn-

minderende de Militie, na dat de Bor-

de, waren wy de beste en meeste Ca

gery zal aanwassen
Dat ’t niet buiten hope is, jaarlyk-

neel quyt.

CHILAUW.

boven alle onkosten, een fraeve stuivei

over te winnen uyt de winstgevende

Comptoiren, Jaffanapatnam, Man-Aar.
Malabar, Toetocoryn , en Gale, die
jaarlyks over moeten hebben , en de
winstgevende Roopmanschappen, Ver

Is de Eyndpaal der Canecl-Landen,
die daar benoorden niet groeid
De wegen na Calpentyn en Man-Aai

pagting, en Inkomsten van Colom

noeten veilig gehouden werden, en zo
de Koningzen dat niet willen gedoonieuwe Fortificatie , nog ten agteren gen , moet men hen ook niet toelakomt
ten op Chilauw te verblyven; maar hen
Dat men op Malabar, zoo veel movan daar dryven: want die ons de weg
gelyk is, met Koopmanschappen, en
niet laten wil, die heeft niet veel goeds
bo , dat om zyn zware Lasten , er

minst met Geld, moet tragten te han-

delen, en jaarlyks niet min , dan 100c
lasten Peper zien te verzorgen ; dog
lie niet boven 2 ftuivers ’t Pond in-

in den zin

En al wat wy van Chilauw zeggen,

dat zeggen wy ook van

kopen.

Dat men ook op Toetocoryn moest

CALPENTYN

zien te negotieeren alle de Sjancos , om
met Compagnies schepen , of die van

onze Borgers, na Bengale gevoerd te
werden

Dat 'er goede order op de Peerl-vis
schery moet zyn

De Colonie moet met ons eigen

Daar wy een propre residentie hebden, die wel moet bewaard en verze-

kerd werden ; wel lettende , dat men

van hier geen Caneel vervoere.

Volk, zo veel mogelyk is , voortgeplant werden

T3
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A RI P O,

Noord-zyde

Op Hammenhiel moet ook een ge-

Gelegen ; mylen ten Zuyden van

trouw Neerlands Officier leggen , en

Mantotte, is de Markt der Peerl-Vis- ook geen andre , dan Nederlandze

zery , weshalven die magt niet moet

Soldaaten

De Zaye , (een Verw-Wortel , om

vermindert werden.

de Chitsen te Verwen) in deze Landen

vallende , is een van de voornaamste

MAN-AAR

Inkomsten, diens prys , gelyk ook die
der Olifanten , na den sleet moet ge

Zynde aan de Zuid-zyde de Sleute

reguleerd werder

Jaffanapatnams Jurisdictie in 't Zui

van ’t Ryk van Jaffanaparnam, moe
ten minsten met 60 Soldaten bezet wer

den, begind met ’t N. cynde van Cal

den , en by de minste schyn van Oo
log met 100 man , en Provizie voo

pentyn, en in ’t O. met de Rivier en
de Inham van

een jaar in ’t Kasteel, alzo de Portu

geesen altyd op Ceylon ’t oog zuller
TRIKOENMALE

houden

Ook moet men , boven de versecke-

ring van dit Eyland , wel letten op de
zelfs Inkomsten, te weeten, de Peerl
visschery, Zaye, Zout, en de Olifanten

die de Mantotters, Moeselipatters, en an

Welke Haven nu aan Raja Singa vry
en open gelaten wierd; zynde een plaats

van byzondre Consideratie, zoo dis
Keizer ons met den Oorlog quellen wil

dre leveren ; behalven dat de deurgaar de, in hoedanigen geval haar Edelheden

usschen de Ceylonze Kust, en Mar
ordineren, die plaats aanstonds te bezetAar, ook inkomsten heeft, waar op gelet ten, om dien Vorst tot redelykheid te
dient te werden. En dat 'er geduurig dwingen.

Wagt gehouden moet werden aan de

West-zyde van Man- Aar , daar een

Ook zal dan noodig zyn in Possessie
te nemer

tweede Kil is , die ’t Eyland van de

Sandplaat van Adams Brug scheid.
Ook diend men ’t aanplantten van

BATICALO

Cattoen, Ryst, Naetchery , &amp;c. hie

te behertigen; ten welke eynde de wa

terschutting der Moesilipatze Rivier ge
stadig diend bezorgt
Ook zyn de Landen der Wannias tus

schen Man-Aar en Pomery van byzon

Om Raja Singa te eerder te doen wys
werder

En dan moet men ook , by Oor

logstyd niet verzuimen te destrueren
de

dre Consideratie, maar weinig bevolkt

dog die men uyt Jaffanapatnam ligtbe¬

ZOUT-PANNEN,

volken kar

Tusschen Baticalo en de Rivier van

JAFFANAPATNAM,
Is overkropt van Inwoonders, en eer
zeer vrugtbaar Land, dog, om de me
nigte van ’t volk, niet in staat, om da

te doen, derhalven moet men hen te ge
moet komen, en de Landbouw uytbrei
den onder hen met Kattoen te planten

Waluwe , om Raja Singa alle elender
teffens te doen gevoelen , en hem t01
zyn eygen nut te eer te disponeeren ; er

dan moet 't Zout , ontrent Calpentyn
vallende , ook werden verzekerd , o
vernield, om alle toevoer van Zout na

Candi af te snyden. Dog , by Vre

de , konnen die plaatzen heel Ceylor
en de Weveryen en Schilderyen voort soeden
te zetten

Men moet ook de Wannias wel

leiden, en hen niet souvereyn Regeeren,
alzo zy dat niet gewoon zyn

C

A LE.

Begind in ’t Westen met de Riviei

Tot verzekering van Jaffanapatnam, van Waluwe, in 't Zuiden, met de Ri-

moeten’er in Bezetting niet minder zyn vier van Bentotte of Alican, en Land
als 250 koppen, makende met 't Guar waard in met de Veldwagten van Canisoen van 150 op Man-Aar, Aripo en oene , Barlepanette , &amp;c. behelzende
Calpentyn, te zamen aoo koppen, var de Dolas das, Morrua, Billigam, Ga
welke 250 in ’t Fort Hammenhie le, en de halve Walewit te Corle , zynmoeten leggen , 40 a 50 man om de de jegenwoordig zo wel bevollt, als
mond des Inhams te bewaaren , al eenig Landschap op Ceylon
In

VAN C E
A. 166r. In Gale, en in des zelfs Landen,
ten ten minsten leggen 600 koppen

Y
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Juaaddoenders, te vangen en te ver-Ae reoololgen, en hier aan den Fiscaal over te

Men zal de aangevange Landbeschry- leveren ter tyd toe haar Edelheden an
vinge naeukeurig, zo als zy begonnen is

vervolgen, en by zulke Gecommitteer-

sers verstaan.

Zo als de Wagten in deze Jurisdictie

den, als by Resolutie 'er toe gesteld zyn, nu beslagen zyn, moeten zy blyven
dit doen waarnemen

De Mooren moeten binnen hunnJravetten gelimiteerd blyven

leggen , zonder die te verplaatzen, te
verlegeren , te vermindren, of te vermeerderen , dan met de Last des Gou-

De Marales, en Deccum, moeten ge

verneurs ; en alzo deze Landen meest

trouw werden ingevoerd, volgens d

ontvolkt , verlaten, en verwoest zyn.

Ordres, aan den Dessave by Instructie heeft men zig aan geen andre Ordres
der Cingaleesen te binden
gegeven; en die hier nevens gaat

De Dessave moet goede ordre houden
ontrent de Militie, zo Inlandze als Nederlandze, de ongehoorzamen straffende,

INSTRUCTIE voor der

de onzen na onze gewoonte, en de La-

Dessave over de Landen en scaryns na de haare , ’t zy met tjambok-

urisdictie van Colombo
beginnende met ’t Eyland

alpentyn in ’t N. to

de Rivier van Alican Be

lagen, de Hoofden met geldboete, &amp;c.
z0 als de Saaken vereisscher
De Lascaryns onder den Dessave in dit

District behoorende , bestaan uyt 274
koppen

zuiden

vHAn Ouds her was 't by de Portuge-

172

SUyt de Pasdum Corle.
d Uyt de Walewiette Corle

zen de gewoonte, Dessaves , da

is, Land-drosten over de hooge Lanlen te stellen , en dewyl in Rade van
Ceylon verstaan is , dat 'er een expressi

Dessave zyn zal over de Jurisdictie van
Colombo tot 't bezorgen der Militie

389 Uyt Reygam Halpitte en He

wagam Corles.
213 Uyt de Landen van Nigombo.

en de Regeering zo der Inlanders, al
om de Landbouw voort te zetten, 1

Alse verdeeld onder zodaanige Hoof-

tot eersten Dessave van Colombo aan

den, Apochamys, en Araaties, als de
gesteld de Capiteyn Lieutenant Pierre Lyst, er af zynde, toonen kan welk

du Pon.

Deze Jurisdictie neemd bezuiden di

getal om deze groote Landstreek var
Colombo te beschermen, zeer zoberom-

Stad zyn aanvang, een Musquet-schoo komt ; dog dit moeten wy voor eerst
buiten de Gaalze Poort, tegen over d nog z0 aanzien , alzo wy geen grooter
onlosten nu nog draagen konnen.
Geregtsplaats, alwaar een Paal, of an
De Dessave zal alle Devoir aanwender tecken mag gezet werden, en aar
de N. zyde buyten de Nigomboze den tot ’t voortzetten van den Land-

Poort, na ’t eyndigen van ’t Pleyn van jouw, om’t welk te onderneemen, wy

de Stad met des Dessaves Woonhuys ii daar toe ’s Compagnies Slaven geven
Hulfts-Dorp , Wolvendaal , en zo ve dsie Culture begonnen hebbende in 5

net pleyn in de Kaart afgebeeld is, er Landschappen, of Corles, en wel eerst
van daar door de 2, 4, en 7 Corles
met Pittigelle Noordwaard, met Pas
Putclaon, en ’t Eyland Calpentyn tot sum, en Walewiette Corle tot aan Anaan ’t vaste Land met den hoek van Ca-

guratotte of Narigelelle, waar van zig

etive in ’t N. behelzende van Co

wel de minste apparentie vertoend , om

lombo voort Landwaards, de Hina, He

die te beheerschen , of te cultiveren

wagam , Halpitte, Reygam Corle in - met ons eygen volk, dat wy den tyd bereheel, en over de Caletureze Rivier de veelen moeten, maar te Land benoorden

Pasdum-en Walewitte Corle, eyndigen
de aan de Zee met de Africaanze of Ben-

de Caltureze Rivier van Warigelelle af
ot Gourbevele , of tot de Colomboze

totze Rivier, in 't Zuiden Landwaard

Rivier , is t geene wy nu beslagen er

jegenwoordig aan Pitigelle, maakend
meest regt N. en Z. langs de Zeekant
niet min, dan 25 Duytze mylen a 15 i1

oorgenomen hebben te Cultiveren, be

rypende ’t grootste gedeelte van Reyam Corle, de Heele Halpitte Corle,

een graad , en Landwaard in zoo vee en’t grootste deel van Hewagam Corle,
meer, als met den Keizer van Candi als mede over de Colomboze Rivier een

t’zyner tyd zullen accordeeren. In wel-

oed deel van de Hina Corle welkt

te Jurisdictie de Dessave regt heeft al-

zandstreek wel 30mylen ten minsten in

le Dieven , Doodslagers, en allerler

zyn kring beslaat, voorzien met zeerveel
schoo
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groot werden op 6 a Sooo Ammonam

In de REYGAM CORLE

Lacjers-Zaed , en waar mede Colombe

t’zyner tyd, onder Gods Zegen za
konnen gevoed werden

Over ieder 2 Corlas zal een opziene
zyn, over Reygam en Halpitti Corle

Rammoekene , Reygamme, Aloegamme, Mendagamme, en andre klec-

ie omleggende Dorpen,

de Luytenant Dessave Andre Velooze
over Pasdum en’t deel van de Walewit

In de HALPITTE CORLE

te Corle , aan dees zyde van de Riviei

Alican Salomon Silvester, en over Hewa
gam en Hina Corle, Don Jean Mode

liaar van Colombo, welke drie Perzonen de Dessave geduurig in hun plig

Halpit te, Mampe, Tumboville, Bel¬
lantotte, Ateley, en des zelfs onderhoige agter Galkisse

tot den Landbouw houden moet

Ten dien eynde zyn hen de noodige

In de HEWAGAM CORLE.

Slaven, Slavinnen, Kinderen , en Bur

fels tot de Ploeg gegeven , die ook to
geen andre byzondere werken , en nie

Werragodde, Cardepitte, Kotuwil-

dan tot deze diensten der Compagnie

e, Kittampauw, Moberiauwe , Batta-

moeten gebruikt werden

Ook moet hy wel zorgen, da geei

Slaven vervreemden, of verruild , o

amoela, Talamgam , digt by Kote
Mallalekoswatte, Poelettauwe, Gotte
Touwe Korrettotte, Hewagam.

gestoolen werden, en daarom zal hy al
e de zelve, die niet wel gemerkt zyn

In de HINA CORLE

met een Lidteken weer mogen merken
en moet van die alle een nette Lyst hou

den van ieder Huisgezin , met naam

Pelligorre, Passegorre, Warragodde
Kalane,
Kallian, Mahare met zynen aanDeze Opzieners moeten zig geen
dleve, Telinge, Pattehoenepitte, DomMagt aanmatigen.
De kleene Laaken zal de Dessave af pe, Manutte Gamme, Kalloucon-Dantoenaam, Casta, &amp;c

doen, en de verdere aan den Landraag

brengen, die bestaan zal uyt deze Lee
den :

De Dessave, Pierre du Pon.

ve.

Onder de Voordeelen der E. Comp
ot soulaas van haare grootste Lasten
zyn naast, ’t voortzetten van’t Gezaey,
de Olifants-Jagt, d’Areck-handcl, en de
Inkomst der Dorpen

De Luytenant Dessave , Andre Ve¬
loose

De Capiteyn van de Pasdum Corle.

De Modeliaar van Colombo, Don
Joan de Costa

d’Adigaar van Mature.

Jalsponder Modeliaar.

t Opperhoofd van Nigumbo hier
dog naaft den Dessave, zo de Raa

op Nigumbo is

De Modeliaar van Nigumbo.

Van den Areck-Handel is nog weynig
hope zo lang de Landen der Koning-

zen niet open gezet werden

De Mooren zyn ons zeer schadelyk
op dit Eyland, voor al ontrent ’t voortplanten van den Godsdienst

De Dessave moet ook bezorgen, dat
t Gebed alle morgen en avond gedaar
verd door een Corporaal of Adelborst in

se buyten-Wagten , en die zal 'er een
Wagt vry voor zyn, en de Hoofd-Officier der Wagt moet 'er by zyn. Da
ook 3 4 kappittels Sondaags voorge¬

lezen werden uyt een Gereformeerd Kertelyk Boek

Die alle Landtwisten zullen afdoen

dog alle Crimineele Saken en Importan

De Dessave zal als Schoolarch vier

naal des Jaar ten minsten met den

Predikant de Schoolen alom visiteren
te, civicle questien, boven de 8o Rykszal ook toezien, dat geen dienstbare Cindaalders, zullen na Colombo gerenvoy
galeesen
, inzonderheid geen Chialias,
eerd werden
De Dessave zal ten eersten doen cul-

iveren en aanvangen deze Aldees , er
Zaeyvelden voor Reckening der E
Compagnie, zonder die aan iemand ir

eygendom te geven

nog Coelis, tot Lascaryns gesteld werden

Zal ook wel letten op alle wegen
binnen onze Wagten , om den Handel
binnens Lands van Zout, Tabak, Kle-

den, Suyker, Peper,&amp;c. niet te stremmen.
Voor
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. 1661. Voor al welke moeite hy Jaarlyk. Reckening van den Cassier, en de Gel-A. 1651.
oo Ryksdaalders trekken zal tot laste den , van buiten komende, ider cen byvan ’t gezaey , en verder zorgen voor
de Gezondheid van ons Nederlands

zondre Reckening geven.

10. Zal geen commando voeren over

Krygsvolk , dat zy noyt op de Aarde den Cassier, nog Winkelier; dog 't oog
pen , en haare kleeren niet verkoo- wel mogen laten gaan over hunne Boeten en Bedryf, en ook over den Solpen.
Hy zal, in de Stad komende, geen dy-Bockhouder , maar Suppoost van
commande over de Militie hebben, dog den Opperkoopman zyn, de Dispensier
de rang voeren in Rade boven den Ca de Opziender der Wapenkamer, en ’t
biteyn-Lieutenant, dog zal den Capi-

Vzer-Magazyn, ook moet de Equie-

teyn als zyn Hoofd eeren

pagie-Meester op zyn bevel hem Rec-

tening van zyne Goederen, en jaarlyks
zyn Equipagie-Boek overgeeven , om

INSTRUCTIE voor den met de Boeken na Batavia te gaan, en
Opperkoopman van Colom-

dus moet de Dessave en opzienders

bo , die 2'; Persoon van Co-

an Compagnies Slaven hem opgeven,
wat dooden, en hoe veel Kinderen ’er

lombo en ade Raad var

gebooren zyn , en dat alle maanden,

en Reekening van de Gereedschappen

veylon is

doen.

11. De Pakhuizen heeft hy ook

Deze heeft te bezorgen, het navol¬

licht en net te houden , en de Ryst

gende

oor de Rotten te bewaren, de Stuk1. t I¬
Ffenhouden der Negotieboe¬
L

roederen moet hy droog houden , de

ken , en dat de Onkosten

Provizien bezuinigen, op alles goede
maandelyks precies ingeschreven wer- gt slaan, en wel letten op de onkostden met zodaanigen Specificatie, als by Reckening van Soldyen , Fortificatie,
den Dispensier, Cassier, Winkelier, er andsoenen, en andre Onkosten, en als
andren , opgebragt is, volgens d’ inge
zy merkt, dat het te hoog loopt, den

voerden styl, zonder verandering

Gouverneur waarschouwen

2 De Negotieboeken zyn zyn eygen

2. Op de Wapenkamer te houden

verk, hoewel ’t Journaal by den Boek

een net Boek, groot-Boeks gewyze,
houder onder zyn oog mag doen hou¬ waar in alle Wapenen , Gereedschapden, dog hy zelf zal gehouden zyn d’e
en, &amp;c. haare Reekening hebben
Partyen in ’t Groot Boek over te dra

Dok heeft men goedgevonden aan

gen , om van de dengdelykheid alle
Posten verzekerd te zyn.

3. Moet ook bezorgen, dat de Di

te stellen een Equiepagie-Meester, en
een Constabel Major , den eersten ook

spensier, een behoorlyk consumptie- ten byzondre Instructie te geeven, ge3ock houde, waar uyt de partyen maan
yk ook den Soldy-Boelchouder (die hier
delyks zyn ingeschreeven, om in copyc en Koopman is) aan den Winkelier,
assier, en Dispensier van Colombo.

met de Casse-Winkel-en Soldy- Boeker

jaarlyks na Batavia gezonden te wer
10n

4. Alle maand zal de Boekhouder be

zorgen, dat hy met den Cassier, Win

Ook was nu hier een Onderfabryk,
zynde een expres Roymeester, Land
meeter , en Ingenieur tot de nieuwe
’ortificatien , hier van de Majores of

celier en Soldy-Boekhouder accoorc

verheden noodig geoordeeld , geteld.

S.

Hier is ook een Capiteyn der Caneel.

5. Met de Comptoiren Jaffanapatnam

Gale, Malabar en Toetocoryn geduu- chillers , en alle deze Lieden hebben

rig te correspondeeren, en dat geduurig

hunne Instructien.

hunne byzondre Posten na Colombo

werden overgezonden.

6. Geen Goederen uyt ’t Pakhuys
als op een Ordonnantie van den Gou
verneur, te verstrek ken

Ook is 'er een byzondre Instructie
oor den Dessave van Mature , die gesteld is over de Landeryen van Gale
tusschen de Rivier van Alican Oost-

waard , tot aan Waluwe, zynde ontreni

7. Zal geen Contanten , dan aan den 25 mylen langs strand, en dwars, oncassier , en dat op ordre des Gouver- der welke laatste stonden of laagen,
ieurs , geeven.

8. Hy zal geen Geld ontsangen, dan

n ’t Dictrict van Dolas

dat van de Buyten Comptoiren , Batavia, of Persien, komt
9. Zal geen andre Casse-Reekening
in de Boeken houden , anders , dan de
V. DEEL.

das Corle

Morrua Corle , V.

625
18

Billi-
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Gale Corle 420

gen , Wegen , Dorpen , Moerassen

Walawitte Cone- 67

Bosschen , Rivieren , &amp;c. zonder ieis

van ’t gene daar toe vereischt werd te
vergeten, &amp;c

1592 koppen

Ook hebbe goedgevonden den hier
vervallen Landraad weder op te reg
ten , en tot Leeden der zelve aan t

Aldus overgeleverd aan de Heer Adri
aan van der Meyden, Raad Extraor
dinaris van India , en Gouverneur

van Ceylon, in ’t Jacht Vlieland,
zeylende uyt de Bahia van Gale,

stellen :

Fernandus Alvares, Dessave.
Harmen Wynantszoon, Luytenant; en

den 21. Juni, Ao. 1661.
Uyt naam van haar Edelhe-

den als Commissaris,

nu Capiteyn der Gale Corle.

(was geteekend

Hans Jacob Boef, Vaandrig, en Opziender van ’s Compagnies Oli-

RYKLOF VAN GOENS

fanten tot Mature

Joan Bax, Vaandrig, en Capiteyn de
Caneel-Schillers.

Don Joan de Costa, Raja Passoe Mo¬
deljaar.

Den Adigaar van Mature,
Meester Antoni Rabel.

Twee van de bequaamste Landbeschryvers of Moetjaars

Na ’t overgeven nu van deze Land-De Hevoogdy aan den Heer van der Meyden, van
Goens

schynd de Heer Commissaris van Goense
verder de Saaken der E. Maatschappy de Hee
op Malabar voor een tyd (gelyk wy el-van der

ders in ’t vervolg zien zullen) met allen Meyden
A. 60

ernst behertigd, en ondertusschen Cey- weer as
lon aan dezes Landvoogds zorg ge-Landheel en al gelaten te hebben , die hier voog-

zyn tyd, behalven dat hy verscheide neOok werd belast aan de zelve, om mocjelykheeden nu en dan met Raja
in Vriendschap met de Naik van Ma- Singa kreeg, redelyk gerust tot Ao. 1663
dure te leven, en met den Teuver in doorbragt, wanneer hy deze Landvoog-

tegenwicht van des Naiks quaadwillig

dy weder aan de Heer van Goens in de

heid te leven

Maand April, op welken tyd hy ook na
Waar beneven ook nu gelast werd de Batavia van hier vertrokken is, overge-

Landkaart van Ceylon op het netste t

leverd heeft

DERTIENDE HOOFD-STUK.
Yttrekzel uyt den Brief haarer Edelheeden over den Heer van Goens. Memorie
dour den Heer van Goens aan den Heer Hustaart overgegeeven. Plaatsen met
Ceylon correspondeerende. Op Ceylon onder Colombo staande. Buyten Ceylon.
Persia. Suratte. Wingurla. Choromandel, en Bengale. Mocha. Maldives
Batavia en ’t Vaderland. Malakka. 1. Canara. 2. Malabar. De geheele
Handel bestaat in het Mainteneeren van onze Contracten. Porca. Calicollang
Fortificatie van Coetsjien. Samoryns Peper. ’t Kruyssen nog al dienstig. Cattoen
3. Madure. Den Teuver. ’t Eyland Rammanacoil. Verdre Beschryving van

de Bogt. Parruase Cbristenen. Peers-Visscherye. Onderscheid tusschen de Toetocorynze en Man-Aarze Banken. Caylpatnam en Toetocoryn. Colombo. Nigumbo. ’t Land van Nigumbo is zeer Vischryk. Geeft de beste Caneel. 2000
Zielen in Nigumbo. Geen Mooren daar te gedoogen. Motoeael. Geen Land
Erflyk weg te geeven verre van Colombo. Landbouw. Vry-gestelde Malabaaren.
Hunne Kinderen tot het Christendom op te quecken. Fortificatie. Niemand binnen

't Casteel te laten, dan de gequalificeerde. rven. Galkisse. Twee Vissers Dorpen
Rivier van Paneture. Halpitte Corle. Hewagam Corle. Reygam Corle.

Anguratotte. Pasdum Corle. Walewitte Corle. Caliture. Berberin, Alican. Gale. Bentot. Gale Corle. Billigam Corle. Dollas das Corle. Agras

Een Generaale Beschryving hoog noodig. Mooren. Overlydende, trekt de E-

Compagnie van hunne Middelen. Verpagtingen. Geen Dessaves, nog Capiteyns
der
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A. 1603. der Corle s daar in te gedoogen. Kalk-Brandery. Sout-pannen. Wanni. Jaf A. 16639.
fanapatnam. Man-Aar. Paarl-Vissery. Het Recht van de Compagnie over deze
Landen. Zullen geen Ryst meer van buyten behoeven. Tabak. Cattoen, Clap-

pus-boomen, Zaeyvelden. Lof van Jerofas Vosch in den Landbouw. Weven,
Schilderen. Cattoen aanplanting. Een Coraal op Poneri opgeregt. Qualiteyten,
in een Dessave vereischt. Christendom. Zyde- Wormen. Calpentyn. Staat onder

Jaffanapatnam. De Portugeesche Boeken des Konings van Portugal te Examineeren, om kennis te krygen. Vyf Generaale Poincten. ’t Geld op 't Land te behouden. Te besorgen, dat wy van Buyten niet behoeven. Middelen daar toe.1. De
Vreede. 2. De Landbouw. 3. 't Aanplantten van Catroen. Andre Middelen.
Tol op de Ryst en Kleeden. Ceylon is een van de gezegenste Landen der Weereld.
: Uytvoeren van Geld te verbieden. De Mooren uyt Colombo te houden. De
Portugeesen, Toepassen, &amp;c. alomme buyten ’t Land te zetten. Hunnen schaa-

delyken Aard. Schraap-zugt te weeren. Cingaleesen. Don Jan. Moeti Apohami. Incandoewa. Don Constantyn. Modeliaar van Nigumbo, Louis D’An¬
drado. Manoel D’Andrado. Joan Treixera. Andre booge Geslagten. Mindre

Geslagten. De uytgegeeven Landen mogen niet weer afgenoomen nog veranderd werden. Fortificatie van Gale. Malabaarsé Slauen te koopen, noodig. Raja Singa.

Zyn handeling met ons. Houd het Recht der Volkeren niet. Zyn Godslasterlyke
Hoogmoed. Moet met een maatige Erkentenis jaarlyks verzorgd werden. Engelze

Gevangens. De Navale Magt onder Ceylon. ’t Pakken der Caneel. Sout-Pagt.
De Herbergiers. Alle de Onkosten op een vasten voet te reguleeren. Voordeelen.
Predikanten , en hun Versoek om de ordinaire Gagie. Peper te zuiveren, hoe

Maarten Huysman. Ordre op ’t verkoopen der Olifanten. Besluyt. De Heer
Hustaart bestierd Ceylon van Ae 1663. tot Ao. 1664. Op welken tyd den Heer van
Goens hem weer verving.

I

Mnu egter nader kennis te kry-daar aan gelegen te zyn, en goedgevongen, by wat gelegenheid dez den het zo te laten geschieden, te meer,

Heer weer aan 't bestier dezer zyn gemelte E. het zelve ook al aan de

Landvoogdy geraakt is, schynd zyn Heeren Principaalen van daar bekend geEd. daar toe zyn dienst by haar Edelhe maakt had , en ook daar op den Heer
den aangebooden te hebben, die daar op Jacob Hustaart, dien wy anders tot het
goedvonden het zelve aan zyn Ed. op te Gouvernement van Ceylon geprojecteerd

dragen; dog de wyze op welke dit ge- hadden, gedimitteerd heeft herwaards te
schied is, moeten wy zo, als zy in de komen , met een zeer ernstige RecomBrief van haar Edelheden aan die van mandatie om tot Gouverneur op de Kust

Ceylon, of aan zyn Ed., en den Raad, gebruikt te mogen werden, gelyk wy
op den 29. Augusti, A. 1663. afgeveer- het zelve dan alhier ook zo goedgevondigd, voorkomt, van woord tot woord den en verstaan hebben; maar zo haast
aanhaalen , om dat de Heer van Goens
is zyn gemelde E. met het Jagt Durin zyn Antwoord daar al vry zeldzame,
gerdam, en ’t Fluytje de Nachtegaal, niet

sterk klemmende en barsze aanmerkingen op maakt.

van hier na de gemelde Kust vertrok-

ken geweest, om het zelve Gouverne-

Het Uyttrekzel uyt haarer Edel
heeden Brief, luyd aldus:

ment over te neemen, en te bekleeden
of de Huysvrouw van den gemelden Heer
van Goens heeft in Rade van India doen

ingeven een Request, en daar by te kenUyttrek-DEwyl
zel uyt de
Brief ha

rer Edel

de Heer Ryklof van Goens ons, nen gegeven haare ongelegenheid, en

zo by de gemeene, als particuliere ongenegenheid, om weer na Ceylon te
Missiven voorgesteld, en zyn dienst aan gaan, gelyk het voorneemen eerst wa-

heden

gebooden had , om nog een geruimen jeweest verzoekende dienvolgende

over d

tyd op het Eyland Ceylon in’t Gouver- dat zyn gemelde E-met ten eersten door

Heci
van

Goens.

nement van dien grooten Ommeslag te
continueeren, om alles in een goede Or

een ander vervangen, en gelicentieerd

mogt werden na Batavia te komen, om

dre te brengen , en metter daad te be- zyn dienst alhier waar te nemen, gelyk
wyzen, dat de groote dingen , die zyn zyn E. by nader schryven ook te kenE. van het zelve Eyland, en de voorde nen had gegeven zyn intentie en meynint
len , die metter tyd uyt het zelve ge- in dat kas, namelyk, by ongelegenheic
van zyn Huisvrouw om derwaards te ketrokken konnen werden, opgeeft , zoo

ondoenelyk niet zyn, als andre wel heb-

ben gemeind, hebben wy ook geoor

ren , zo te zyn, dat ons zeer onverwagt

voorgekomen is , en geen kleene alte-

deeld dezen dienst van de Compagnie ratie in de aangeroerde voorige concepV2

ten
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pen na ’t Vaderland , agtervolgens de A. 1002

ver niet weinig hebben verstelt gestaan, Ordre der Heeren 17nen. Het Proces
om dat niemand by de werken, of voor tegen zyn E. op Ceylon geintenteerd b
eerst te verwagten hadden , bequaam den Fiscaal Lucas van der Dussen, 1
ofte gedisponeerd, om daar toe gebruikt eyndelyk by den Raad van Justitie dete konnen werden; gelyk UE zelfs wel zes Casteels anders, dan zyn Ed. verwagt
zullen konnen afmeeten; dog zyn ge- had, getermineerd.
noodzaakt geworden van de nood een
Onderstond, uwe Vrunden.
deugd te maken, en , na veel overwe
gens van Saaken, hoewel zeer ongeer- Batavia in 't Casteel,
ne, eyndelyk te raade geworden, haar
den 29. Augusti,
A. 1663
gemelde E. het versoek in te willigen
en te rezolveeren zyn meer gemelde E
En was geteekend,
te doen vervangen ; en aangezien wy
gelyk boven nog is gezegt, niemant
Joan Maatsuyker,
hier en hadden , om die zeer Importan
Carel Hartsink,
te Chergie op te leggen , hebber
Nicolaas Verburg
onze gedagten weer moeten wenden na
Dirk Jansz. Steur,

den Persoon van gemelden Heere Hu-

Joan Thyssen

staert , hoewel al eenige dagen na de

Adriaan van der Meyden

Kust vertrokken , en hebben goedge-

vonden, ende gerezolveerd zyn gem. E

Rogier van Heyningen.

die last te beveelen , op ’t vertrouwei
dat wy hebben van de uytstekende qua

liteiten , die zyn E. daar toe is hebbende; En is, om het werk zyn E be
kend te maken, inder ylaangeleyt en n
de gemelde Kust afgevaardigd het Jacht

Bleyswyk, met ordre en Commissie op
zyn gemelde E., om het Chormandel¬

Hier op nu Antwoordde de Heer
van Goens , en de Raad van

veylon ; den 10. November
daar aan in deze nadrukkely
ke Termen.

ze Gouvernement te laten in handen van
den E. Cornelis Speelman, daar te voo
ren toe geordonneerd , en naderhan

om opgekomen redenen weder her-

I.DAt UEd. den E. Ryklof van Goens,
hebben gelieven uyt de Last van di

Jouvernement op zyn ootmoedig ver-

waards geroepen , ende in persoon mef zoek by ongenegenheid van zyn Huisten eersten na Ceylon over te steken, vrouwe , te verlossen, is zyn E. ter

om dat Gouvernement van den Heer noogsten aangenaam geweest; maarnoit
van Goens , meermaalen genoemd , te had zyn E. verwagt in diervoegen verontfangen , ende t’ zynen laste te ne- ost, of met zodaanige uytgedrukte ex
ressien ten toon gesteld te werden, als
men , uytwyzende de Acte van Comnet UEd. God weet waarom, geliefd
missie, boven geciteerd het welk w

niet twyffelen, of zal by zyn gem. E

iceft te doen, ja zodanig, dat zyn on-

geerne gedaan werden , als zynde het nozele Huysvrouwe , die noit kind ver-

Eyland Ceylon, ende de Sterkten, Lan

oornd kan hebben, in de publyke Com-

den , ende Comptoiren , daar onder missie van de Heer Hustaert te pronk
staande , van ongelyk grooter aanzien

noet staan , om voor al het Volk te

Respect, en Importantie, als dat var
Chormandel, aan wien de gemelde Hee
van Goens dienvolgende voor zyn ver-

wezen als een getuige, dat haar Man

trek transport in forma zal doen van he

door haar verzoek gelibereerd, ende niet

onder disrespect ontlast werd, om da
zyn E. meind , dat die ontlasting door

UEd. op Batavia behoorde te geschie
den , daar ze hem was opgeleid ; maa
geenzins
op Ceylon, even dan offer geen
narichting verzien van een Memorit
zelve , en alle de effecten daar van de

pendeerende, mitsgaders zyn E- tot zyn

van den prezenten toestand van Zaaken, andere
aldaar, ende op wat poincten voo

materie te vinden was, dan deze.

om hem de zelve tot belooning van zyn

eerst gelet en reguart zal dienen geno- zuuren Arbeid, zware Zorgen, en gro-

men te werden, waar toe wy ons zul

te geleden schade, toe te passen, hoewel,

len gedraagen.

zoo men hem wat liever gehad hadde

Daar na voegen haar Edelheden dit men , zyn’s oordeels, schuldig was te
volgende wegens de Heer van der Mey- stellen , gelyk het inderdaad waar zy
dat zyn ontlasting gefundeerd was op de
den, hier nog by

Ordre van de Heeren Majores, die hem

De Heer van der Meyden voornoemd

zyn verzoek hadden toegestaan, om, na

vertrekt met de aanstaande Retour-sche. ’t gedaan Exploict, te gaan rusten; dog
de¬
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A. 1663. dewyl zyn E. niet alleen hier in maar wierden, gelyk gebleeken is, dat men A. 1663.
ook in andre Zaaken vermeynt Disre

zig duizend Ammonam Areck op een

spect te werden aangedaan , zal hy de

aar heeft laaten ontsteelen, dat de Boe-

zelve wathaakter UEd. onder de oogen

ten een rond jaaa ten agteren stonden,

orengen

Eerstelyk is zyn E. ter ooren gekomen , dat in UEd. generaale Resolutie

datter by duizenden guldens in Soldy
neer verstrekt waren , als de Luyden

erdiend hadden , dat 'er geen ontzag

gesteld is , dat zyn E- op zyn verzoek nog liefde was , waar door ’t genieene
op Ceylon zoude continueeren. Hie besl gehandhaafd wierd, en de Sake doe
tegen protesteerd hy wel expresselyk, en in zyn eyge natuur inziende , ende een
dat zulles noit zal konnen werden bewe- wettige Calcula van ’t menagieeren der

zen; maar wel 't Contrarie zo klaar alde Son op den middag, ende waar toe i

dit dan doch noodig hier in gesteld.

onkosten, ende ’t vermeerderen der proyten doende, bevond, dat Ceylon na de
veroveringe van Jaffanapatnam, en met

konnende zyn E. niet anders oordeelen, lie profyten versterkt , uyt zyn eygen

dan daarom, om hem aan te wryven de Inkomsten ende Profyten, met hulp der
Laster, dat hiy den E. van der Meyden onderhoorige Comptoiren, niet alleen
hadde vervolgd, en op doen komen, om

soude konnen bestaan, maar nog over
zelfs 't Gouvernement te possideeren. chieten. Dit heeft zyn E. doen bly(oorwaar is het hierom geschied, zoc ken, dat, niet tegenstaande de zwaare

heeft zyn E. redenen de Heeren Majo

-quipagie, en gestadige Oorlogen A.

res tot Rechters aan te roepen. ZynE 1659. op63000, en A°. 1660. op65000
verklaard mits dezen, ja voor Hemel en guld. al gebalanceerd heeft, en hoe veel
Aarde, dat hy nooit zal ontkennen zyn

alderuyterste kragten ingespannen te hebben, om dit Eyland van dat schadelyk

dit van’t voorige heeft gediffereerd ,
nag in de Generale Boeken blyken

Instrument te ontlasten, ja sustincerd ze

Ten Tweeden heeft zyn E. voorgesteld, dat Ceylon zich zelven met zyn

iy anders gedaan had , dat hy de E

zygen Landbouw zoude konnen bedro-

Compagnie en ’t gemeene best groote-

en , zonder naamweerdige quantitcyt
lyks zoude hebben verongelykt. UEd Ryst van buiten te behoeven, welk con-

allen is naaktelyk gebleeken, dat hy zy- cept al zoude verkregen zyn geweest,
nen dienst schuldig geweest is te prezen zo hy niet gestadig van 't Land hadde

teeren , zoude hy zyn plicht voldoen : gemoeten , ende mede nemen de beste
want UEd. bekennen zelve niemand by

Adjuncten , die daar toe lust ende yver

der hand te hebben gehad, om hem te hadden. Hoe verre het tegens veeler
vervangen, hebbende in antwoord dan

verwagt, dat hy hier bleef om te bewy,

vermoeden met Jaffanapatnam gebragt
zy, is UEd. hier voren gebleeken, en-

zen metter daad , dat de groote dingen

de dat zelfs de Commandeur (die te

zo ondoenelyk niet zyn, &amp;c. Zyn’s we

voren zoo bezwaarlyk tot dit geloof
tens heeft zyn E. noyt eenige Zaaken konde komen) heeft moeten bekennen,
voorgesteld, ofte zyn inderdaad te ver

lat hy geen meer Ryst , nog Tabak,

lerygen met arbeid, ende industrie, ge- van buiten van nooden heeft. Op Gale
lyk voor een goed gedeelte de funda is dit Concept al zo verre, dat het (onnenten al vast zyn gelegt om daar op der Gods genade) in zeer weinig jaaren
te bouwen; maar noit heeft zyn E. die zal verkreegen zyn ; ende hoe het op
dingen groot genoemd, gelyk UEd. nu

olombo gesteld is, wenschten wy dat

gelieven te expresseeren, hoewel , zon de E. van der Meyden prezent eens mogt
der schimpen, nogtans groot genoeg zyn,

komen zien, of het doenclyk was, of

om niet kleen genoeit te werden. Om

de Zaak wat klaarder te ontleeden , zal

niet, en of de Landen hier niet zoo
goed zyn als op de overkust, maar hy

zyn E in dezen de dingen, die hy voor-

ou bevinden, dat wy tegens de hooge

gesteld heeft, eens te zamen stellen, on

Watervloeden Dyken maken, ende tee-

er van te konnen oordeelen , en of ze

gens de groote droogte al mede tragten

dan voor kleen, of groot, of middelmatig werden aangezien , laat zig zy1

e verzien; hy zoude zien in de Nego
ie-boeken , dat de Onkosten van dit

E. weinig gelegen , als ze maar goec

aar niet min dan 60 a 70 duizend gul¬

zyn.

den zouden verminderd wezen , alleen

Zyn E’s voorstel wierd gefundeerd op ayt de Vrugten van de Landbouw, welde losse Regeering , die hy zag, ende ters verzuim Ao. passato de E. Comdat op zyn aankomst Ao. 1658. een ie-

agnie dan zoo veel duizenden gekost

der , door de zwakheid van’t zieke hoof-

ieeft ; en zoude bevinden , dat wy aldede, wat hy wilde, ende waar doorde leen op Colombo niet min dan 1600
rofyten, die de E. Compagnie toequa parren Ryst, en op Gale 1100 parren
nen , of ontdragen , of verwaarloost alle maanden verminderd hadden, ma¬
3

kende
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. 1663kende niet min dan 460 Lasten ’s jaars. kelyk voor den dienst van de E. Comp, A. 1663.
Of nu de winsten by ’t aanweezen van

ende gelyk UEd. nu niemand by de hand

de Heer van Goens in de naaste verleden hadden om Ceylon te bedienen , ende

jaaren verminderd, of vermeerderd zyn, daarom den Heer Hæstaert uyt zyn opgelegt Gouvernement heeft mogen te

kan al mede wel gezien werden

Of nu de E. van Goens, met deze en- rug komen , zo was doe wel expres
de diverze andre concepten ingelaten de mening van d’E. van Goens, dat op
zynde, redenen heeft gehad , zig daar Batavia ook geen stof was voor Cor-

aan gelegen te laten , om voor UEd. mandel, hebbende niet gedagt , dat dit
ende de Heeren onze Principaalen, niet waardig Gouvernement den E. Speelman
beschaamd uyt te vallen , kan lichtelyk zoude gegeeven werden, ende dewyl
geoordeeld werden , byzonderlyk , om de Heer Hustaert hier toe inclineerde,
dagt de E. van Goens, dat de Extraordi-

dat hy door gemelte van der Meyden (dog

principaal in den Landbouw) gelyk al- nary Raaden altoos voor andre behoormet handen en tanden is tegengestaan den te gaan, maar veel min had d’E van
ja, om den Landbouw, en Fortificatie Goens oyt konnen denken, dat tegens

UEd. expresse Resolutie, om d’E. Speel-

te veragteren, heeft men op Gale een

noodelooze weg na Oerewatte gaan kap- man weder na Batavia te doen komen,
pen, ende een groote distantie met klip- om het te last gelegde van de Heeren
pen doen beleggen , welke weg pre-

Majores ontrent UEd. te verantwoor-

zent dog nergens toe nut bevonden den , dat, des niet tegenstaande , zodaverd, en tot Colombo heeft men, tegen nigen suspect Perzoon mag continueeren,
’t gegeeven woord van vryheid,de on voor dat hy zig gepurgeerd hadde. Het
noozele Malabaaren van den Landbouw is met de Heer Hustaert al apparent gebinnen getrokken, ende een straat doer weest na Batavia te rug te keeren. Wat
hakken , meest dwars door 't Casteel, dienst was de E. Compagnie dog anders

welke men zonder lacghen niet kan aan- dan geschied , dan om de gemoederen

zien , om dat men met Schecps-valree- baloorig te maaken, en de habielste enpen in de huizen zoude moeten klim- de bequaamste Ministers van de Comp.
men ; dog de onnoozelheid heeft dit uyt haaren dienst te diverteeren, daar de
werk beschaamd, ende blyft tot nog tot E. Compagnie die nogtans zo noodig
cen Relique van die klocke mans devoi

van doen heeft, ende voorwaar ’t ver-

ren, welken arbeid zoo die na zyne ex- zoek van d’E. van Goens is zodaanig

presse Ordre aan de Fortificatie besteec niet geweest , dat UEd. niet in haar

was, al vry wat verder geavanceerd zoude wezen.

keure hadden hem zulks toe te staan,

of niet: want het was met byvoeging.

Dit zyn dan de waaragtige reedenen, zoo het eenigzins (’t welk niet anders
waarom de E. van Goens zyn dienst heeft na den aart der Liefde kan uytgeleid
moeten aanbiedden, en in gevalle UEd. werden , als bequamelyk) geschieden
den Heer Hustaert tot Gouverneur van kon. Ook is d’E. van Goens niet zoo

Ceylon hadden geprojecteerd, waarom erwyft, dat hy, nu in’t zevende jaar
mogt dan de E. van Goens daar af geen zonder Vrouw geleeft hebbende , het
Ordre hebben, zelfs niet by monde, en hem nog op een jaar niet zou hebben

de was ’t immers dan noodcloos geveest aangekomen, blykende zelfs in zyn Verzyn E. na Batavia te laten gaan, ten zy oek meer medelyden ontrent zyn zwakmen met van Goens al doen mag , wat ke , bedroefde, en ongeruste Vrouw,
men wil. UEd. hebben gezien, hoe om die na zyn plicht by te staan, ende
geerne de E. van Goens na Batavia was ot troost te wezen, dan wel eenige ingegaan, zo het maar hadde durven on- zigten, zyn eygen Perzoon betreffende :

derstaan; dog heeft zulks moeten nalaten , om dat hem wel licht een zober

want UEd. zelver zeer zouden moeten

getuigen , dat hy het gemeene best al

welkomst zoude ontmoet hebben. Zulks zyn leven voor zyn particulier (a zonhoe het zyn E. dan ook schikt, zo werc der aanzien van Vrouw of Kinderen,
al zyn doen of laten tot zyn disrespect Leven, of Vryheid) ten dienst gestaan
geinterpreteerd. Ook gelieven UEd heeft ; ende voorwaar zoo d’E. van
vryelyk te gelooven , dat, zoo de E Goens oit eenige reeden heeft gehad zyn

van Goens de allerminste inclinatie tot Huysvrouw te estimeeren, zo zyn ze nu
Ceylon in de Heer Hustaart had konnen niet verminderd, om dat ze, haar man
merken, dat hy hem niet zoude ontvaa- kennende, en zyn Eere beminnende ,

ren zyn ; en voorwaar zodanigen Gou- geenzints ontrent de zelve heeft willen
vernement , daar niet dan groote ende bezwyken, zekerlyk wetende, dat haar
zwaare Sorgen, Arbeid, ende geduuri man met d’allerminste suspicie Ceylon
ge toezicht aan vast is , iemand tegen niet begeerde : Want UEd. gelieven ,

zyn lust op te dringen, is al zeer beden- lna haare hooge wysheid , eens moderatelyk
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A. 1663. relyk te oordeelen of d’E. van Goens tegen konnen bybrengen, ende veel meer A. 1662.
over die Materie schryven, als men we

konde passen dit Gouvernement lange

licht verwachtte ; dog meind zyn E
verre best te wezen, die Zaak nietmeer
Proces van den E. van der Meyden gevelc aan te raken, ’t welk wel licht de mee
heeft , dewyl afgunstige menschen lig ste gerustheid zal baaren, ten waare ie
te bedienen , nu den Agtbaaren Raac
van Justirie zodaanigen oordeel over

telyker zouden konnen oordeelen din

gen , die niet alleen van de waarheid

mand Contrarie mogt oordeelen , in
welk geval zyn E. niet gerezolveerd
s te bezwyken, maar voet by 't stuk te

maar ook van de reden zouden afwyken

Zyn E. verhoopt dan redenen genoeg

houden, zo ’t noodig is.

bygebragt te hebben, waar uyt niet anders kan werden besloten , dan dat hy

Vertrekt de E. van der Meyden na '1

Vaderland, God verleene hem behouden
oyt begeerd , nog daarom verzogi Reyze, tydige en eeuwige Welvaart,
heeft, ende of ze neg niet genoeg aun Izo hem d’E. van Goens in ’t particu
t Gouvernement wel bediend , maa

gehaald waren, konnen ’er nog zo vee

lier altoos een goed herte heeft toege

werden bygebragt , als noodig mogter

dragen, om de 30 jaarige kennis, die hy
met hem gehad heeft.

zyn
Eerstelyk , dat zyn E. een Ordinaris

Lid zynde van UEd. Collegie, zodanig
verzoeks niet alleen disreputabel, maar

Onderstond, UED. onderdaanige

ook tegens d’Ordre van de E. Compag

Dienaaren.

nie zoude wezen

Ten tweeden , kan uyt het schryven

En was geteekend

der Heeren Majores lichtelyk geconclu

deerd werden, dewyl haar Ed. zelfs op
zyn Persoon gelievende te denken, uyt

Ryklof van Goens,
J. Hustaart, (die den

drulckelyk stellen, dat hy op zyn ver
zock, na ’t verrichten der Oorlogs-Za-

2.

November hier aan-

ken, zal mogen na Batavia keeren, om

geland was.

te rusten, ’t welk directelyk stryd tegen-

A. Roothaes,

t woord verzock , tegens alle redener
in de Resolutie gesteld, alzo 't contrarie

Jacob Borchorst,

blykt aan de Heeren Majores verzogt te
wezen. Ende in gevalle deze kxagtige
redenen, gevoegd by de vcorige , niet

Pierre du Pon, en

Francois de Haze.
Ter zyde stond, in 't Castee

suffisant genoeg zyn om UEd. te bewe

Colombo

gen, en dat hatelyk woord uyt de Re-

Ady 10. Nov.

A. 1663.

solutie te doen royeeren, zal hy d’aller-

klaarste redenen alhier niet aanhaalen
maar voor hem zelfs genoodzaakt we

Vermits nu de Heer Hustaert der

zen geiezerveerd te houden

Heer van Goens op Ceylon stond te
Wat verder zegt zyn Ed. over de
vervangen , en aan zyn E- door haar
Sententie door den Raad van Justitie no;
Edelheden gelast was een Memorie var
dit navolgende :
de jegenwoordige staat van die Land-

De overgezonden Sententie door der
Raad van Justitie in de Zaak van den E
van der Meyden uytgesprooken, heeft de

voogdy aan zynen Vervanger over te

geven , meynen wy den Leezer een
xrooten dienst te doen, met hem

die alhier, zo als zy by zyn Ed. op
gesteld is , te doen zien , alzo de
nen bewegen , om een stip af te wyken
zelve een net doorgezicht van alle de

E van Goens in ’t allerminste niet kon-

van ’t schriftelyk Advys, dat hy UEd.,

als haren expressen Commissaris, na zyn

Zaaken tot Ceylon, behoorende, gee-

eygen zigtbare en tastelyke ondervin-

ren zal

ding heeft overgegeven : want de Raad
van Justitie op Batavia zoude zyn E-

(behoudens haar E. E. Agtb. Respect
met haar oordeel niet konnen afleidern

van zodanige Zaaken , die hy zelfs gehoord , gezien , en wezentlyk ondervon

den heeft. Zyn E. zoude in dezen, (zc
hy konde zien, dat hem de Zake aan-

gin8) genoegzame kragtige redenendaar
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A. 1663

mandel, Bengale, Malakka, ’t Hoofd-A. 1663
Comptoir Baravia, ende ook, ten

MEMORIE voor der

E. Heere Jacop HUstAaErt
Raad Extraordinair van Ir

3

aanzien van de jaarlykze Advyzen.

het Vaderland

De Plaatzen en Residentien , die on

OpCey

der Colombo, als de Stoel des Gou-lon on

dia , Gouverneur en Di- vernements, behooren, zyn op Ccy- der

recteur over de Steden, Ca

lon de Steden, Casteelen, en Vastig-staande

steelen , Sterkten , en Vor

heden in Order, Colombo, Calitu

stelyke Landen van de E

re , Gale , Mature , Hammenhiel

Compagnie gelegen op ’t

vermaard Eyland Ceylon,
mitsgaders, de Steden er

sy Jaffanapatnam, Man-Aar , ende Nigumbo, mitsgaders de Veldwagten en
Buytenwerken , hier na beschree

ven

De Steden, Vastigheden, en Re-buyten

Landen op de Zee-Kusten
van Malabar , en Madure

om zyn E. tot een Intrede
zynes Gouvernements te
konnen dienen.

27 sidentien,

buiten Ceylon, ende nog-Ceylon-

tans daar onder staande , zyn in or

dre op de Kust van Madure , Bembaar, Beypaer Pattemandoer, Toe
tocoryn, Ponde-Kayl, Caylpatnam,
ende Manapaer , ordinair genaamc

MYN HEER

O Sette Fortes, of de zeven Havc
nen , eindigende met de Oost, ofts

Yn voornemen is niet om UE., Binnen-Kaap van Comoryn , voort

Memorie 77
doorde
, Mmet een Inieiding van de Ouc
Heer van
Goen

aan d
Hec

Hustaar
overge-

geven.

heid van Ceylon, hoe ’t van de Por

Noordwaards op de Kust van Mala

bar, Tengenepatnam, Coylan, Ca-

tugeesen beheerscht geweest , end licoylang, Porca, St. Andre, Coe
van ons haar weder afhandig gemaal't
is, op te houden, nog ook met wa
Recht wy deze Landen bezitten, als

tsjien, Paliport, Panany, en Cananoor ; op Canara rezideerd een on

zer Assistenten tot Bargeloor

zynde Zaaken beter passende die ge-

De Frequentatie, die Ceylon, en-

ne , welke daar toe meer tyd , oft de Malabar met Persis heeft, is con33 ook wel meer wetenschap, en gaven siderabel, niet alleen om ’t vertieren

hebben, maar zal in dezen ten eersten
toetreeden om te voldoen de Ordr

van de Peper, Caneel, Cardamom,
20

33 om UE. zoverre van myn ervaarins
te dienen, als na myn opinie tot d

&amp;c. die na Persia gevoerd werd, en
de goede Profyten geeft, maar ook

van onze Gebieders, den Gouverneu

Generaal , ende Raaden van India

7

byzonderlyk, om het Comptant , dat

7

Ceylon daar voor uyt Persia trekt

27

boven dieverze andere noodzaakelyk

eerste aanmerkingen van dit Gouver-

heyd, daar aan dit Eyland, om ’t ge-

nement noodig zal wezen, en dewy

rief, veel gelegen is, gelyk UE. by
de jaarlykze Petitie gelieve na te zien

wy malkanderen in den Malabaarzer
Oorlog niet alleen hebben leeren ken
nen, maar ook de last hebben helper
draagen zoo heeft my d’ ervarend

ende daarom het noodig zy met Persia naeuwe en goede Correspondentic

heid ontdekt, dat ik ontrent UE niet

te houden

zeer wydloopig behoef te wezen, aldie niet alleen zeer wel weet , wa
een Governeur, ende wat een Gou

soen is Sooooo pond , Cardamom

Den Eisch van Peper voor dit Say
70000 pond, Sappan-hout zo veel te

vergaderen als 'er scheeps-ruimte is;
dog is na Coetsjien maar geordon

vernement is, maar die ook beroont
3 heeft een Gouverneur te zyn, die 10 neerd iot cen pieuve te vergaderen 15
zyn Reputarie zop lange jaaren een 320000 pond, om dit Saysoen na Per
wigtfg Gouvernement bediend heeft sia te gaan. Persia slyt ook Jaarlyklk zal dan deze Memorie verdeeler van 20 tot 3oooo pond Canecl, zynin zommige Generale, ende zommi de voor dit Saysoen eerst 28, en daa
ge speciale Poincten
na 16000 pond eysch gedaan.
Plaatyen

Tot een Inleiding der Generaal

met Cey

Poincten is ’t noodig wel te medite
ren over de Plaatzen en Comptoiren

77

deeren

die niet onder dat Gouvernement be

kleene quantiteyt Amsioen, om dat ze

de.

hooren , ende nogtans met Ceylon veel duurder is , dan de Bengaalze
frequentatie, zoo van Negotie, als egter is ze noodig, om de verande

lon correspon

C.

Ombo

Suratte is ten aanzien van Ceylor
van minder belang, en van waar jaar
lyks maar getrokken moet werden een

Communicatie van Advyzen hebben ring, en om deandre op Malabar te eer

als Persia, Suratte, Wingurla, Cor- der te vertieren, zynde ook kostelyker
Bo¬
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ende
ten
dien
eynde
zodanige
goede-A.
1663.
. 1663. , Boven den Amfioen zal ’t nuJaarlyks 77

nodig wezen, dat van daar voor Ma-

27

labar gehaald werde 100 of 150000

20

pen

Suratte geeischt 150000 pond, waa

als de Factuuren

Wat Instructie den Koopman de
Vogel verleend was , kan ook gezien

pond Cattoen, met inlandsche Sche-

Peper werd van dit Saeizoen voor

ren afgescheept
daar van dicteeren.

werden, ende mits onze intentie daar

7

by wel uytgedrukt staat, zal my daar

omtrent tot 3; ftuiver ’t pond , staar

aan gediagen

De Maldivische Eylanden hebben Maldives
te Procedeeren , f 26000 , die ook
zal toereiken tot den Inkoop van de 2 in oude tyden voor een goed gedeelte
Goederen, welke uyt Suratte zyn ge- onder den Generaal van Ceylon gestaan , ende welkers Negotie om de

eischt. De Caneel werd aldaar Jaar-

77

lyks gesleten 20, 30 36000 pond,

77

77

7

Cauris , ende zomtyts groote quanti-

teyt Amber de Grys, al mede haar
voordeel zou konnen geven. Wat

en mag zo wel als in Perssa niet on-

7 der de 48 ftuivers ’t pond verkogt 7
werden

van die Materie na Batavia is geschre-

De Frequentatie tusschen Wingur

Wingur

la en Ceylon of Malabar, is van klee-

la

ne consideratie , ten waare zomtyd.

eenige Cancel derwaards, ende Cey
lon weder eenige Tarw, ofandre be

17

ven, ende van haar Edelen weder ge-

antwoord, blykt UE. in ’t Brief-boek.
om op gelet te werden, zodanig d’ervarenheid UE. nader door den tyd
onderwyzen zal

3 hoefte , van nooden hadden ; maar

Wat Frequentatie Ceylon met Ba-Batavia

het is zeer noodig met Wingurla

tavia, en ’t Vaderland heeft, is inen t va

3 naeuwe Correspondentie te houder

dezen onnoodig verhaald, en UE- niet

er-land

om gestadige kennis te hebben , wat min dan my bewust. Na de Ordre
de Portugeesen al bedryven, haar van de Heeren onze Principaalen

77

7

Staat, gelegenheid, ende voornemen te

moeten jaarlyks , ten minsten twee-

ontdelken, om tegen dat volk gesta

7

77

dig op hoede te zyn.

7

maal ’s jaars Advyzen afgaan, om uys
ersia te Land voort te gaan; d’eer77

Dc Frequentatie met Choromandel

horo

en Bengale is meest van eene Natu

nandel
Ben

ste in Januari, met de Persiaansche
7

pan, &amp;c. komen , ende de tweede
Advyzen in Juni, die voor dezen or
Choromandel zyn gezonden, om van

re , bchalven dat wy veel meer Koop-

gale.

nanschappen van Bengale met her

1y

Conquestèren der Malabaarze Kufi

7

scheepen , die over Malakka van Ja-

zullen konnen trekken , als voor

Mazulipatnam na Wingurla , ende

7

voort op Suratte gedragen , en van

heen. Tot nog toe zyn dit de voor

waar ze te water na Persia gezonden
verden ; maar met de Conquesten

naamste Spyskamers van Ceylon ge-

weest , behalven dat Choromandel,
om de Kleeden, die van daar getrok27
77

ken werden, Ceylon zeer noodig is
Beyde Choromandel , en Bengale,

slyten meest onze Olifanten, nament
lyk Choromandel van Jaffanapatnam

an de Malabaarze Kust, ende de Vre7

77

de met Portugal, konnenze nu geoegelyk over Coetsjen , Cananoor,
en Wingurla na Suratte gaan, gelyk
’t verleden Saizoen geschied is

Met Malakka is de Frequentatie Malakka.

en Bengale van Gale, ende deze kant ;
daarenboven jaarlyks 25, 20 a 250oo

kleen ; dog dewyl de Noordsvaar-

pond Caneel ; dog het eene Jaar ver-

ders uyt Japan ordinair den voldaanen

77

schild veel van ’t andere. Choromandel heeft voor dit Saizoen mede Pee

per geeischt, in quantiteyt van 8 :

eysch van Tin voor d'Indische quar-

77

tieren overbrengen, ende die schepen hier aankomen, werd den Gou-

33 10000 pond; maar myne opinie zou-

verneur van Ceylon daar mede de ge-

de wezen tot nader ondervinding daa

stalte des Handels bekend gemaakt,

mede te supersederen; maar voor Ben
gale diend jaarlyks den eisch van Pepe

2

die dan in Mey, Juni, of Juli, over
Choromandel occasie heelt naMalakka

voldaan , om dat ze daar goet voor

te antwoorden, en den Eysch van Tin

deel doet, ten waare wy ’t geluk hadden , dat de Bengaalze Mooren ons

te doen : Want het schip, dat het

die in groote quantiteyt van dit Ey
land quamen afhaalen rendeerende
ordinair ontrent ; stuivers ’t rond
By monde hebben wy van die Zaak

77

Goud en Zilver Capitaal , daar in
December of Januari over Malakka

aangebragt heeft tegens die tyd
met de behoeften van Kleeden voor

Malakka weder van Choromandelver-

zo0 wydloopig gesprooken, dat het trekt, gelyk UE. by de Brieven ge-

niet nodig zy daar van meer te schry
ven
Mocha
17

noegzaam zult konnen zien, ende
ook dat in de Maanden April, Mey,

De Vaart op Mocha hebben wy nu Juni, Juli , Augustus en September
ook tot een preuve eens ondernomen, de bezendingen van Gale na BenV. DEEL.

X
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A. 1663.,, gale en Choromandel gedaan werden de, altoos te weten , wat de Portu-A. 1663.

tugeesen in des Naiks Land mogten

Dus verre van de Comptoiren ge

I Canara.
177

voornemen , ende of de Engelscher

sprooken, frequenteerende met Cey-

lon, zal dan overtreeden tot de subal- de diere Peper van die Landstreck
terne Plaatzen, onder Ceylon be quamen zoeken. Deze Rezidentic
scheiden, ende eerst aanvangen mel was ook een verzekerd addres van onde Kusten van Canara, een overvloedig Land van Ryst, ende waar mede

17

ze Brieven over Land na Wingurla,

en altyd een bewys van onze Allian-

wy nu eenige jaaren Ceylon dapper

20

tie, die in tyden en wylen met den

gespyst hebben, inzonderheid A. 5

37

Nayk mogt noodiger werden , ende

en 6o, dat de diere tyd zodanig op
Choromandel , byzonderlyk in de

Provintie van Tansjouwer, regneer-

die alle met een Persoon en een Die17
naar konde onderhouden werden. Het
17

7

de, dat wy zonder Canara op dit Ey-

is wel apparent, dat zy zullen spreken
van hun Contract, ende dat wy den
Ryst van hun Land schuldig zyn te

land wel hertelyk zouden bedroefd ge

staan hebben, alzo die plaage op Cey-

haalen, maar 't zelve Contract heb-

lon mede niet weinig grasseerde, heb

ben zy al lange jaaren , ende geduu-

bende op Jaffanapatnam en Man-Aar

37

in een rond jaar niet een droppel van

17

rig overtreden, om dat ze verbonden
waren geen Ryst na Goa te laten ver-

voeren, en daarom wy ook geenzins

den Hemel gereegend, ende hier on-

trent mede niet vry geweest, zo da aan het Contract verbonden zyn ;
de Naik van Canara wel wat behoor- maar veel eer geregtigd hen den
Sorlog aan te doen , ende den gehede gecaresseerd te werden, tegen een
len handel van hun eygen volk te
benauwde tyd ; dog de groote wreverderven

velheid, gierigheid, en superstitieus

UE zal, op Cananoor aangekomen

heid van dat Volk heeft ons den Ryst

zynde, alles na tyden en gelegenheid
20 dier doen staan , dat, als men :
verlet des tyds zoude rekenen, die de van Zaaken konnen verrigten, zodakostelyke Oorlogsschepen zomtyd nig den dienst der E. Compagnie ende
hebben moeten verleggen, die onge

23

de billykheid vereischen zal.

Wat van de Malabaarze Kust zy, Mala-

; looflyk hoog zouden konnen werden

gerckend. Wat wy van die Materie

is UE. niet onbekend, als die verle-bar.

laatst na Batavia geschreven hebben

den Sayzoen den aard ende natuure

7

is UE. bekend, ende nu UE. met mi
3 van gevoelen zyt, ons liever ove

van die menschen genoegzaam heeft
konnen merken , ende hoe de Con-

haar te resenteeren, dan voor het toe
komende eenige ongelyken van haa
meer te verdragen , zoude myn opi-

tracten met hen gemaakt veel meei

37

nie zyn , dat men van Malappa Ma

7

loe satisfactie afeischte van alle de onre

noodig zyn, om ons goed Regt staan-

offif49-2- die ons onwettig

laatst over die Materie ontrent haar

Ed. gewisseld zyn , kan UE. blyken
by ’t Briefboek , daar de laatste
Brief na ’t Patria mede ingeschreeven

delykheid, die ons aangedaan is, en
de voldoening van de 12; lasten Ryft

33 onthouden werden , zynde een que
stie, die tusschen hem en de Koop
lieden op Wingurla nog open staat

de te houden. Hoedanige Brieven

is , ende byzonderlyk in den laatsten Brief, met den Commandeur
77

Coulster van haar Ed. ontfangen , ende het antwoord met UE. en den

Het is zeer apparent, dat hy staa

Raad per Bleyswyk daar op gepast.

maakt wy dit Saizoen weder bezen

Insgelyks blykt in de Brieven tus-

ding derwaards zullen doen, ende waar schen Ceylon ende d’’Overheden van
tegens hy al groote quantiteyt Rys 77 de Malabaarze Kust, wat zedert myn
(na de lopende gerugten) zoude heb 27 absentie van daar verrigt 1s

ben opgelegt ’t welk inderdaad ze
ondervonden zynde, dunkt my, dat

De aanstaande Visite,door UE. te

doen , zal zeer veel helpen tot on-

men het eerste Vaartuyg 't best, dat oogwit ende nog meer na myn gevoelen, zo wy hertelyk blyven, enhem of imand der Inlanders van Ca
nara toequam, behoorde aan te slaan 27 de ’t werk met dapperheid vervolzo hy ons opde eerste of tweede aan- gen, gelyk het begonnen is waar

maning niet liet voldoen: want nu

van hier veel te schryven zoude wel

wy Canara voor eenige jaaren gehecl licht noodcloos wezen, dewyl UE

niet van nooden hebben , is 't onre- Perzonelyk derwaards gaande, alledelyk ongelyk te verdraagen, dog ons na eygen ondervinding zult konnen
voldoende , zou ik niet vreemt wezer

verrichten zulks ende zodanig, als

den Assistent de Bruyn, of imand an- de dienst der E. Compagnie zal koders aldaar op Barseloor te laten resi men te vereisschen, endc zig de Zaadeeren, om , zo na by Goa leggen ken zullen toedragen
Hoeda-
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A. 1663. Hoedanige Koopmanschappen reeds77 ende hoe eer hoe liever een steenen d. 1663.

derwaards zyn gebragt en nog van

20

Pakhuis, terwyl ons respect nog in

7

17 vollen ende hoogen glans is, ende waar
ontboden zyn, mitsgaders wat Koop 33 op dezen wel expres wigeere, dat dog
CaCuI.
manschappen op Coetsjien, Cananoor 77 zulles niet werde nagelaten OpCa

Bengale, Choromandel, en Suratte

7

licoilang is 't hoe ecr hoe liever nietsan8

&amp;c. voor Persia en Batavia zyn gelast

te vergaderen blykt alles in de Do

min noodig , wanneer dan Coetsjien

cumenten, hier by gevoegd , daar aar

en Coulan daarenboven wel bezet zyn-

20

de , moet de Peper volgen, ende ook
wel de wilde Caneel binnen bly-

my gedragen zal
Het zoude zo voorzegt is , wel

noodig schynen van de Malabaarze
Kusten geen wydloopiger verhaal t

Den ge- 3
heclen
Hande

27

7

ven.

Rakende de Fortificatie van Coe-

sjien, referere my aan den Brief, jongst Fortifi--

doen ; maar ik hebbe niet alleen in 7

tie van

onze dagelykze Discoursen; maar ool
mainte

neeren
nzc
Con¬
tracten.

na Batavia geschreven, op welke con-o
sideratien UE. zodanig gelieve te let- tsijen.

uyt den laatsten Brief, by UE. n.

Malabar geconcipieerd, niet ander- 77 ten als billyk is , ende zo UE. nog

konnen merken, of wy zyn van ec

tot verandering mogt gelieven tever-

77

gevoelen , bestaande den geheeler staan , zo zyt immers gedagtig , dat
Malabaarzen handel in het maintene 77 de hoek van Caluweti, nog het Moc
ras nog ook de eerste inham agter

ren onzer Contracten , ende de Ragias door alle mogelyke middelen we

de hooge witte punt op de Rivier

te lyden tot ons oogwit , haar var

17

onze kant voor al geen ongelyk doen

77

(digt agter UE. woonhuis na de ver

overing) om geen Consideratie maf

de , ende ook van haar zulles niet ly-

verlaten werden, gelyk Ue. reeds oot

dende, zo wy 't beletten konnen , ’t

zodanig verstaan heeft

7

zy dan met Lief of Leed : want all

Tot bemagtiging van de Peper des can-

die sustineeren , dat aan de Malabaar

Samoryns, ende Trevancor, zoude il rons

ze Kust zo veel niet gelegen is, ofte

van opinie wezen het kruyszen nog Fc-ver.
al in treyn te houden, egter met zo- ’t Kruis-

dat wy voorheen het gros van de Pe

danigen diseretie, dat de Landvorsten ten no

per zo wel als nu gehad hebben, ont

breelet het nog aan experientie, en-

de houde het voor een verkeerd voorgeeven van de E van der Meyden. UE.
27

aldien¬

77
7

is uyt de Koopman de Haas gebleken
ende my op Coetsjen zelfs, dat Ao

huu genoegen, zo veel mogelyk, vol-fig.
daan werde

Met Adersia zal ligt te handeler
wezen en 200 de Roopman van

7

Waarden daar blyft , staan my zyn

1656. en Ao. 1657. 700 lasten Pepel concepten niet qualyk aan , byzon
van Coetsjien en Porca agter malkan- derlyk zo zyn Raad en opinie met
deren door Ergelzen, Portugeesen, ei 77 UE. wysheid en ervarenheid wat zal
Inlanders vervoerd zyn. In welke Jaa-

gemodereerd, ende geschilet wezen,

ren wy daarenboven van Calicoilan a

't welk byzonderlyk zal moeten ge-

leen, ende niet meer vervoerd hebben

A° 1657. dan 234 lasten, en A. 1650
dan 291 lasten, behalven de Pepervan

Cananoor, ende des Samoryns Land

chieden ontrent die heet-gebakerde

humeuren , die het aanbrengen var
37
7

daar wy nu medc aan participeeren

Voegt nu by deze quantiteyt Peeper

73

Ik hebbe in 't Contracteeren zeer
wel op het Cattoen gedagt; maar de

dat wy die ; voor Koopmanschap in-

E. Compagnie onmagtig geoordeelc

kopen, ende dat de wilde Caneel wer-

die Specie te bestellen , ende zo wi

ingehouden, z0 behoord daar op al

zulks niet doen, en andren beletteden,

leen wel een goed guarnizoen gedra
13

zouden ons de Inlanders door hun ge-

den, ende den Peper alleen te trek ken,

schynt de meeste zwaarigheid, maa

geerd, laat het wel eens al vallen. I1
7 7

welke myne Allegatien ik meyne myn

het is te verhoopen (nu wy de Ragi

gevoelen, rakende de Malabaarze Ma-

s de helft geven van alle den geconfis

terie, genoeg ontdekt te hebben, endt

queerden Amfioen, ende Peper) dat zi
27 hen daar aan voortaan meer zullen ge

die ik noit hebbe konnen zien van UE

legen laten. Op Coetsjien zullen wi
ons oogwit zeer wel berciken ; maa

sluyten, dat, zo wy willen ons regi

op Porca zal vooreerst om de Enge
zen, de mecste zwarigheid wezen

Twce Zaaken zyn tot Porca eers

attoen.

brek met grootregt voor onregiveerdige konnen schelden. Die 't al be¬

gen te werden.

Om nu den Amfioen buyten te hou
20

Porca

Cattoen tegen alle reden willen be-

te verschillen , ende daarom zal behebben van andren, zomoeten wy andren ook recht doen, waar van zo wy

in ons gemoed verzekerd zyn, mogen
wy ons regt met dapperheid wel
7

nodig, mildheid ontrent den Ragia, staande houden, zo wy de magt heb
X2
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. 1663. ben, anders verliezen wy ons respect,

bevolkt , ende met welgelegen Ker-A. 1663¬

ende zullen inzonderheid van de Mala 77 ken voorzien
3 baaren niet alleen bespot, ende ver

t Getal van deze Christenen werd

agt werden, maar ook in onze Ne3. Madu

gotie verhinderd ende beschadigd
Onder de Kusten van Madure be

ten minsten begroot op aoooo huis77

27

33 hoord mede behalven de zeven Poorten, of Havens, het Land van den

E¬

gezinnen , haar meest ernerende met
’t visschen van Sjancos, versche Visch,
ende t' zyner tyd met Parel-duiken ,

dat wel de voornaamste profyten op-

Vry-Heer Ragganada Cotta Teuvre, in

brengt , ende daar de Paruas wel van
en
de wandeling genaamd, den Teuver vaaren. Deze Paruaze Christener
Teuver
daar mede wy in goedc Alliantie zyn.
zyn alle onder ’t recht van de E. ComZyn Contract, op koper geschreven
pagnie met de Conqueste van Toeto-

ishierbygevoegd; dog dewyl van der
33 Imbogt, tusschen Ceylon en Madure

coryn , ende daar onder zy lien om
73 onze goede Justitie zeer geerne hebben

cenige nader extensie noodig agten
gesubmitteerd. Byzonderlyk zyn de
zullen debinnen-Bogt aanvangen mel 77 arme Luiden zeer wel met onze Re’t Eyland 3: het Eyland Rammanacoil , 't well
geering te vreeden.
Ramma¬
nacoil.

17

een enge scheiding maakt tusschen ’t

Men moet altyd goedc zorg dragen
dat deze menschen met regtveerdig
heid ende wysheid geleid , ende dat

zy vaste Land van India aan d’eene zyde,
ende Adams Brug aan d’andre zyde;

33 dog is de Kil met ’t allerhoogste wa

ter aan de Land-zyde naeuwlyks t

over hen een zagtzinnig verstandig en
de affabel Persoon tot hunnen Capiteyn
gelegt werd, zynde anders, gelyk alle

73

voeten diep. Deze Kil is genaamc

Pembanaer, beteekenende, om zy1
meenigte krullen en bogten , slang

Malabaaren, wat wonderlyk van hu-

meur, ende verloopen ook ligtelyk,

Rivier brengende den Teuver rede 20 ze niet wel bestierd werden. Tot
lyke Profyten op, niet alleen om der nog toe hebben wy groote instantien

Tol op den doorvaart gesteld; maan
33 ook om d’overvaart na het Eyland
3 daar een zeer oude Pagode van hunner

73 gedaan, dit volk tot onze Religie te
7

27

Hoog-geëerden Afgod Rammana op
staat, komende de menschen heel uy

20

Hindoestan, Orixa ende Bengale
3 om dezen Afgod te eeren ende die

leyden , dog zo lang den Naik van
Madure, ofte zynen Stadhouder Wer-

miliappa Pulle , geen andre wegen inslaan, of by speciaal verbod de Papen
uytzeggen , zalder weinig kans zyn
ons oogwit te bereiken.

men daarom wel denken kan, da

De Visite, by UE. derwaards over

hem matige Inkomsten toebrengt

te doen, zal UE. daar van grote onDeze gemelte Teuver is een on- 73 derregting geven, ende waar by deze

27 derdaan ende byzondre Tributaris van

27

den Naik van Madure ; dog zedert dat

Materie zullen laten berusten

De gehecle Binnen-Bogt heeft al- peen-

wy Alliantie en Vriendschap met hem

gemaakt hebben, heeft hy veel minde,

toos gestaan onder den Koning van visserye
Portugal , zoo lang de Portugeesen Parna-

dan te vooren op den Naik gepast

Ceylon ende Toetocoryn bezeten heb-e

dog ontziet ons grotelyks, wetende 37 ben , ende uyt kragte van dien heb en
dat het in onze magt is, hem dit Ey- ben zy haar ook aangematigd het vol-

33 land Rammanacoil af te nemen, endt komen Zee-Recht ofte den Tol de

waarom de zelve geduurig tot eer
tegenwigt van des Naiks groote mag
t’onzen voordeel kan gehouden werden , hoewel wy d’een of de andre
niet behoeven te ontzien
Verdre
Beschry
ving van

de Bogi

Peerl-Visscherye, die al van redelyke
Consideratie is, byzonderlyk, als alle
de Banken gelykelyk konnen bedoken

werden, gelyk veeltyds plagt te ge
schieden, hoewel nu eenigen tyd her-

Naast aan Rammanacoil strekt zig waards de Bank van Man-Aar geen

7 des Teuvers Land Westwaard, ofte vrugten gegeeven heeft; die nogtans
bogtwaard uyt 8 a 10 mylen, binnen altyd de considerabelste plagt te we-

welke leggen wel zyn Principaalst.

zen, ende welke men vast steld, dat
77 Plaatzen aan Zee, genaamd Wedale in Maart aanstaande zal bedoken wer-

33 Peritpatnam, Killekare, ende Wale den; dog alzo voorde E. CompagnieOndermoeke, dog daar op wy geheel geen Ju- 7 onderscheid is tusschen de Toetoco scleid
3

tusschen
risdictie hebben; dog westwaard hier
23 rynze ende Man-Aarze Banken , is 't de Toe
aan volgd Bypaer, Bembaer, Patte- noodig daar van wat nader extensietocorynnemandoer, Toetocoryn, Pondccail te doen. Wanneer de Peerl Vissery ze en
Caylpatnam, ende Manapaer, maken ontrent Bembaer Bypaer, tot Toe-Man-

de de zeven Portes, alle (except Cayl
3 patnam, dat meest met Mooren be

Aarie

tocoryn toe beschreeven werd, moe-Banken
77 ten alle de schelpen op Toetocoryn
27

woond is) met Christenen Paruaswerden aan Land gebragt, zynde de
Markt
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A. 1663., Markt aldaar, ende tot Pondecayl mandel van veel behoefte zal konnenA. 1653.
waar van de Armeny (zo noemd men
't Hof van Madure) grote inkomster

excuseeren

Boven de voormelte Kleeden wers

trekt, nader beschreeven by de Koop
lieden Valkenburg en Boesem, hier ne

27

lerbeste Goeni tot het pakken van
de Cancel ende ook zeer goed pak-

vens gevoegd. De Mooren zyn mei

3 ons believen gepermitteerd mede te

ook in dit Landschap geweven de al-

7.

visschen; dog moeten dan ook hunn-

Paktouw wat dierder is, dan op Choromandel , zo is ze nogtans tot het

extraordinaire geregtigheid betaalen

aan d’E. Compagnie ; alles nader te
zien in de gemelde beschryving

embaleeren der Caneel veel beter.

De Visschery van Toerocoryn heef

voor geregtigheid opgebragt 't verle

17

den Sayzoen niet veel min dan 1800

guld , die d’E. Compagnie in de Toe

touw, ende of wel de Goeny ende ’t

In’t Rapport, by den Onderkoopman Philippus de Haze aan my jongst
gedaan, zal UE. zien, dat op Cara
jatnam redelyke quantitcit Caechie

37 jaarlyks

zoude konnen werden verga

derd, en insgelyks op Tegenepatnan
ls de Pcerl-Vissery op de Man-Aarz goede quantiteyt Goeny, welke beidt
tocorynze Boeken zyn goed gedaan

geschied, heeft d’E Compagnie vee

Plaatzen mede wel onder Toetecoryi

meer voordeel te verwagten , om dai

zouden konnen werden gesteld dewy

dan de schelpen op Aripo geleegen
uuren gaans bezuiden Man-Aar ofte

dog die handel met Malabar geen
gemcenschap heeft , ende te Landi

Matotte, zynde ’s Conipagnies eigen van Toerocoryn lichtelyk kan bereisd
Grond, en Land opgelegt, ende de werden. UE. te doene Vizite zal

20

Peerl-Markt daar ook gehouden werd

17

UE gelieve verdagt te zyn zo in ’t

27

77

toekomende de Pecrl Visserye, daa

daar meer opening van konnen ge
ven dewyl de gemelde de Haze
37

met UE vertrekt

Overtredende tot het waardig Ey- Coloverd gehouden, dat op Aripo Wagt
tegens den inval der Wannias, Wedas.
land Ceylon, zal aanvangen met de bo.
of Koningze werde gelegt, om de kostelyke Stad Colombo gelegen in

7

schelpen en Vissers met hunne Vaartui-

den Boesem, ende ’t hart der Caneel-

gen te verzckeren. Als deze Wag Landen, ook tusschen Jaffinapatnam,
bestaat in 1o0soldaaten , ende 100La-

ende Gale, ende gereedst om van daar

scaryns, is zy zwaar genoeg, mits da

3 niet alleen derwaards, maar ook na

7

Man-Aar ook van Jaffanapatnam mer Toetocoryn ende Malabar ’t heel jaar

wat meer Volk versterkt werde. Deze door Ordre te geven, zo veel de La-

Wagt diend tydig op Aripo gelegt. ken des Gouvernements zyn vereyvoor ’t aanvangen der Vissery , om schende.

Wat Jurisdictie Colombo heeft, en

3 onze possessie te mainteneeren, opda

de Koningzen voor ons niet mogter

7 hoe de Landen geregeerd ende bestierc

nde voorbaat wezen, ende wanneei

werden, wat Costumen ende gewoon-

7

Cayl

wy met hen in contentie zoude mo

met wat recht de E. Compagnie deze

15

Landen bezit, zullen in dezen niet

Op de gemelte Zee haavenen heef

en Toe

d’E Compagnie weinig Negotie, dar
op Caylpatnam enToetocoryn. Kleen

tocoryn

vertier is aldaar van Koopmanschap

Patnam

ten men diend te obzerveeren , ende

gen komen , die beeter te ont wyken

7

aanhalen ; maar mag 't zelve gezier
werden in de consideratien ende be-

velen der Dessaves, die Ao. 1661. over

t Eyland Ceylon zyn’t zamengesteld

pen, als weinig Speceryen , Sandel
77
hout , wat Quikzilver Vermilioen ,

ende tot Instructie voor den Gouver-

en zulkes meer, als UE. de Nego-

Heer Gouverneur Generaal ende Raden van India geapprobeerd, zynde
myn voornemen in dezen maar te

neur gecompendieerd, ende by d’E.

tic- Bockjens zullen konnen aanwy
zen

73

preken van de prezente gestalte der

De Inkoop aldaar zyn, behalver

de Peerlen, eenige Cayer- Touwen

Zaaken , wat voor eerst noodig 21
7

200 Cabels, en Cabel-Touwen, als

gedaan ende gelaten hoe de Militie

verdceld, het Land bewaard , de

Trossen, zynde daarenboven een goed
Spyskamer van Colombo en daui
jaarlyks 3 , 4 a 5oo lasten Ryst to

37

16218Ryksd 't Last konnen opgelegt
werden; maar nu hebben wy aange
vangen aldaar mede eenige Kleeden te
laten weven, ende schilderen tot een
preuve, waar op wel gelet zynde , i

te hopen, dat men metter tyd Choro- 27

Landbouw vervolgd, ende generalyk
alles bchertigd diend te werden, wat
tot welvaart der Landen ende goe-

de Ingezeetenen van dien noodig
2y

Wy zullen onder dit Landschar

van Colombo dan mede begrypen Ni-pi
rumbo tor de Rivier van Caymel toe, bo.
X 3

al-
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A. 1603. alwaar voor prezent onze allernoo

17

Corles genaamd , alwaar de alleibe-A. 1663

digste buyten wagt geplaatstis. Myn, ste Cancel groeid van den geheelen

Geest

ende des Raads opinie is geweest, on bekenden aardbodem ook in zeer den bes
den hoek van de Chilauwze Rivier me 27 groote quantiteit, ende daarom myn ten Caopinie altyd geweest is, dat het Com-heel
de met een propre wagt te beslaan,
niet alleen om alle vreemdelingen var

pagnies Fortje, dog beter Nestje, da

daar te houden, maar ten principaa 37 daar legt , behoorde geraseerd , endt
len , om ons van de Caneel te verze 73 een beeter gemaakt te werden of
keren , ende die kostelyke Landen 20 wülde men geen Fort maaken, konde
van Madampe ende Monaseron met 77 anders het quartier of het Dorp be-

ter tyd te bebouwen zynde d’aller

27 quamelyk werden gefortificeerd

heerlykste,schoonste ende vrugtbaarst

Zo het een nog 't ander geschied

ja ook d’allerplaizantste Landen van ’t

zoude by verloop van tyden, ofte an-

geheel Eyland Ceylon; dog 't schynd,

ders by eenigen haastigen Oorlog met

eenige Europiaanze Prinzen, ons dit

dat haar Ed. tot Batavia apparent doo

inductie van d’E. van der Meyden, van
andre intentie zyn meinende dat zig

de Keizer van Candi dit mogt belgen

27
27
77

7

Ceylonzen Caneel , ja met eenen alle

daar geordonneerd werd, ende in or

onze profyten, concepten,ende voor-

3 zen gemeenen Brief, dat o 10. Novem
ber met Bleyswyk afgegaan, wat wy

nemens quyt. Ik hope, op Batavia
gekomen zynde, haar Ed. wel te di-

7

haar Ed. hebben geant woord. Zulk
UE. dan in plaats van de possessie

sponeeren, dat UE andre last gegeven
werde, ende om ’t zelve zodanig te

versterken, als nodig zal werden ge

7. dikmaals Visite na Chilauw geliefd t.
21

laten doen , om goede Wagt te hou

oordeeld , ende UE. reeds met my

7.

verstaan heeft: want de Zake dus bly

den

Den Modeliaar van Nigumbo heb-

vende , blyft het tot een zwaare Laf
ende bekommering voor den Gouver-

21 be ik meest derwaards gebruykt , en
zomtyds kan zulks te water met Vis-

273

zers Tonny ’s werden gedaan tot UE

277

gerustheid

De Buyten-wagten van Nigumbdan als gezegt is, zyn de Noordelykst

7.

27

pre Erfjes verzien ; ook zommigen van
de vroomsten in wettigen eigendom
daarenboven eenig Land vereerd , waar

2

by UE gelieve te continueeren , om

zulks niet geschieden kan; om dat de

dat het niet als alles goeds beloven
77

Alicoer, overvloeid. Het Eylanc

den, dan tot wederroepens toe, gege
ven te werden

Rivier van Colombo en Nigumbo in

Nigumbo is bewoond met ontrent 11N

legt ; egter aan de zyde van Alicoe

2000 zielen , daar onder zo veel dienst-Zielen ii

hebbe ik den Modeljaar van Nigumb

baare, als UE. by aparte ende Assuran-Ntgum
te Lyst vertoond is, zynde alle Chri-0e

een Aldee tot wederroepens toe ver

melte Eyland dan rondom wel verze-

stenen , ende waar over zodanige or77 dre werd gehouden , als UE. by de

Instructie voor de Scholarchen gelie-

kerd is
’t Lanc
2

ve te zien

Dit Landschap van Nigumbo is
boven maaten Visch-ryk, om de mag

De Nigumbers beroemen hen zel¬
ven boven alle andre Inlanders ons ge

tige en groote binnen wateren , die
Vischryk. , het heeft, ende heeft ook Zaey- Lan

gumbo is 37

trouw te wezen en daar ook wel wat

geloof in kan gesteld werden, om dat
wy aldaar zo veel jaaren langer , dan

den genoeg , om niet alleen ’t volk,
dat daar nu woond, te voeden; maar

nog veel meer Land aan de zyde van

kan

Aan de Inlanders dienen geen Lan

Pitewancarre is niet nodig met Wagt
te bezetten , om dat het tusschen d

eerd, genaamd Todesse Wellipitte
die daar zyn volk heeft, zulks t ge-

Om de goede koop Levensmidde

doen bewaren , ende die ook met pro

waare in den Regentyd , wanneer
Rlvier Dandugamme loopende uy

is

gumbo met getrouwde Soldaaten te

Catane, Caracoeli, konnende alle in
eenen dag omgewandeld werden; ter

neur, gelyk het my altyd geweest

len hebbe ik altoos gepractizeerd Ni-

de Wagt aan de Rivier van Caymelle
Daar aan volgd Landwaard Topture

van Ni-

wy niet alleen den besten, maar niet

veel min dan de helft van alle der

In de laatste Brief van haar Ed. dato

7 29 Augusti passato kanUE. zien, wat

waardige Plaatslichtelyk konnen wer

den afhandig gemaakt, ende waaren

27

hier, hebben gerezideerd, zynde ool

t'zyner tyd mogten gereed ende ge-

eenige onder hen , die redelyk goed
Neerlands spreeken. Tot nog toe is
Nigumbo van alle Lasten onbezwaard

regtigd zien, uyt te breiden ; he

gebleven, nemende een ieder zo vee

Maravile, ook Landwaard, als wy ons

werd ook het Hoofd van de zeven 37 Lands, als hem mogelyk is te cultive
10n,
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A. 1663., ren zonder eenige thienden, of andr schryven , dan dat het een middel is, A. 1663.
’s Lands geregtigheid te betalen, daa
in ook vryelyk eenige jaren mag wer

waar door Ceylon verzekerd, ende
daar door jaarlyks niet min dan 10oooc

den gecontinueerd. Geen Deccum

guld. onkosten kan afgeschaft wer-

nog andre geregtigheid werd her

den

UE. gelieve mede zodanige ordre Vry-ge

afgenomen; dat ook al voor eerst niet
noodig zyn zal

UE. gelieve ook noyt toe te staan, den Landbouw op Colombo te onder- Malaba-

Geer
Moorer

daar te
gedoo
gen.

over de vry-gestelde Malabaaren tot stelde

dat eenige Moren of Mohhammeda

nen hen op Nigumbo neer zetten

3 houden, als prezent over hen gehou¬
den werd ende onder den Dessave

dat onze Colonic zeer schadelyk is

van de Colombeze Landen gesteld zyn,
De Nigumbers vaaren zelf met onze welke ook publyk hun vryheid van
permissie na de Overkust van Madur
my perzoonelyk uyt de naam van de
en Choromandel, en zyn stoute Zeeluyden , om dat het meest Visschers

Dus verre van ’t Landschap Nigum
bo zynde gesprooken, zullen met di

ael.

Heer Gouverneur Generaal ende Ra-

den van India beloofd, ende gegeven

zyn
Motoc

E. Compagnie door ordre van d’ Ed.

Rivier van Motoeael weder beginnen
die de Provintie Alicoer van't Land-

is , 20 dat zelfs de Perzoonen, zon-

der hen ongelyk te doen, niet zou
den konnen veranderd werden
De Malabaaren, hier binnen de Stad,

77

schap van Colombo afscheid, by d
Pas ofte Afvaert van Betael
Op dezen Teerling, zynde zeer n.

20

by een Eyland, legt de Stad Colom
bo, ende ’t welk al meerendeels weg

77

gegeeven is aan deze Borgers , end
Dienaars van de E. Compagnie, die

77

de magt hebben gelyk UE. by de
Kaart vertoond ende mits dezen o-

22

ende ’t Casteel, aan de gemeene Werken, &amp;c. nogarbeidende was te wen-

schen , dat men al mede konde op t
Land zenden, om de zelve aldaar uyt
te breiden ende waar naa de Zaak

metter tyd zal konnen werden aange-

20

leg

Wat getal Mans Vrouwen en Kin- Hur

vergeleverd werd ende waar in ook

deren reeds op ’t Land zyn, blykt UE. Kindeten
by de Rolle, daar van zynde ende tot het

staat aangewezen , wat Land de E

hier by gevoegd; de Scholarchen zul- dom op

27

Compagnie niet zal mogen aanimant

72

Christen

en dienen aangemaand , dat de Kin-te que-

7

weggeven, om ’t nodige gebruik, da
d’E. Compagnie daar af trekt, end

deren dezer nieuwe Malabaren al me-ken.
de school gehouden, ende in de Chri-

de Suri, ende Arak, die ze voor hur

stelyke Religie opgetrokken werden

77

ne Dienaars van nooden heeft, behal

77

gelyk hen by speciale Instructie gelast,

ven dat het de Pagt van Suri ende A
rac consequent haare Domeinen, zou

ende reeds in gebruik is.

Van de Fortificatie dezer Stad, en conigca't Casteel Colombo zal al meede niettie.

de verminderei

Tot nog toe hebik met den Raac

Geer
Erslyk
weg It

37 erfelyk

verre van de Stad weg te ge- gevoelen zyt, dat het werk diend vervolgd, gelyk het begonnen, ende zo-

ven, niet alleen om dat ons dagt, da

gever

terre van , wy de E. Compagnie by ’t weggever
colom210

nodig wezen in dezen verhaal te doen,

noyt konnen goed vinden, eenig l-and alz0UE met my, ende den Raad, van

LAn

danig by haar Ed. expres geapprobeerc

van verre gelegen Dorpen of Landen, is, zynde de Onderfabryk De Leeuw
3zouden schade doen ; maar ook on van myne Intentie niet alleen wel

deze verwoeste Stad, en ’t naby gele

onderrecht maar blykt alles nog na-

gen territoir te eer in zyn Ploy , ende

der by de grote en kleene Landkaar-

in zyn vorigen stand te brengen, en

ten, ende daar in UE. zult zien aan-

de waar in UE tot nader Dispositie

17

gewezen hoedanig het Lac zoudt

van haar Ed. nog al zoude konnen konnen opgezet werden, met het wacontinteeren
Land-

bouw.

77

Hoedanig wy den Landbouw voo
d’E. Compagnie op Colombo beher-

77

17

ter van de Rivier, ende wanneer nog
een tweede spruyt in ’t Lac kan geleid werden uyt het Rivierken van

tigd hebben ende nog behertigen.

Belentotte, komende heel uyt de gro

heeft UE gezien, zynde my geen kleen

te Calitureze Rivier, 't welk een by-

vermaak geweest UE. inclinatie, om 17 zonder gerief voor de Stad zoude gein dat vermakelyk ende zeer eerlyk 73 ven, om dat dan aan de eene zyde al

werk te continueeren; ende alzo den 3. les met Vaartuigen uyt de groote CoDessave Du Pon van alles wel onder lombeze, ende aan de andre zyde uyt
richt is, ende in zyne Instructie ool- de Caletureze Rivier, binnen de Stad
kan werden gezien, wat van deze Za konde gebragt werden,dat nu met groke zy , zal ’t niet noodig wezen van temoeitemoet gedragen werden. N.
den Colombezen Landbouw meer te ’t opmaken der principale Fortificatien
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voor ’t ander werk, gelyk ook naA. 1663

A. 1662 en, en de noodwendigste Pakhuizen

Batavia nu geschreven hebbe. Gale,

zal hier op konnen werden gedagt
ende eer niet

27 Jaffanapatnam, ende Man-Aar, zyt

Om het Casteel zuiver en van all

eemart

wel voorzien, daar op UE. wel moog

77

gerust zyn. Hoedaanig het op deMa¬
labaarze Kust gesteld is, kan UE. bly-

Canaille vry te houden, zoude myne
binnen ’t 77
meening wezen, daar niemand binnen
aer
te laaten

te laten woonen , dan de hoogste

dan de

Dienaaren en Ministers van d’E. Com-

gequali
nceerde.

ken in de laatste Advyzen van Coe

77

pagnie, die hunne vaste Bediening heb
ben, en de noodwendige Militie, die
ongetrouwd is, latende de getrouwde,

tsjien en Cananoor, daar uytdrukke
lyk staat , dat die beide plaatzen in
een goed postuur van defenzie zyn

7

gebragt

Wy zullen dan van Colombo de Galkisse,

z0 haast zulks geschieden kan, in de

Gaalse Poort uytwandelen na Galkis

Stad wonen rondsom langs de Vesten
72

der Stad, gelyk zulks in de Kaart afgebeeld staat, ende reeds eenige huis

73 ze , zynde de eerste Aldee ofte Dor
77

kens opgemaakt en bewoond, welke

Zuydwaards. Dit Dorp is Verpagi
voor iojaaren, mits in die tyd Sooc

77

3 ook dan genoeg zullen wezen, om de
Stad te defendeeren. Behalven de Militie, en de noodwendige Officiers is

Clappus-boomen zullen moeten aan-

13

geplant , ende Jaarlyks daarenbover
betaald werden 200 Ryksd. Eenigen
zyn met de Thuinen van deze Aldce

noodig dat nog in't Casteel geplaats
blyven ’s Compagnies Slaven, ende de

77

tot haar onderhoud apart verzien tot

s Vissers. Alle andren dunkt my, da

wederroepens toe, gelyk ook niet an-

3 men , zonder aanschouw 't Castee

ders mag gepractizeerd werden : want

behoorde te ontzeggen, waar meede

anders zouden wy , als voorzegt is,

't Casteel geheel vol Calappus ende
andre noodwendige Vrugtboomen

van ’s Compagnies Domeinen weg
geeven , daar toe ik meyne dat wy

konde werden beplant tot groote

niet gequalificeerd zyn, nog zelf de
E. Compagnie geregtigd zulks erfe-

verzekering, ende versterking van '

lyk aan andre te mogen geven

zelve, ende tot gezondheid van’t volk

om de zuivere lugt, die het hadde.

Dorpen

malane en Morothou,die nu eerst met

bo hebbe met den Raad vastgesteld
dat 't Casteel alleen ’s Compagnies
cygen moet blyven ende dewyl de

menschen bezet zyn , om allensken:
deze woeste en ontvollete Landen we77

der in fleur en staat te brengen , en

Stad niet zeer groot is, konnen de

Erven ook niet heel groot vallen, ten

daarom wel eenige jaaren nog van al-

37

len arbeid en bezonderlyk van eenige

waare aan eenige vermogende Perzo-

nen, die magt hebben de zelve haaft
te bebouwen, om die te verhuuren
ende
is nu een ieder aangezegt dat, dis
3
7.

de magt heeft, ende binnen’t jaar zyn

Geregtigheid dienen bevryd te bly.
ven

Aan de Rivier van Paneture heb-Rivie
ben wy prezent nog maar weynig van Pa
77

menschen; dog begind egter al weder sette

Erven niet bebouwd, de E. Com
27
2

77
37

pagnie zal vermogen die aan andre te

77 moy op te luyken

Het Land tusschen Colombo en Halpitte

vergeven , daar mede Don Joan Mo

Paneture langs de Zeekant werd ge-conle.

deljaar van Colombo wel specialyl
gemeend werd, die zich niet schaamd

aaamd de Halpitte of Balpitte Cor
le ; heeft kostelyke , dog niet veel

een Siri-Thuin daar van te maken

Zaey-Landen.

lk hebbe UE, door de sloffigheid
27

Deze Corle staat Landwaards aar

der voorige Regcering, niet meer dai

36 Affuyten voor Colombo konnen

de Hewagam-Corle, ende is niet diep

overleveren, dog alle, die in defensie

ende werd in’t geheel van d’E Com

staan op de punten, zyn, excepto14.
nog goed, om dat ze zedert myn laat
2

Visss

twee Visschers Dorpen, genaamd Rat

33 In ’t uytgeven der Erven op Colon

Erven

Twec

Aan Galkisse Zuidwaards volgen

ste aanwezen en overkomst van Mala-

2

agnie onder de Landeryen van Co
lombo bezeten

De Hewagam Corle neemt zyn Hew-

bar zyn verwisseld. Zo hebbe oo
zorg gedragen, dat UE. nu van Gal

aanvank met de Zuidzyde van de Co- gan

met hout tot 2oo Affuyten verzie

eenige uuren gaans boven Gourbevel-

zyt, daar aan ook de Timmerlieder
al arbeiden. En dewyl niet noodiger

le, ofte onze wagt van Hangwelle ;

is, als de Stad ende ’t Casteel in ge

strekt deze Provintie zig agter de

stadige defensie te houden, zo gelie
ve UE te bezorgen, dat alle de Tim

Halpitte Corle stootende tegen de

merlieden ten minsten 1oonieuwe Af

fuyten agter malkanderen opmaaken,

lomboze Rivier, loopende nog al corle

dog na 't Zuiden of Zuid- Oosten.

Reygam Corle die zyn aanvang aande
Zee-strand neemd, met de Z. zyde van
72 de Rivier van Paneture

De
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A. 1663. ; De Reygam Corle is van alle tyden Caliture , een zeer kostelyke Situatie, A. 1663.
Reygam ,, geagt geweest een van de Heerlyk sti ende daar ook altoos myn Project is Caliture.
Cocie

Provintien , die de Portugeesen geesti 17 geweest een civile vastigheid op te
meerd hebben ; isdoorgaans meest vlak maken, gelyk UE. ’t Project mits de-

Land , ende daar onder zeer schoont zen overgeleverd werd, dat om de ver-

Zaeylanden , grenzende in’t Noorde

zckoring der Calitureze Rivier al no-

aan de Hewagam Corle, Landwaare

dig is en byzonder om dien hoek

Land, gelegen in ’t hart en in ’t midle, ende werd van onze Wagten Cau- den der Caneel, Landen te bevryden endangelle en Padoeke tot Anguratot de te beschermen, ende hoewel me
aan de Agras , ende Correwitte Cor

te meest gelyk de Hewagam Corl-

het uytdeelen der Landen in de Pasdun

dwers afgesneden, is (God beterd) zec
verwilderd , ende verwoest, dog nog

en Walewitte Corle tot onderhoud aan
de Lascaryns, ende dat Macoene tot
een Beneficie aan den Dessave in de

zeer vol schoone verwilderde Aldees
en van Vrugtboomen verzien, niet ont-

plaats van 200 Ryksd. comptant is

bre kende, dan de prezentie ende der

verleend, zo behoorde by verloop van

7
77

tyden van die Provintie nog goede pro-

arbeid der Inwoonders
27

Angura
1o110

'Anguratotte legt op de Caletureze

Rivier ontrent vier goede uuren gaan
boven de mond aan de Zee. Hier heb
ben wy een sterke wagt, die, gelyk

7

tyten jaarlyks getrokken te werden.
Berberin, Makoene, Alican, ende Ca

liture, geven wel de principaalste
7

voordeelen. De andre Dorpen Landwaard geven minder, ende is den A-

ook Hangwelle vyf uuren boven de
Colombeze Rivier, niet mag verlate-

reek wel’t voornaamste, maar mettei

werden; gelyk UE. nader in de Con

tyd, en na verloop van 10 jaaren, zul-

sideratien over Ceylon zal konnen aan

len de voordeelen zeer konnen werden
vermeerderd. De zelve Aldces van

merken
Aan de Z. zyde van de Caletureze
Pasduin

Caliture, Berberin ende Alican, zyn Berberin

Rivier begint de Pasdum Corle , loo-

Corle.

nu Verpagt voor 10 jaaren , en 4oo Alican.

Ryksdaalders ’s Jaars mits 't eerste

vende Zuyden, en Z. Oostwaard na

7

Alican In deze Corle heeft d’E

aar zoooCalappus-boomen , ende re-

Compagnie nog overde ;ooo Inwoon
ders , ende daar onder een goed geta

; steerende 9 jaaren ider jaar zooo Ca-

dienstbaare, nader in de L-yst, daar van

zynde ende UE. hier nevens overge
verd te zien. Over deze Corle het
ik altoos gepractizeerd een bequaam

lappus-boomen werden geplant, nog
geen timmer-hout mag werden gekapt, ende zulks meer, als by de Huurcedulle te zien is
7

Om de zelve te

voldoen moet de Capiteyn van de Cor

Militair tot hoofd te stellen, ende die le ende Dessave gestaadig werden aanwel lezen ende schryven , ook byzon27

17

27

gemaand. Hier valt ook nog voor de
7
lyk met het volk wel omgaan kan, 't E. Compagnie daarenboven goedt
welk UE zodanig gelieve te vervol-

quantitcyt Areck, die de Inwoonders

gen

tot een civiele prys leveren. Als ook

Om dat de zelve Corle zeer Bergag

zwaar, ende durabel Timmerhout (zo

tig, ende nogtans extraordinair Vrugt- voorzegt is) kan hier in abundantie
vergaderd werden. In ’t handelen met
baar
is , kan die nog van de Koning
7
de Koningzen is hier ook voordeel t.
ze,
nog
van
ons
abzolutelyk,
gelykd
77

7.

andre Landen, tot devotie werden ge doen , zo in ’t verkoopen van Kleebragt, zynde, vol fugitiven, ende stou-

den, Zout, Amfioen, Koper, &amp;c.,

te Roovers; dog het beste middel 1

als in’t verkoopen van Ryst, Suyker.
groot en kleen HoornVee, Hoende

egter onze streng zoo vast te houden.

als doenlyk, ende dat goede Hoofden

ren, Boter, &amp;c., dog deze Profyten
over de Lascaryns werden gehouden, weten de Mooren, die Berberin, Ma17

gelyk ’er nu zyn. Deze Provintis

raakt Landwaard heel tot aan de Corre

coene, en Alican, bewoonen, meest
alle na hen te trekcken , ’t welk her

witte Corle, ende maakt de Caletureze voor eerst niet hoeft belet te werden

Rivier de communicatie met Saffra-

op dat de Frequentatie met de Ko
ningze niet ontydig kome te stuyten
17 maar de Vrede zoo verre geexen77 Alican, ende stuitende aan de Rivier teerd zynde , dat ’s Konings eygen
dog Landwaard boven de Alicanze 17 volk publyk hunne waaren afbrengen
17

gam , begrypende aan de Zee-stranc
17 Caliture , Berberyn Macoene, endt

Walevitte

orle.

Rivier, begind de Walewitte Corle, konnen de Mooren allengs van die
smalle Negotie gediverteerd werden.

daar van wy de Possessie hebben tot
27
73

Oeragodde toe, staande nogtans de
Pasdum, ende ’t gedeelte van de Wa

UE. zal nu genoegzaam verstaan
hebben, hoedanig de Cirkel van Co

lewitte Corle aan de Noordzyde van de lombo’s Landeryen bezet is, van de

Alicanze Rivier onder de Hoofd-plaats Rivier caymel af tot de Rivier Alican
V. DEEL.

toe
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A. 1663. toe. Aan de over- of Zuidzyde der Walawitte Corle voorzegt. Van PitGale. Alicanze Rivier begind de Jurisdictie tegelle komt men te Warer ofte Lander Stad Gale, met het Dorp Bentot, de haast op Bentot, ende ’t eynde de
Bentot. gelegen in 't overgedeelte der Wala Gaalze Jurisdictic. Hoe nu de Cirkel

lawitte Corle. Hier legt ordinair ee

Luitenant ofte een Vaandrig tot ver
zeker ing van de Pas , opzigt over de

met Wagten , ende Vastigheeden
Landwaard en t'Zeewaard bezet is

73

biykt UE. in de overgeleverde Lyst

Chalias-Dorpen , en ’t gedeelte de der Militie van de Gaalze Landen ,
daar aan my gedrage
77 Walawitte Corle , die cyndigt aan
Dit geheel Land is meerendeel be77 onze Buyten wagt Pittegelle, geleger
omtrent 4 uuren gaans boven Bentot,

73

aan de Z. O. zyde der Alicanze Ri-

vier. De Dorpen aan Zee zyn in Or
dre van Bentot Z. O. waard tot Gale

woond, ende mecst alom met groote
ende kleene Dorpen beslagen ; dog in
17 de groote Dolas das Corle zyn aan de

77

Oostzyde, ende ook in de Gerrewys

toe, Hindrue. Hier eyndigd de Wa- ontrent Waluwe, zeer veel Dorpen,
lawitte, ende begind de Gale Corl-

ende kostelyke Zaey-velden verwoest

met Cosgeere , Bellitot , Ballapitti ende gedepopuleerd. Het getal men-Een ge-

33 Ambelamgodde, Madampe, Accerle, schen van ieder Corle byzonder, endenerale
Cahawe, Hinnegame, Tottegamme

27

Hiccude, Reygamme, Gindure, Da-

Beschry

77

33

Billigam
Co6e.

77

77
73

2y

Beoosten Gale volgd Oenewatte, Ma
gale, Sabradouw, Cogele, Hamgam

over lange jaaren gansch noodig ge
7

weest, een Generaale Beschryving o

me, en Cattelouw. Hier eyndigd di ver deze Gaalze Landen te doen, ’t
Gale Corle, ende begind de Billigam welk nu niet langer zal dienen uytge
Corle, zynde een kleene, maar cier-

lyke ende Ryke Provintie, hebbende

aan Zee Oostwaard Merisse, Landre
17

en laag) zy zyn , blykt UE. by de noognoLyst, daar van zynde, maar het is al dig

3 dade, ende dan de Stad Gale zelfs
77

van wat Casta’s, ofte Geslagten thoog

77

steld. Den Oorlog, ende ’t gestadic
omzwerven heeft my daar toe noit

Occasie gegeyen, zynde ’t laaste Say

gammeen Walgame. Daar aan volgd zoen, ofte Mey verleden, al gerezolveerd geweest dit noodig werk aan te

dan onze vastigheid Mature, zynde d

Dolasd.
Corle.

ordinaire Residentie van den Dessave
ende Hoofd-plaats van de Dolas da
Corle, zig strekkende Oostwaarc

vangen , maar is eyndelyk in Raade
verstaan, zulks uyt te stellen tot na-

der ordre van Batavia, ende wel prin-

aan Zee, langs de Dorpen Dondere cipaal, om dat ik, myn vervanger te
Capougamme, Navadum, Bamberan- gemoet ziende, bestdagt hem dit werk
de, Dikwelle, Tangale, Wellaye, tot over te laten, als zynde het allerbest

middel, om in weinig tyds grondige
experientie van ’s Lands cossumen,

aan de Rivier van Waluwe , zyndt

het eynde van de Gaalze Jurisdictie

aan de Zee kant. Onze Wagten 1s
Landwaard zyn van Waluwe N. W

Kanneketti , Biedigamme, Angelma¬
douw, Cattoene, zynde de uyterste
3 Frontier van de Dolas das Corle

27

Siruatien, Inwoonderen, Inkomsten.
ende andre Saaken kennisse voor den

Gouverneur te bekomen. De Nood-

wendigheid dezer Beschryving bestaat
wel ten principaale, om dat veel dienst-

Daar aan volgd Oedeboke, Dampha-

baare van de E. Compagnie gediver

33 le, Barlepannetotte, en Donnemone

teerd zyn , dat ook veel Landen by

zynde de Frontieren van Morrua Cor-

de Ryke Cingaleesen, en andre, beseten werden, die zy de Arme ont-

Ag 2c le. Hier werden d’Agras of de Ceylonze Cristal-en andre Mynen, die
Gesteenten voortbrengen, met hoog
Gebergte van ’s Compagnies Land af
gesneden tot aan Accuras, een Fron
77 tier van de Gale Corle.

Van daa

houden, en die ook niet durven kla77 gen

Door de Beschryving alleen in de
Pasdum Corle hebben wy ontrent de

100dienstbaaren ontdelt, die zodanig

komt men Landwaard door een moe agter de hand gehouden waren waar
jelyken weg tot Maplegam, daar or door dan ’s Compagnies Landen con
dinair een Luytenant legt met 40255 fcquent verwoest, en haare geregSoldaaten, om de Importantie van dis tigheden verminderd werden. In wat
plaats, bevrydende de geheele Gale forme deze Beschryving noodig isge-

Corle , leggende op de Rivier Gin daan, kan gezien werden in het Fordure. Van Maplegam strekt zig eer mulier, UE. nevens dezen ter hand
weg na ’t Gebergre Sinnedonne, ma

kende de uyterste spits van de Gale

Corle, ende stootende aan’t Geberg

gesteld

Van de Mooren, ende hoe schade-Mooren
lyk de zelve de Borgery zyn, hebbe

te der Agras. Van daar gaat men door hier vooren in de Materie van Colom
een moejelyken weg in 3 a 4 uuren bo gesprooken. UE. gelieve dan ge

op Pittegelle, zynde de Frontier derdagtig te zyn, dat de ordre, die prezent
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Zo zal UE. ook expres gelieven te A. 1663

A. 1603. zent over haar gesteld is, precys wer-

verbieden, dat geen Dessaves, nog Ca- Geer

de na gekomen, bestaande wel Prin- 2

cipaal daar in, dat ze noit onze Gra- 31 piteyns der Corlas eenige Dorpen,Pag- besla
ves, nop
vetten ofte Land-Posten en Wagten 77 ten, om dat ze dan de dienstbaare tot Capi
passeeren, zonder alvoorens te hebben 7 nun voordeel zouden konnen gebrui-teyns de
consent , dat haar ook noit consent , ken. De Capiteyn van de Mahaba

de, ofte Cancel, heeft nu nog eenige
240
Dorpen in huur, die by hem, staan-gen

van den Commandeurder Gaalze Lan- 7
den werde gegeven, om met Kleeden. 33

77

17

Sout, Amfioen, ende andre Waaren
n't Land te gaan soetclen; maar we
om hunne Akkers enThuynen, die zy

Corla.

daar in te

de het suspens van zyn dienst, ende dat

7

zig als Borger erneerde, gehuurd zyn
Or nu de Dorpen in Februari aan hen

23
27

zouden konnen gecontinucerd werden , heeft al meede zyn bedenken;
dog UE. zoude daar over met den

hebben, te bezorgen, ende zulles meer
als men met redenen hen niet mag,
ofte behoord te weygeren. De zelve

Commandeur en Raad op Gale naMooren zyn in grooten getale in de 7
7
Gaalze Landen verspreid , ende heb- 77 der konnen confereeren , ende zoda

77

ben myne Meditatien al geweest, haar

nige Ordre stellen, dat by zo verre
den Dessave ondervond, dat hy eeni-

7

Ed. voor te stellen, of men ze met geen

71

ge dienstbaare, onder zyn magt zyn-

Hoofd-Geld , gelyk de Chimeesen or
Batavia, behoorde te bezwaaren; dog

de, tot particuliere diensten employ-

7

eerde, zulks (’E. zou hebben bekent

’t zelve mag tot UE. eygen ondervin-

ding, en haar Ed. nader goeddunken

van Proces, dan van zyn Officie var

vel in staat blyven

77

De ontfanger der Gaalze Landen,

verlydende

te maken , om , zonder andre forme

7

rekt d’)

Comp

27

van de Cingaleese gewoonten heeft

7

daarenboven vlug en neerstig in zynen

zynde een Servituit, die van overoud

dienst; dog t' zyner schade en schan-

7
midde

Bouwman, en die groote ervarenheid

nales aan d’E. Compagnie komen

hunne
len.

verden. Hy is anders een zeer goed

men , dat, de zelve Mooren overly

dende, s Lands Geregtigheid deMa

een der

se van

zapiteyn der Mahabade afgezet te

zal zeer naeuw reguard moeten ne

tyden, zelfs voor d’aankomst der Por-

de schraapagtig over de Arme Luyden

tugeesen (zo my gerapporteerd is) de
Vreemdelingen is opgelegt, zynde
van alle hunne middelen. Myn gesta-

dig afvvezen van’t Land is d’oorzaak

Wy hebben tor nog toe, tot be
swaarnis der Inwoonders, groote quan-

titeyt Kalk uyt de Gaalze Landen getrokken , dat nu zedert myn jongste

277

dat d’E. Compagnie tot nog toe wei

7

nig daar van is toegekomen

aanweezen merkelyk hebbe doen ma-

UE gelieve dan t' zyner tyd, als

tigen. UE. gelieve daar in nog al te

UE. zal gelegen komen, die Lander

continueren. Ook hebbe ik nu een

77

te visiteeren , en daar over zodanige

rreuve docn neemen met van Bosch
hout de Kalk te laten branden, dat wel

ordre te stellen, als noodig zal zyn
Verpag
tingen.

Hocdanig, ende op wat wyze de

77

gelukt is. Inzonderheid gelieve UE-

7

Landen Verpagt werden, en aan wit
die tot nog toe Verhuurd zyn, blyk

om geen Consideratie te gedogen, dat
ot Kalkbranden elders eenige Vrugt-

by de Boeken, daar van zynde, end

dragende Clappus-boomen werden af-

alzo ultimo Februari de tyd verstree

gehouwen , alzo daar af veel Arme
menschen leven, en consequent hunne

ken is , om alle de Gaalze Landen t
Verhuuren voor 104 12 jaaren , zoc

klagten tot den Hemel zouden doordringen.

33 zyn nu met UE. goedvinden daar a

De Landen, tusschen de Rivier Wa Soutuwe, en tot Trinkenemale toe, strek- Pannen.

gemaakt zodaanige Conditien, als wy

gemeind hebben tot welvaaren de
Landen, ende voordeel van de E- Com-

ken meest O. en O. N. O. tot Jale,

ende van daar voort Noorden, en N.
N. W tot Trinkenemale. Dit Lant

pagnie, nodig te wezen. Ende alzc

UL. na alle apparentie ultimo Febr

neb ik noyt konnen bereysen, als zyn-

van de Malabaarze Kust nog niet zult

geretourneerd wezen , zoo zouden de 77 de geheel van ’s Keizers Volk be
Commandeur Roodbaas , Koopmar
woond; daarenboven een dor en droog

Borchorst ende de Dessave van Ma

vand , daar in ook de voornaamste

ture , d’allerbequaamste wezen , dit
UE gerustelyk dat Werk zoude mo

Soutpannen van’t geheel Eyland zyn,

daar de natuur tweemaal ’s jaars aan de

gen vertrouwen, niet alleen om di

Zee-strand, zo grooten menigte Sout

Aldces te geven aan goede Persoonen;

formeerd , dat men zo veel Schepen

maar ook dat ze aan niemand onde
de waarde wierden overgelaten , ge

lyk voorheen tot ondienst van de E
Compagnie dikmaal geschied is

27

zouden konnen afladen, als daar om

Sout aanquamen. Hoedanig men Ragis
37

7

sy eenige noodsake, met het ontsetten

van ’t Sout zoude konnen dwingen,
Y 2
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. 1663., blykt in de origineele t'zamengestelgeweest zyn, dan 88000 parra (zyn-A. 1663
de consideratien , die UE. ter hand

77

gesteld zyn ende ook daarom onno

dig hier verhaal te doen

Van wat Consideratie de plaatsen
E7 Batticalo, Cotjaar, en Trinkenema
le, by eenige revolte des Keizers, zyn.

Paarl¬

Paarl-Visschery, mitsgaders de Pro-ry,
7

vintien van Matotte, Moeseli , &amp;c.

gelyk zulks alle in de Instructie voormeld klaarlyk kan werden gezien

Deze Landen van Jaffanapatnam Het Regt

kan aldaar mede gezien werden
Wanni

de ruym 100 lasten) Neli

Onder Man-aar behoord ook de vigch¬

van de

De Landen van Trinkenemale to

ende daar onder de Wanni, ende Man-om
Aar gerekend , bezit de Compagniepagnie

2 Pallerauw, ofte Passo Seco, strekken

zig ontrent N. W. en werden ge

met een Rechtveerdig , ende volko-overde

naamd Wanni. Dit is een der groot

men Recht, om ’t zelve Souverync-le Lan
den.

ste Landen van dit Eyland , zonde lyk te Regeeren na haar eygen believen , zonder dat imand ter Wereld
Bergen, maar met groote Bosschen
beslagen, makende in zyn Cirkel nie daar op heeft te pretendeeren, ende die
min dan 70 mylen : want van Palle-

rauw swenkt het zich langs d’ over-

7 ik daarom in’t hoofd dezer Memorie
Vorstelyk genoemd, of gemeend heb-

zyde van den grooten Inham van Jaf-

be , waarom ook de Heeren Majo

fanapatnam af, door Poneri tot den res , zo wel als de Gouverneur Ge-

Hock van Calmoni , ende van daa

neraal, ende Raaden van India, altoos

3 voort door de Landen van Maharotte en Mouseli tot aan’t Gebergte var

geordonneerd hebben , dat Land te
doen bebouwen , ende cultiveeren,

Coedremale, gelegen dwars van onze met Neeringen en Hantceringen te
vervullen, &amp;c., gelyk UE. in myne Zulen
Wagt op Calpentyn, strekkende var
successive Brieven zal blyken , ende Seen
daar weder dwars over door zware en
17A
groote Bosschen na de Westhoek van wat middelen daar toe zyn aangewend, mee
zynde nu (God Lof) alzo verre ge- vanbuy

Trinkenemale. Dit Landschap werd

in de Regen-tyd zeer Koortzig ende

komen, dat wy geen Ryst meer van ten be¬

buyten zullen behoeven, 't welk geen noeven

ongezond gevonden; maar in de Maan

den April, Mey, Juni, Juli, Augustus

kleene Zaak is.

en September gesond. Het is van al-

De Tabak is nu ook al zoodaanig Tabak.

le tyden af dienstbaar geweest aan de

aangewonnen , dat die al mede van

buiten niet behoeft aangebragt te werKoningen van Jaffanapatnam , ende
3 dewyl de Portugeesen ’t Koninklyl den , hebbende de Portugeesen nogGeslagt totaliter hebben uytgeroeid, tans voor dezen daar van niet minis 't zelve Landschap onder hen ge

3 bleeven , zodanig UE. wydloopig in
de Instructie voor den Commandeu

der, dan 6. 7, ende Soo Ryksd. ’s jaarvoor Tol, ende Geregtigheid van de
Cattoen
Pagten der Tabak getrokken. Behal
33

Clappus¬

Paviljoen na de verovering gegeven, ven deze Progressen in dat Concept, ooomen

laffana

patnam.

33 zult konnen zien; ende ook met wat 33 zoo is het aanplanten van Catroen, Zaeydistinctie het van de Landen van JafClappus-boomen ende ’t beslaan van Velden.
fanapatnam moet werden Geregeerd
Zaeyvelden ook merkelyk vermeerHet eygentlyk Landschap van Jaf- derd, daar in UE. dog met allen yfanapatnam zynde van de Wanni met

ver gelieve te continuceren

een groot Water geseparcerd , ende

De Dessave Jerofas Vosch heeft Lofvan

33 aan Pallerauw maar met een naeuwer

groote Eere in die Landen behaald,

3 hals vast, bestaat uyt vier Provintien.

zynde uytter natuure een Bouwman,aen

crofa5

ende zes bewoonde Eylanden, ’t Ey nochtans Adelyk van Extractie ende Landland Man-Aar, (dat zyn aparte Juris
daar aan d’E. Compagnie zeer veelbouw.
dictie heeft) daar onder niet gerekend,
zoude verliezen , om dat zyn ’s gelygelyk UE. in de Instructie gemeld,
3 wydloopig zult konnen zien

Het Eyland Man-Aar is voor d’E.

ManAar.

2

Compagnie een kostelyk Eyland, om

ken niet lichtelyk weder zoude te vinden wezen, zich niet ontziende geen

dagen, maar heele Maanden in ’t Veld

te reyzen, zonder oit Zon, Reegen,

dat het byna zonder kosten werd on- ongemak, honger of gebrek te agten
derhouden, ende goede Profyten me
Hoe verre de Commandeur het

het uytgraven der Zaye, Gzekere Verw-

Weven en Schilderen bevorderd heeft, wenen
is UE. mede gebleken De meeste schiudezwarigheid , die men in dat Werk ren

wortels, om de Chitzen te Verwen) 't

vangen van Olifanten, en de Inkomsten
van t Gezaey, opbrengt. UE. is reeds

23

ziet , is wel de onderscheide Casta':

gebleken,dat 't verledenSaeyzoen 8ooc 17 van de Inwoonders, bestaande de meeParren Neli, (of Ryst in den Bolster

ste uyt Ballalos (Landbouwers Agam

voor de thiende van ’s Compagnie

padi’s ende Madampali’s (Krygsgezin-

Geregtigheid op Man-Aar is ingeko¬ de) ende de allerminste uyt Wevers,
men, zulks den Oegst niet min moet welke onder de allerveragtste gehouder
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A. 1663., den werden ende daarom schynd het van de afgezondene Gecommitteer-. 1603
dens gebleeken , ende dewyl den christen.
Eerw. Baldeo (die met my in de ver-dom.
overing ende allen arbeid des Oorlogs.

byna onmogelyk de andre hooger
Castas tot dit Werk te konnen trek
ken ; dog met Wysheid ende me
77

ece¬

77

het inplanten der Religie zal zulk

ook door 't Lot onder alle Broederen

metter tyd konnen werden verwon

geroepen is geweest) groote eere daa

nen, ende middelerwyl moet alle de

van toekomt, hebbe ik noyt konnen
verstaan, hem zo naeuw, als andere
Broederen, onder de Scholarchen t

77

voir werden aangewend, om Cattoen

aanplan

alom te doen aanplanten , byzonder
7
lyk in de Wanni, die nog voor he
grootste gedeelte woest , ende va

ting.

bepaalen, gelyk ook niet den Eerw.
Bongaard. Anders gelieve UE. na de
Expresse Ordre der Heeren Majores,

menschen ontbloot legt: daarenteger

27

is 't Landeken van Jaffanapatnam 2

de schoolen te houden onder UE. ey-

vol menschen, dat zy malkanderen in

gen zorg, over ’t geheel Eyland, gelyk ik altoos gepractizeerd hebbe

de weeg zyn, ende waar door ’t Lanc
veel te kleen zoude zyn om haar all
te voeden , ten waare d’Arme haa

Leven onderhielden met de Pamon

27

daar over stellende zodaanige aanzienelyke Scholarchen, dat haar de Broe
ren zulks niet hebben aan te trekken,

27

gayen ofte Vrugten der wilde Palmeer- ofte Suyker-boomen , die 2

om niet alleen met haar te Reyzen,

77

Op Jaffanapatnam is nu ook onder 7y4e.

zonder eenigen arbeid op zekere tyden des jaars plukken , bereiden, er

de- Wormen te voeden, om te zien, men.

den wilden , lekkerlyk zouden kon

nen leven, haar uytbreidende in di

handen genoomen een Proeve van Zy- Wor

27

ook droogen, daar zy , zo ze arbei
7

maar hen ook te respecteeren

77

277

of men Zyde aldaar zoude konner
winnen. Alhier heb ik ook eenige

7

Landen van Poneri, en Matotte, dis

27

Moerbesie-boomkens doen aanplan

zeer vrugtbaar, ende ook in verren

ten, die zeer wel aarden, dog dienen

z0 ongezond niet zyn, als de resteren

nog op veel meer plaatzen aangeplant.

de Landen der Wannias. Eenig

alzo nu in Januari of Februari eenige

77

77

heeft gemelde Vosch al over gekre-

Wormen staan over te komen. An-

gen , ende ook (tegen een iders opinie) de Zaak zoo verre gebragt, dat

ders konnen de Diertjens van Jaffana

wy op Poneri al een Coraal hebber

Zaaken, die lichtelyk konnen onder

opgeregt, daar in nu grooter Olifan

staan werden, niet alleen met kleene

23
77

EenCo
A 0

2

Ponci
ngereg

7

patnam getrolcken werden. Het zyn

ten, als voorheen, gevangen werden

moeite, maar ook met kleene kosten

2o dat met Industrie de Laak op Jaf

UE. curieusheid blyft dan die Zaal

fanapatnam behertigd, ende met y
ver werdende vervolgd, niet dan al

Bezuyden ’t Gebergte van Coedre

bevooler

les goeds zal te wagten wezen

27

van Putelauw ende Palavi, ende ook

De Koopman Pyl is een yverig man
Quai

dien wy nu verstaan hebben de Onder

teyten

7

koopman Roman uyt de Administra-

in een

tie te vervangen , maar diend , br
vertrck of wel veranderingen in op-

Dessave

rereys

Calpen¬

male begind het Vrugtbaar Landschap tyn.

7

Bewesten het Eyland Calpentyn, daar

wy op de Noord- Hoek een Wagt
hebben van 29 man, onder een goec

melde Vosch, tot Dessave aldaar aan

Sergeant; ende dewyl Putelauw van

77

gequeckt , want het zoude konnei

de Jurisdictie van Colombo; dog daa

de Overkust bevaren werd met Klee

gebeuren dat de Commandeur Pavil den, Amfioen, en andre Waaren,
joen na Choromandel wierd getrok-

werden alle zoodanige Vaartuygen

ken , wanneer gemelte Vosch di
naaste zoude wezen tot het Comman

die voorby onze Wagt moeten, gevi
siteerd, daar over UE. goede zorge

dement waarom tydig om een Des

7.

7

save diend gedagt , daar toe een ide

gelieve te doen dragen , op dat van
daar geen Caneel mogt werden ver-

niet bequaam is : want behalven dat

voerd

de Dessaves vroome ende getrouwe

Gemeld Eyland staat mede onde

Persoonen dienen te wezen , zo moe

Jaffanapatnam, om dat van Man-Aar

ten zy ook gezwind, en sterk van

die Wagt te Water ende te Land haast napatkan geviziteerd werden , ende ook, nam.
by nood eer , dan van hier gesecun-

Lichaam zyn , om het gestaadig rei
zen te verdragen, ende den arbeid te

lyden. Tot een ander Persoon opde

27

Staat on
der Jaff-

deerd. Een Chaloep moet daar ge

Administratie zal het aldaar, ofte UE

stadig werden gehouden voor ’t nauw

alhier, niet lichtelyk ontbreken.

van onze Wagt , om de passerende

Hoe hooge Progressen aldaar in ze

3

Vaartuygen te doen aanleggen, ende,

korte jaaren in de Christelyke Reli

by nood, de onze te salveeren. Ge¬

gie gedaan zyn, is UE. by Rapport

meld Eyland heeft mede eenige Zaye,

Y3

zulks
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A. 1663 zulks dat het de onkosten van ons

dat wy van buyten van geen Europi-A. 1603

byna opbrengt.
20

3aanze Vyanden geturbeerd werden.

Van wac Situatie ende gestalte het

Dienvolgens dienen alle wegen afge-

Eyland Calpentyn is, blykt UE. ge-

sneden , die eenigzins den Oorlog

noegzaam in de Kaart, zynde aan de

mooten verwek ken
Z. zyde zoo dicht aan Ceylon vast,
Het tweede Middel is het voort-

2. D

dat men met hoog water nog al tot zetten van den Landbouw, om den Landde knie daar door kan waden, lopen- buyten-landzen Ryst te excuseeren, bouw.
de ook ’t ordinair Pad langs der Zet die nu het meeste Geld der Inwoonvan Ceylon over ’t Eyland heenen , deren Consumeerd.
zynde ook tusschen Palavi ende Chi
Het aanplanten van Cattoen zal
3. 't Aan3 lauw diverze Sout-pannen , die wy, 25 mede moeten gerekend werden onder
planten

by eenige quaadwilligheid des Kei

de allernoodzaakelykste middelen , van Cat

zers van Candi, al meede meester zyn 3 om metter tyd zo verre te geraalten ,toOn.

lichtelyk zonder eenige moeite te de dat men ons met eygen Wlevery kon3 ftrueeren. Van de verdre Situatie van de behelpen ; dog dewyl zulks nog
Coedremale tot Nigumbo blykt a zeer langen tyd zal vereyschen, dewy
mede in de meermalen gemelde Convy aan deze kant van zeer weinis
33 sideratien, daar aan my, om na myr 7 Wevers verzien zyn , ende dat JaffaAndre
vermogen kort te zyn , zal gedrau- napatmam pas zo veel Wevers heeft, Miade
gen
23 dat ze hun eygen Landvolk konnensen

Dus verre ’t Eyland Ceylon korte Rleeden, en verzien , zoo moet men
lyk, ende haastelyk rondzom geloper middelerwyl op andre middelen den-

De Por
rueesche

Boeker

zynde, meine dat UE. de beste erva

te exam

renheid nog zal geven, van ’t een er

ken

Namentlyk, dat men jaarlyks den
Areek alleen aan onze Borgery tragi

neeren,

om ken- ; ’t ander oculaire inspectie te nemen,
1is te

ende byzonderlyk, dat UE. de Portu

27

te verkoopen, ende die alleen admit.

krygen.

geesche Boeken des Konings van Por-

77

teerd, om op deze Landen weder Ly

tugal , die nog in wezen zyn, een

37

waden in Retour te brengen, ontzeg
gende alle andre vreemde Handclaars,
zien , wat gebruyk de Portugeesei byzonderlyk Mooren, om alhier Ly
hebben gehouden, en hoe veel zich waden aan te brengen, ende onze Pende Koning van Portugal aan dit Ey- ningen te vervoer en
doorloopt, daar uyt UE. zal konner

land heeft gelegen gelaaten, schry-

Dog dewyl zodanigen Gebod voor

vende in zekeren Brief, dat men liever

ontydig zoude konnen werden aangezien, zo hebben wy nu gepractizeerd

geheel India zoude laten verloren gaan,
dan Ceylon in prykel van verliesbren

dat de Tol op de Lywaaden, die by
de Mooren werden aangebragt , verhoogd is. Daarenboven dat ze hunne
Kleeden niet by de Enkele stukken,

gen. Het is te beklagen, dat het

werk niet Compleet is, ende dat, na
de verovering van deze Stad , daar

voor geen meer zorg is gedraagen ,
zynde meest door agteloosheid ver

maar in ’t gros aan onze Burgers moe

waarloost, ende van de Rotten opge

oc te staan particuliere Winkels te

en verkopen , zonder hen eenigzins

y geten; dog eyndelyk by myn aanwe

mogen houden.

zen nog opgezogt, ende gevonden
die nu UE. werden overgeleverd

Eer ik tot de Lyst der Navale magt

5. Gene-

1
Land t.
44cyu¬

den.

Te be
zorgen

dat wy
van bu

ten nie

behoe

ven.
Middc-

en Klec-

Eento , die de Inwoonders en de aen

zal ’t niet onnoodig zyn, nog eenige

Christenen van Ceylon, of onze Bor
gers tolvry aanbrengen. Op de Kle-

generale Poincten voor te stellen, en

den , die de buyten of binnenlandzt

Poinc-

’t Geld

en aanbrengen , is gesteld op sPer de syll
77

ende des zelven employ, overtreedc, 7.

1221e

ten.

De Tol van den Ryst, die de Mo- Tol op

7

de aanvangende met het gewigtiste Mooren aanbrengen, is 10 Per Cento,

Generaal Concept over ’t geheel Ey-

77

dog op die ons eygen Volkaanbrengt.

land, bestaande daar in, dat de Zaak
niet meer dan 5 Per Cento , dat nog
met alle kragt dient aangelegt, om
veel verminderd mag werden , geGeld op ’t Land te behouden, end steld
om ons zelfs zodanig van de Vrugten
Dit is tot nog toe, ende, om de
des Lands te bezorgen , dat wy van
kortheid myn ’s aanwezen, nog maar
buyten niet behoeven , om waar toe
te komen de middelen niet ontbreken.

op Colombo in’t werk gesteld, ende
zal op Gale meer moeite inhebben.

zoo ze met ernst gehandhaafd wer

om dat die Landen van zeer veel Moo-

2

den.

ren vervuld zyn; dog is egter al in ’t
len daar
Het eerste middel, om daar toe t , werk gesteld. Onze eygene Christetoe.
1. De 3 komen, is wel de liefelyke en God- nen ende Inlanders zullen nu tot het

Vrede. , delyke Vrede op dit Eyland , ende aanbrengen der Kleeden te meer gea
ni
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. 1653., nimeerd werden, dewyl zy tegens de zelve Vaartuygen , daat mede de A. 166.
Mooren anders niet konden bestaan

72

Mooren van buyten aankomen, ook

dog alzo hun Armoedo zulks nog niet in eygener Persoon vertrekkon, zon-

der hicr Domicilie te houden , dog

wel toelaat, zo kan d’E. Compagnis

met Profyt hun Gebrek suppleerei 27 eenige weinige Snyders ende andere,
door hun eygen Negotie in ’t aan tot 16 in ’t getal, die nog zyn toebrengen van Kleeden, gelyk tot nog 72 gestaan hier binnen tot nader Con7 sent te verblyven werden UE. bier
nevens met hunne Naamen, ende Fa-

toe geschied is, namentlyk , dat d
E. Compagnie aan de Colomboze zy

de van Madure , en aan de Gaalze milien, ter hand gesteld, om de zelvs
te doen vertrekken , als UE. zulks

zyde van Choromandel onde Bimise

mogten nodig agten.

patnam , zodanige en zulke quantiteys
Kleeden doet aanbrengen, als he
77

Landvolk slyten kan

3

Toepas

Ceylon dan eenmaal door Gods ge

Portugeefch Cannaille, gelyk Toe
sen, &amp;c
nadc zo verre gekomen zynde , dat passen, en zulk Yolk gestadig te ver-buyten
volgen , ende van 't Land te zetten. Landt
vy uyt onzen eygen Landbouw be

Ceylo
seen van 3'

de Geze

UE. gelieven ook voor een onwan- De Po
kalbaare Maxime te houden al het tugeesen

7

staan, ende de Mooren verhinderd hiei De Naamen der gene, die nu met UE zetter

genste
Landers

Rleeden aan te brengen, zal de daad

dr W
reld

noodwendig dienen verzonden, be

en erwarendheid doen blyken , dat

rusten onder de Capiteyn der Borgg-

Ceylon een der Gezegenste Lander

ry, zo veel hier zyn, ende onder den

van de Wereld is , ende daar van de Commandeur Roothaas, zoo veel oj

E. Compagnie, ende ’t Vaderland Gale zyn. De principale redenen
groote Profyten te verwagten heeft
Hebbende niets van noden vanbui
ten, maar zal een ider, die de Olifan

7.

waarom dit uytzetten noodig zy, is,
om dat ze niet anders practizeeren,
dan de Inlandze Vrouwen, met Ne

ten, Areck , Hout, swarte Suyker

derlanders getrouwd, gestadig na te

&amp;c. , begeerd, zulles met Geld moe

gaan , om de zelve te debaucheren.

ten betalen, gelyk nu op Jaffanapat ay levende zonder Arbeiden, verleidendt
nam geschied , zynde die Provintie de Slaven tot Dievery , corresponde(God Lof) op zo goeden voet, da

rende met de Baapen van de over-

wy meynen die Stad zig voortaar kust, verspiedende al ons doen, endt
zonder Geld zal konnen redden. O 77 laten , waar uyt, dan de byzondre
Gale komen dilemaal de Mooren me noodzakelykheid van ’t uyrzetten de
zer Schelmen kan werden afgemeRyst, Olie, Boter, &amp;c. uyt Benglc, dat egter nog al moet continuee

ten

Men heeft hier voor dezen Abusi.

ren, zo lang zy onze Olifanten daa

velyk het Timmerhout ende den A¬

van weghaalen

Dog om ’t binnen houden van7

't Uys

Comptant zal te zyner tyd nodig we

voercr

zen ’t uytvoeren zonder Consent by

van Geld ,

77 rak

den, zoo het noodig was. Het Tim

open Placcaat te verbieden , dan al

C vOn

vorens zoude ’t noodig wezen he

bieden

nader gevoelen ende Ordre van haa

Ed. af te wagten om, als voorzeg
is, niet ontydig zulke Importantt

merhout is hier mede in de Bosschér
73 zo abundant te bekomen,
nergens Hout behoeven

van Bruggen over de Rivieren van
Nigumbo, Colombo, en Paneture in

voorraad is, blykt UE. by de Lyst
onder den Timmerman ende Dessave
berustende

Dit alles kan werden by na zonder

cinde Arcck behoeven te tracteeren
7

waar door dan ’t Comptant moet bin

nen blyven.

Tot welvaaren der Landen van Co

dat wy van

Wat Hout prezent tot het maken

Zaaken op ons te nemen. Middelen
wyl is UE gebleken in den Brief van
Kommandeur koothaas, datorz Courant, dat wy geen Koopmanschapper
voor Comptant, maar voor Olifanten

van Baravia ontboden, daar nog

rans Ceylon jaarlyks wel 200 Legger
77
Arak na Batavia zoude konnen zen-

27 kosten gehaald , ende met Olifanten
2¬

aan de Rivier gesleept, om in vlotten

lombo, is ’t meede op’t hoogste no

en met Ponten te werden afgebragt,
alles na ’s Lands wyze,’t zy by pres-

Colom

dig , dat de geheele Colomboze Ju

zing in extraordinaire gelegenheid,

bo t.

risdictie, en de Stad van de Moorz

ofte met de ordinaire Slaven van Co

De Mo¬
reu uyl

honder

7

die zedert myn laatste aanwezen zeei

lombo, ende dienstbaare uyt de Pasdum Corle, dat overvloedig vol schoon

toegenomen waren , maar nu wede

Timmerhout staat; dog 't valt moe

verdreven zyn. Tot welken eynde by
den Ontfanger of Sabander naeuw re-

jelyk te haalen, om dat het een zeer

Inwoonders, werden vry gehouden

guard diend genomen , dat met de

3

bergagtige Provintie is, ende daarom
myn intentie geweest is in ’t midden
van

176 BYZONDERE ZAAKEN
A. 1662 van ’t Bosch, zynde een plaats, ge doen. Egter dewyl wy zonder Cin-A 1003.
naamd Oeglewatte, een Houtzagery galeese Hoofden ’t Land volk be
van Mooren, ende andre dienstbaare, zwaarlyk in hunne precyze Gewoonte
op te regien , wanneer de Planken konnen houden, hebbe ik altoos gepractizeerd eenige der zelve ontrent
ende Swalpen lichtelyk aan de Rivier
te brengen zyn
Zedert myn aanwezen nu jongst
73 van Malabar hebbe die ordre Gehou

my te houden , om te weten , wat

7

'er passeerd, die zomtyds verwisselende voor andre , daar op de eerste ja-

Jours waren. Anders is ’er zeer be
den , dat alle Mooren , van buyten
zwaarlyk
kans, om alles te ontdekaankomende , weder met die zelve
77
ken
,
wat
'er mogt om gaan , ende
Vaartuygen moeten vertrekken, ge33
lyk UE ook met my geoordeeld heeft ook noodig is te weren. Don Jan, Don Jan.
37

27

27

72
72

stoffeerd zyn) de onzen niet mooger

kennisse en experientie ; is daarenbo-

verzetten.

ven zomtyds een zeer goede Raads-

Hoc schrobagtig zommige van de man in Zaaken , die hem zelfs niet
onzen , ende meest alle de Cingaleeser aangaan ofte den Keyzer niet scha-

Schraap
27

veeren.

Modeljaar van Colombo, zaf ’t noo-

Op Gale zal deze

Ordre moeten in gebruik gehouden dig wezen dat gy hem eerst (26
werden, op dat de Mooren met maanden by hem houd, alzo niemanc
op t geheel Land hem gelyk is in
schoon praten (daar ze wel van ge-

7.

zugt te

noodig te zyn

delyk zyn : want ik hebbe evidente-

zyn, is UE. al ten deelen gebleken,

7

en waarom het nodig zal wezen , dat

7

byzonderlyk de Dessaves altoos ge-

27

zer zullen voorstellen; maar wel ad-

steld werden uyt Persoonen, die men

voueren, als zy merken, dat men tot

meinen zal vry van Gierigheid te we

zen, ende die Liefde dragen tot het 27
Recht, ende ’t mainteneeren der Ar

lyk ondervonden, dat de Cingaleesen
noit raad tegen’t welvaren van den Kei-

de Zaak (al waar ’t tot des Keizers

schade) gerezolveerd is, ende waarom

me Inwoonderen , hoe arm en elen- de experientie UE. zal leeren, dat het
17

dig zy zyn, inzonderheid de dienst noodig is goede zorge te dragen, dat

bare , is UE. wel bekend , ende die 3UE. voorneemen hen of imand van
ik noit zonder beweging kan aanzien, d’Onze, ontydig niet ontdekt werde;
aangezien zy zo wel, als wy, men 37 want ze zyn zoloos,dat ze, om gunft
te hebben , hen zelven zeer ligtelyk
schen, ende Gods Schepzelen zynde
23

egternietalleen van ’t vry Lands-volk

maar ook van zommige uyt de onze,
21
niet
beter, ja zomtyds slimmer, als de
37
Béesten, getravailleerd werden, welke

17 weten te addresseeren ontrent die ge-

23

ne, daar zy ieis van zullen meynen te
konnen ontdelcken , om hun profyt
daar mede te doen. Naast Don Joan

arme menschen, zo zy door de Dessa- 27 zyn in kennis twee gauwe Gasten, Moeti
ves, ende bezonderlyk UE. hoge Au- den eenen genaamd Moeti Apobami, apona¬
ende den anderen Incandoewa Apobamtni¬

toriteyt, niet gemainteneerd werden,
zoude ik vreezen , dat men God ten

hoogsten vertoornen zoude. Tot assi-

Deze beyde zyn van de allerhoogste
37

Incan-

Geslagten, ende daarom zeer geleerd ; doew-

maar kragtig Jalours tegen malkeanstentie des Dessaves zyn over de Pasdum
Corle, ende Gale Corle, gesteld, ide
deren , ende beyde niet minder tegens
een Opziender na de Cingaleeze wyze 3 Don Joan , die ook van hen (als van
geintituleerd Capiteyn der Corle. De¬ z0 hoogen Geslagt niet zynde) verze beiden moeten mede, zo veel doenlyk 7 agt wierd. Onder die ons in den
zy, zo wel als de Dessawes, van Goed
Oorlog allernutst ende ook getrouw
leven, Capaciteyt, ende vry van Gie- 37 zyn geweest , zoude ik voorsteller
righeid wezen. Naast daar aan volge Don Constantyn, Adigaar van Bentot,

de Opziender over de Caneel-schil- den welken, schoon hem zyn Kindelers (m’t Cingalees Capiteyn der Ma ren, en Kindskinderen na den Kei-

habade genaamd) die dat Volk al me- zer ontloopen zyn , ons egter in
den groote overlast kan aandoen

ge-

lyk UE. reeds al is gebleken. Hoc

27

Don
onstan-

yn.

’t heetste van den Oorlog op dit Eyland is getrouw, en bygebleven , en-

veel de E. Compagnie aan dat Volk 2 de als zynde van hooge af komst, moet
hy altoos boven den Modeljaar van
den, zynde eygentlyk die gene , die Nigumbo, Louis en Manoel D' Andra¬
de Vrugten van 't Land inoegsten, do, geëerd werden, waar van Us. Model-

gelegen is, kan men ligtelyk bevroe

ende de Koe melken moeten
Ceregqe.
en.

Van den Aard ende Natuure de

den Modeljaar van Nigumbo, en jaarvan
Louis D'Andradobekend zyn. Manoel Nigum-

5 D'Andrado is jongst van Jaffanapat-bo Louis
27 Cingaleesen hebbe met UE. by monAnde genoeg gesproken, ende daarom nam gekomen, heeft het met my vry drado.
niet noodig daar van veel verhaal te 73 wat verkerft; dog mag by UE. wel
ve¬
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A. 1663. der wat aangetrokken werden , om be ik noit konnen verstaan die Auto-f. 1663.
de kennis, die hy in de Pasdum Cor

toriteyt over te geven , nog hen toe

te laten zig die aan te matigen.
ende uytstekend Gierig, om de armen
Hoedanig de Landen by my, ende pe
te plagen. Op Nigumbo resideer respective Gouverneurs, myne Ante
gegeven
7 eenen Joan Teixera , van hoog Ge- cesseurs , aan de Hoofden ende La- ander
le heeft ; maar is kragtig Arrogant,

oan

slagt, ende goede kennis, die jalour scaryns, zo op Colombo, als op Ga-mogen
over
den Modeljaar van Nigumbo is, le, zyn uytgegeven, blykt by de re-hiet wec
27
afgeno¬
welke ook zomtyds noodig zy by UE spective Rolle, daar van onder de E- men
ontboden
te
werden.
Commandeur
Roothaas,
ende
den
Deswerden
17
17
Behalven deze Hoofden hebben save alhier, berustende, daar mede nu
wy nog diverze andre Hooge en aan- in deze laatste maanden mynes aanwe-

Teixera.

Andre

100gc
Gesac

zienelyke Geslachten , ende daar on-

zens op Colombo ende Gale zeer gro-

der die, specialyk, den Modeljaar van te onkosten verspaard zyn. UE. ge
Gale, den ouden Adigaar van Matu lieve voor een vaste maxime te hou-

en.

re, met zyn Broeder Don Louis, en- den, die Landen van niemand der zel-

de nog eenen Jasonder, Modeljaar

ve af te nemen, nog ook te doen ver-

dog deze zyn byna nergens anders toc andren, alzo zulks niet zonder groonut. Egter moeten zy om hunne Ge
flagten geëerd werden. Ingevalle UE-

te alteratie zou konnen geschieden

behalven dat het haar by schriftelyke
mogt inclineeren buyten de voorsz Ola bevestigd is , waar in d’E. ComPersoonen imand aan te queken, zou- pagnie haar woord verbonden heeft

De Fortificatie der Stad Gale nu Fomnca-

de myn advys wezen, dat ze best zyn

uyt de middelbaare Castas te kiezen

ie van

ten Principaalen, immers’t noodwen- Gale.

daar ik den besten dienst van gehad digste, aan een kant gebragt zynde
hebbe. In’t reyzen mag zig UE zoude myn opinie wezen de zelve
vryelyk aan Joan Araatsje houden voort te voltrekken op die wyze, er
die my altyd goed contentement ge- met dat volk, die daar Present aan argeven heeft; dog maakt hem niet te
beiden : want alle de Malabaaren, die

vroeg groot, ook niet licht iemanc
der Cingaleezen, zoo UE. niet slim
Met hoope
mer gediend wil zyn.
moeten zy zomtyds gevoed werden

ende gestadig wel bejegend , daar zig
UE. wel by zult bevinden

Dewyl dan de mindre Geslagten

inder
Jestlachtein

der Cingaleesen, ende byzonderlyk de
25
ellendige diensibaare Coeli’s, Panneas
Chalias, Rodias Palias, Hiandes, O

lias, ende diergelyke, zoo miserabel

bequaam tot den Gaalsen Landbouw

27

waren zyn al voor eenige maanden

77

daar van genomen, en op de Dorpen
verdeeld , en daarenboven beloofd

7

haar vryheid ; zulks niet zonder ons

37

woord te breeken , weder uyt het

77

Land zouden konnen getrokken

27

Geen Coeli’s hebben oit
aan die Stad gearbeid , dat ook niet
werden

27

zal moogen geschieden, zonder verandering der Dorpen , ende schaade

van Conditie zyn , is 't zeer licht te

der elendige arme Inwoonders
Mal.

presumeeren , dat ze alle listen ende

Op de Malabaarze Kust hebbe al-

arbeid aanwenden, om zich van die

omme ordre gesteld , dat aldaar zoo slaver

2120

katyvigheid te ontslaan, ende waarom

veel Slaven tot Landbouwers zouden te koo-

ook de Hoofden niet nalaaten hun

werden ingekogt, als doenelyk was, pen.
ende daar door al eenige Persoonen

devoir te doen , zodanige tot Lasca
ryns onder haar Gebiell te trekken

herwaards zyn overgebragt. Het wa-

ende te gebruiken, om de dienstbaar
hcid, die zy boven andre daar af gegenieten ; dog zulke ontlasting is de

re te wenschen , dat men geheele
huysgezinnen konde verzamelen, die
alhier dan beter verzekerd zyn. An-

E Compagnie schadelyk , ende daar

ders zyn de mans alleen dikmaal ge

tegen de Dessaves altoos ’t oog moe-

neigd tot wegloopen, die, aan Vrou-

ten houden , gelyk UE. zult bevinden vervat in de Instructien der Des

daar toe geen occasie hebben UE. nu

faves, ende van den Capiteyn van di

wen en Kinderen gebonden zynde,
7

Mahabades.

77

met lief op de Malabaarze Kust zynde , zal daar op konnen gelet ende

Welke, en hoe veel Persoonen van

ordre gesteld werden

tyd tot tydzodanig uyt de Chalias zyn

Onder de generale en swaarste Me¬

getrolken, blykt by de Lyst daar van

ditatie des Gouverneurs op dit Eyland

zynde,die, als ’t nodig was, weder vrye

geenzins de minste, om het met den

lyk tot den arbeid mogen werden ge

Keyzer Ragia Singa zodanig te stel
len, dat wy het Land in Rust moger
behouden, ende de Saaken na’t regte

trokken, ten waare hen Vryheid om

eenige Considerable reden by de re
spective Gouverneurs gegeven ware

De Dessaves en Commandeurs heb
V. DEEL.

27

oogwit verrichten. Hoedanig het

21

Contract, met hem gemaakt is, zal on7.

Ragia

Sinsa.

nodig
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A. 1663. nodig wezen hier in te voegen, maa

77 Godslasterlyke

zynbap- ; wel hoe menigmaal hy 't zelve gebro

Hovaardy , zich nietA. 1663

dan Heere God doende noemen , en

7yn

77 ken heeft, zelts in de eerste beginselen 17 daar voor van zyn elendige onderda- od
aeling
lasterlyle
33
doe wy de Stad Gale eerst met geweld
nige Slaven met het aanzigt op de Aar-Hoogmet ons
van Wapenen gewonnen hadden : want 17 de doende aanbidden. Het werd ook moezekerlyk daar voor gehouden, dat hy
in ’t Contract staat duydelyk , dat hy de

onze de kost zoude bestellen, 't welk

den Luytenant Frans Has, een onzer

77

hy in’t eerst heel sober, ende daar na

Gesanten , heeft laten vermoorden

niet gedaan heeft, ende of wel de onze

gelyk zynen moordadigen aard alom-

grooten honger ende armoede binnei

me kenbaar is onder zyn allerbeste

Vrienden , die hy nu zedert 4 a f

de Stad Gale leden , zoo waren wy
egter nooit zo stout, die in zyn Lan-

aaren meest alle omgebragt heeft;

den te zoeken , voor dat ons de uy

zo dat UE- lichtelyk zult konnen besluyten, dat van dat grouwelyk Mon-

terste nood daar toe gedrongen heefi
door Siekte en verlies van ons Voll

ster voor ons niets goeds ; maar onze

't Gebrek dede ons eindelyk rezolve

totale ruine zoude te verwagten we
zen zo hy maar cenige magt daar

ren, zelfs in 't Land de kost te gaar
zoeken , die zy ons schuldig waren te
brengen. Naderhand heeft hy nade

toe konde uytvinden.

Zyn zoeken

en tragten na de Engelze Vriendschap

is ook nergens anders op gefundeerd,

33 accoord met ons gemaakt, staande var

onze zyde toe, dat zyn Dessaves de

dog 2o lang dezen Barbaar leeft, al-

33 Landen zouden regeeren. Dir wil

zoo hy oud en traag werd, meyne,
dat hy ons wel zal in Vrede laten

72

de ook niet lukken, om dat hy voor
had ons te verraden, ende mag 't ver

ende dat ook de Engelzen zich van

moorden van den Commandeur Coster hem niet zullen laten bedriegen, gewel onder zyne Actien van Verraad lyk hy ons zo veel jaren gedaan heeft

gerckend werden, dat buyten twyfe

tegens de Portugeesen , en hen weer

niet, dan door zyn bevel, geschied is

tegen ons. Zyn jegenwoordig vleyen

De Actie aan den Commandeur van en schoon spreken, uyt vrccze voor

der Stel en ’t dooden en vangen van onze magt ende geenzins uyt affec-

2 ons Volk in de Landen van Nigum-

tie voortkomende, hebbe ik tot nog

bo en Chilauw, is mede niet dan

toe altyd gevoed met groote compli-

voor een schelmstuk aan te zien. menten, ende zulks niet alleen om de
Zyn gestadige Correspondentie me
den Vyand (toen de Portugeesen no

Vrede te betragten ; maar ook om

onze arme Landzaaten te doen gerust
op’t Land waren, ende ook daar na zitten, byzonderlyk die op de Fronkan niet dan voor Verbond- breuk
tieren woonen. De laatste Verec7

gehouden werden. Hoe onredelyk
ring is opgesonden, zodanig UE be¬
hy na de verovering van Colombo
kend is, op hope dat onze arme Lands
met ons gehandeld, en ons volk, waar lieden, die nog leven, uyt dat Leeuhy ze maar krygen konde, heeft doen
wen-hof eens de voetstappen mogen

ombrengen , is allezins openbaar,
durvende daarenboven Jaffanapatnan
en Man-Aar van ons cysschen, ’t welk
hem noit heeft toegekomen, nog daai
op hy nog zyne Antecesseurs, noit

iets hebben te pretendeeren gehad
Nu heeft hy zich zedert Ao. 1658., ge-

durende myn aanwezen op dit Ey
land , stil gehouden; maar og lacy
Houc
het Reg
er Vol¬

teren
niet.

te rug zetten. Maar zoo zulks niet
geschied , dunkt my dat de maat van

Regtveerdigheid van onze zyde zoude overloopen , en dat men ’t werk
7

dan (dog op’t allervoorzigtigst) op

17 een andren boeg behoord over te smy17 ten, in zodanige manier als met UE.

jarticulier gesproken hebbe; dog ons
volk (na onze hope) afkomende,

niet uyt liefde; maar uyt enkele vre

moet het op den voet, als het nu in

ze. Hoe tyrannig het algemeyn regi

treyn, en by haar Ed. tot Batavia

der Volkeren by hem geschonden zo wel, als de Heeren Majores voor
wierd, is ook al de wereld bekend 72 goed gekend is, al henen ssoeren

zittende zo veel Gesanten in zyn Hof,
By aankomst van ons voll hebbe
slimmer als in Turkze Slaverny, nie ik wel opinie , dat eenige uyt zyn
alleen van d’’onze; maar ook van an- Hof mede zullen afkomen, en meydre Natien ; onder andren een van nen haar Ed. , dat die wel licht van
den Prins van Bengale , die al bede
eenige zwaarigheid, en restitutie van

lende na 15218 jaaren gevankenis el¬ Steden en Landen, zullen spreken;
lendig met zyn Volk gestorven is

Hoe onregtveerdig hy ook de Engel

maar de weg moet haar door Don
37

Joan alvorens werden afgesneden, ’t

zen daar aanhoud , die hem noit mis

welk hy lichtelyk (nu wy zo formi-

daan hebben, is UE. bekend , behal

dabel voor Ragia ten toon staan) met

ven nog zyne onverdraagelyke en73 Cingaleese Complimenten zal konnen
doen.

X ION.
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Moe
peteen
-y jaarlyks moet hy verzorgd werden. ze Gevangenen, als onze Geloofsge- Engelze
matige ; en, zo veel doenlyk, voldaan in zyn nooten , van daar te krygen; maar vevanFrkente- , begeerte van rariteyten, als Paarden dewyl wy van ons eygen volk zo kle-bec
nis jaar- , Valken, Honden , Bellen, &amp;c. en ne hope zomtyds hebben , zo weet
lyks ver-

de zo gaande gehouden; hem expres ik geen ander middel te bedenken, dan
aanschryvende
, dat wy noit eenige dat wy aan hem schryvende, zo wel
verden.

zorgd

Neerlanders meer zullen konnen op- voor de Engelsen intercederen, als
zenden , zo lang ons volk niet eers voor ons cygen Volk, ende waar metot ons gekeerd is ; dat ook in effec de onze Christen-pligt achte voldaan
moet werden nagekomen , en zo hy

cenige van d’onzen afzond, en wy aan
hem te schryven of iets te zenden
hadden , zo kan ’t zelve met Cinga

leesen geschieden , die daar toe ook
niet gedwongen moeten werden;

maar hen vrywillig laten gebruyken.
27

te wezen.

De Navale magt, onder Ceylon en

prezent behoorende , is nog al Con-Navale
siderabel , bestaande uyt agt Oorlogs- Magt onjachten , en Fluyten , vyf Inlandzeder Ceyon
77 Schepen , twee Galjoots, twintig
kleene Jagtkens , Fregats, Chaloe-

Hier zou nu ook wel voegen , een ,; pen en Boots, namentlyk :
Erasmus,

Gedestineerd na Batavia, te weten, Domburg, en Bloe-

mendaal voor af, en d’Erasmus, als hy met UE. de Reys

Domburg,

Bloemendaal. ) volbragt heeft.
De Fluyt, De Spreeuw, ’t Inlands Vaar- Vrede, - Gedestineerd
uig, I Vlicland.

over Malabar na Persia, en Suratte

Komen nog van Batavia, en zal de Fluyt dienen kon¬
Muyden,

nen om de Suyker na Persia te brengen, en Muyden de
Caneel na Batavia , dog dit zyn Conjectuuren , en zal

De Fluyt Diemermeer.

UE. van ’t Employ na tyd en gelegenheid konnen rezolveren

De Roode Leeuw Legt in de Coetsjiensche Rivier, om gesloopt te werden,
zoo niet bequaam geoordceld is.
De Jagtkens
De Sterre,
Toetocoryn,

Deze alle hebben behalven 3 a 4 veroverde Coe-

Gale,

De Kat,

tsjienze Fregats, de Malabaarze Plaatzen , en Re¬

De Beurs-knegt,
De Kroon.

identien bezet, van Man-Aar af tot Cananoor toe,

om onze Contracten te Mainteneeren.

Mangatti,

De Angelier

De Cha-¬

De Cancelstok,

loepen, SDe Valk.

Geldria,
De Hoop,
’t Kieken,
Tayouan,

De Romeyn. )

Deze 5 Jagtkens behooren onder Choromandel, zyn
rezent op Ceylon, ende mag zig UE. de zelve vrye-

yk met den eersten quyt maken , dewyl ze Ceylon
weinig dienst konnen doan.

't Galioot Hilversum,8 Beide gedestineerd na Mocha.
t Jagt de Maria.

't’t Galjoot
de Perkiet, 8 zyn noodig langs de Ceylonze Kusten dienst te doen.
Fregat Cananoor.
Z2

De
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De Inlandze Vaartuygen,
De Haan,
en

De Hen.

Werden van Bengale verwagt met de Suyker voor Persia,
ende den Eysch voor Malabar ; dog waren om Ryst, ende
den Malabaarzen Eysch uytgezonden. Zullen moeten gebruykt werden op de Malabaarze Kust, en om Cattoen uyt
Suratte te haalen

De Chaloep Caliture,
Dito Galkisse,

Op Jaffanapatnam
Op Calpentyn.

Dito ’t Peperkoorn, Op Coylan
Dito Colombo

De Boots,

sHercules,

Doen dienst op Gale, met Steen, Kalk, en

ZAarnhem. S Hout te haalen

De Jagten, onder Choromandel

ps. met my na Batavia , om tot eer

behoorende zal UE. zich al met de Monsser na Japan te dienen, en zoo
eerste occasie, gelyk voorzegt is, der die Huyden daar getrokken zyn, zou
waards konnen quyt maken, om Cey- de jaarlyks groote quantiteyt konnen
37
werden versameld
lon daar van te ontlasten. De overi
UE.
zal ook gelieven gedagtig 't
ge
zyn
ook,
buyten
de
groote
sche
27
wezen , dat op Malabar, en Ceylon,
77 den, de Vrede, de Haan , de Hen

Hilversum, en de Perkiet, niet veel
na myn vertrck een Generaale Verlos
byzonders ende daar mede ons to sing geschiede , om het Volk nie
nog toe al mede hebben moeten be langer te hooren klagen. Op Jaffahelper

27

napatnam is de Verlossing gedaan, en-

UE is bekend, dat wy uyt ’t Patri

de gaan nu met my twec Compagnien

ontboden hebben 5 26 hegte en we

van 60 265 koppen. Het geheel getal meyne dat nier boven de 2 a 300

bezeylde Galjoots , die alleen vee
meer dienst zullen konnen doen , als 2
alle dat ander zwak kleen Vaartuyg

2 wezen zal ; ende alzo ik staat make,
77 dat Ceylon , ende Malabar wel 40c

daar by na gestadig aan gekluft, en

koppen mogen missen , zoo zal de

Verloszing met Fatsoen konnen ge-

getimmerd moet werden, en waaraar

niet dan gestaadige Lasten ende On-

schieder

Of met de Nieuwe Boeken prime

kosten vast zyn.
In de Brieven, door my aan de opHet pak¬
ken van
de Ca

neel.

Februari aanstaande de subsidie van de

perhoofden na Coetsjien geschreeven. 7

zal UE zien, dat aldaar geordonneere

77

ongetrouden niet zeer bequamelyk zal
konnen afgeschaft werden, gelyk by

is een parthy Huyden in te koopen,

UE. in Amboina is gepractizeerd ge-

3 om te zien, of men de Caneel daar ir

weest, zal UE. konnen in ’t werk

niet zou konnen pakken, gelyk wi
gezien hebben , dat de Portugeeser
op Coetsjien hebben gedaan. Van dez

stellen, gelyk by my al vastgestelas. Het ontlast de Boekhouder32 van

veel verwarring, en maakt ook

Huyden hebben wy nu eenige pakken in de Reekening der Persoonen meer
Caneel bekleed , ende met UE. ge
perfectie, die nu om de Subsidie dik
oordeeld, dat het de Heeren Majore 27 maal nieuwe Reekeningen moeten
3 zal aangenaam wezen

UE. Gelieve (dewyl wy dog bey

27

gegeven werden

Haar Ed. hebben voor lange al ge
ordonneerd, dat men de Getrouwde

de van een Resolutie zyn) zoo vet

pakken buyten om de Goeni ook ir Soldaaten (om dat ze maandelyks hun3 Leeder te laten benaejen, als het Le
der strekken mag; ende kan in korte

ne Gagie Contant genieten) het kost77geld

zoude afschaffen, ’t welk om den
Oorlog,
en om dat het Vollt noit
27
3 Malabar getrokken werden ; dog de 3; blyvende plaats had, niet heeft kon

y nog wel een quantitcyt Huyden va

Caneel, die na dezen Oegst mogt ge nen geschieden; dan nu alom een ide
pakt, en in Leder benaeid werden 33 zyn eygen Volk, ende vaste Posten
dunkt my dat op honderd pond he heeft zo zal ’t zelve primo Maari
Pak behoord verswaard te werden bequamelyk konnen werden inge3 om dat de Caneel in 't Leder bete

voerd

bezorgd, dichter gepakt is, en in d
Schepen minder plaats zal wegnemen

Van de zelve Huyden gaan nu 100c 3

Het Sout heeft men voor dezen al

Sou

mede door de Mooren van de over- page
kust op dit Eyland laten aanbrengen
3y daar
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A. 1663. daar het nogtans op Ceylon zo abun- ten der Boeken , nog 1000 Parren A. 1603.
dant te bekomen is, en werd nu van
Jaffanapatnam en Man-far met ons
cygen Volk meest aangebragt, uyt
gezonderd, dat de Gaalze Landen
haar van Waluwe meest behelpen. In

te betaalen. Zulks de Reekening, dus

21

doende, haast staat te verminderen, en

77

te vereffenen. Alle de Padi, die jaarlyks boven de ;’a6ooo Parren in min-

dering van voorsz. schuld geleverc
werd, zal dienen apart in de Negotie-

de Consideratien over Ceylon, en de

Brieven van haar Ed. , zal UE. konnen

boeken gecrediteerd te werden tegens

zien , hoe wy 't Sout op Colombo.

de on kosten van Kleeden, ende ande-

Gale , en Nigumbo, zouden kon
nen Verpagten, om alles aan de Pag

17

ters door de E. Compagnie tot eer

Land nog in de eerste jaaren zullen
van nooden hebben

Zo haast UE. met lief van de Ma¬

vaste prys geleverd , ende by haa-

ook tot een vaste Prys verkogt te

re behoeften , die de Malabaaren op 't

337

Alled

werden ; dog zoo lang 't Sout niet

abaarze Kust geretourmeerd zyt , zal Onkos
UE ook gelieven te denken, dat alle ten of

verpagt is hebbe ik altoos gepracti-

de onkosten op een vasten voet wer-vallen

zeerd , dat niemand (uytgezondert

den gereguleerd, dat nu zeer geschik-voet te

37

een

zomtyds om de Borgers te favorisee- telyk by deze Vrede geschieden kanregulee¬
en

ren) dan d’E. Compagnie ’t Soui om dat alles in rust zynde, d’’onkoster
heeft mogen verkoopen , ende daar zodanig konnen vastgesteld werden,

by het tot ultimo Februari nog zou dat het eene jaar van ’t ander weynig
konnen blyven , om dan onder de verschillen za

77

Generale Verpagtingen van de Su- Insgelyks kan nu ook vaster staar

ri, Visch, Basaar , &amp;c. Verpagt te 3 op de Profyten , als voorheen , gemaakt werden

werder

7

De Her

De Herbergiers hebben altyd or
Colombo

bergier
77

De Areck depen-

deerd aan ’t vertieren op de Choro-

Gale , Jaffenapatnam , mandelze ende Madureese Kust. De
Olifanten aan ’t aankomen der Koop-

Man-Aar, Nigumbo, Caliture, &amp;c.

op zeker getal bepaald geweest. Haan

lieden, die ze ons afhaalen, die mer

Ed. hebben al lang bevolen die op 6 altyd wat diend te Caresseeren. De Voor
Ryksdaalders ’s maands te stellen , en inkomsten der Landen konnen vast deelen.
dewyl ik ten tyde der Verpagting ab gesteld werden, en hoe men de Prozent zy geweest , is zulles nog nie

geschied; maar zal al mede nu ultim-

fyten op de Koopmanschappen, zoo
op Ceylon, als op de Malabaarze Kust,

Februari konnen ingevoerd werden zal zoeken , is UE. niet onbekend
op dat de goede Ordre van haar Ed
De inkomsten der Paarl-Vissery, TolOp Jaffanapatnam, en Man-Aar,

len , &amp;c. dependeeren aan de getrouw17
heid der Persoonen, die daar over ge-

diend ook ordre gehouden, dat al her

steld werden. Het Pas-Geld van de

voldaan werde

27

Sout tot zekeren Prys aan de E. Comvaart der Mooren, en andre in den impagnie werde geleverd, gelyk in ge bogt, brengen al mede haar voordee
7
in , gelyk ook de doorvaart van de
bruik is. De Mooren, werd my ge
Man-Aarze Engte. Zulks alles derapporteerd , dat op Jaffanapatnam.
77

tegens de Maximen, haar van de O-

pendeerd aan ’t houden van goede

verkust daar nederzetten, 't welk UE

ordre en scherpe toezicht op de Sup-

t’'zyner tyd zodanig bevindende, moef

poosten , en dat ook niemand boven

77

de gestelde Ordre op zyn Gagie ver

daar tegen ordre gesteld werden vol

strekcking werd gedaan noo ook de

20 gens d’Instructie

De Reekening van ’t Gezaey staa

Equipagie te veel verzwaard , gelyk
UE. dit alles wel bekend is

door enkel verzuim, bottigheid , en17 Boeken beswaard ter somme van

rius en Wallius, hebben lang aange

f17504-60. Die men jaarlyks lie

houden , om de ordinaire Predicants

vermieerderen, om de onmogelykheie

Jagie van 100 gl. , ’t welk altoo

van den Landbouw aan te wyzen,

en alhoewel nu zedert myn aanwezer

Predi-

De Predikanten Scherius , Slippe

de agteloosheid, nog in de Negotie.

37

kanten
en haan
ver och

om d’or-

hebben uytgesteld op het leeren de dinaire
Inlandze Taalen. Ende mits Slippe-Gagie.

een groot getal menschen meer tot
rius reeds het leeren der Malabaarze
den Landbouw gezonden zyn , end Taalen heeft onder handen genomen.

die ook hun eygen kost reeds aldaa

ende belofte gedaan van daar in te

rykelyk bezorgd is zo heeft binner

continueeren , is hem Acte van 100

die korten tyd den Dessave Du Pon gl. verleend. De andren, zulks mede

al 5000 Parren Neli in mindering van belovende , zoude UE. hen insge¬
voorsz. schuld afbetaald , en heeft lyks aldaar Acte konnen verlee-

daarenboven aangenomen, op ’t sluy

77

nen

Z3

Ik
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Pepert
zuyve.

ren, hoe¬
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Ik hebbe my ook menigmaal komen te plegen , alzoo’t zelve opA. 1663
27 moeten verwonderen, dat een groot hooge paene verbooden is
Jagt, gelyk Muyden, Mars, en
Dewyl Colombo, Gale, en Mala

diergelyke , met 130 2 140 last Peper haar ruym vol hebben, ontstaan

bar, zoo rykelyk van Buskruyt ver-

de door de menigte stof, die daa

Man-Aar goede Kelders zyn, en daar

zien , ende op Jaffenapatnam , ende

in is

maar een matige quantitcyt is, z0 zou

Op Jambi zynde, hebbe bevonden
17 dat 100 lasten Peper geharpt, en doo
een Wind-of Wacy- Meulentje ge
33 jaagd zynde, y lasten Stof, of licht

23

de UE. een gedeelte van dien konnen

27

nen door van Colombo na Man-Aar.

ordonneeren in Maart aanstaande bin-

en in April, Mey, of Juni van Gale

Peper uytgeharpt, en door de Winc

buyten om na Jaffanapatnam te zen¬

uytgedreven was. Deze 7 lasten in

den

Gewigt namen niet min dan 25 30
Ook gelieve UE. te ordonneren
3 Lasten plaats weg; zulks daar te vo- 3 dat het Vleesch en Spck van Jaffena7
ren 100 Lasten Peper gelegen had 77 patnam herwaards gezonden, ende al
nog ten minsten 20 Lasten konder daar en hier aan de passerende schepen
Beburgen werden , dat in de Vragt, verorberd werde. Of nu al noodig

part verschild. UE. zulks goed ag zal wezen quantitcit weder in vertende, konde een Proeve werden gewisseling derwaards te zenden, zounomen, niet van de Peper, die na Per
sia , Bengale , Suratte, Choroman

de UE. konnen in beraad houden

Ook is gerapporteerd , dat de Ordre or

del, of Ceylon gaat, maar in die voo
Commandeur Paviljoen alleen de Oli-’t verko
fanten zoude verkoopen , ende ook pende
37 ’t Vaderland na Batavia werd gezon
den , om de Vragt uyt te winnen de de verstrekking aan de Schilders en Olifan
kostelyke Retourschepen maar eer de Wevers doen. UE. gelieve t'zy- ten
men den Peper dus gezuyverd na d’ ner tyd gedagtig te zyn van aan hem
Indische quartieren zend , zou men 73 te ordonneeren , dat hy in ’t verkco
eerst dienen te onderstaan, of de zel- 27 pen der Olifanten , en in ’t uytgeven
ve al zoo veel hooger zoude konnen
van ’s Compagnies penningen , daar
verkogt werden als ’t verlies van - in de Methode van Gale heeft te hou-

Per Cento in ’t Gewigt importeeren : den , ende zulks by Rade laten ge-

want om de Vragt zoude het wel lig schieden, ten minsten met kennis van
zoo noodig niet wezen

Maarten
Huys-

nan.

Ik laat UE. genoegzaame Capabl

den Koopman Pyl, en den Secretaris

Suppoosten, die bequaam voor hun
nen dienst zyn, gelyk by een aparte

Ik hadde wel gehoopt , dat Ragia
Singa op onze Brieven zou hebben

Lyst UE. secretelyk hebbe overgege

geant woord voor myn vertrek , dog
de wyl zulks niet geschied is, zal 't

ven , na de deugden, en Capaciteyt.

daar mede een ider (na myn Opini

77

noodig zyn , dat UE. met eenige
Lascaryns een Brief aan hem opzend.

en ondervinding) begaafd is. Onder
de zelve hebbe ik mede gesteld myr
Secretaris , Maarten Huysman , die

daar in hem te verstaan werd gegee-

my nu zoo veel jaaren gevolgd, en

UE. met hem zult handelen, zodanig

ven , dat , alhoewel ik vertrokken ben,

goeden dienst gedaan heeft UE. ge

zyn Keizerlyke Majesteit zal aange

lieve voor hem op dit Eyland zoda

naam zyn , gebruikende voort zulk.

nigen Bediening open te houden alUE. zult meynen dat hy verdiend

complimenten , als UE. voor den

dienst van d’E. Compagnie zult noo-

heeft, en waar toe, nu goede gele

dig agten

genheid zoude wezen , zoo ik hem

Zo ik dit Kostelyk en uytgebreid Besluyt
Gouvernement had over te geven

niet noodzakelyk van nooden hadd

met my te gaan, dog ben gerezolveer
hem met d’eerste scheepen (met be
lieven van haar Ed.) weder tot UE
over te zenden, om hier zyn dienst te
doen, alzo boven anderen ervaren be

aan een man van minder ervarenheid

7 Capaciteyt , en wysheid , ik zoude

deze Memorie wydloopiger exten7

deeren; maar dewyl zulkes onnoodig
agte, hebbe ik in dezen maar aange-

hoord te zyn, dewyl hy alle Zaaken
naald de Generale, en zommige spebygewoond heeft.
27 ciale Poincten, daar op gelet diend
UE. gelieve ook in gedagten te te werden; besluytende derhalven
20 houden, dat geen Jogi's, of Heyden
deze Memorie met een hertelykze Landloopers op Ceylon in Com
Wensch ende Bede tot God Almag
; pagnies Landen gedoogd werden
tig, dat hy UE. overschaduwe met
nog ook dat de Mooren eenige pu

72

zynen Geest der Wysheid , ende

blyke Mohhammedaanze Godsdienst 77 Klockmoedigheid, ten eynde al UE
doen
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Daar op nam de Heer Hustaart dit A. 1663.
Gouvernement van de Heer van Goens De Heer

zyns Naams en Opbouwinge zync

Kerke , dienst des Vaderlands , by- over, die na Batavia vertrok ; maar die Hustaan
zonderlyk mede tot vermeerdering den Heer Hustaart de koek daar zo had beslierd
Ceyls
van UE. reputatie. Dit wenscht op weten te bakken, dat hy hem A. 1664. n 4.

regtelyk , ende ongeveinsdelyk, myn veer vervangen quam , zo dat hy hier 1663. t0
Heer, UE. goede Vriend , en D niet langer , dan een Jaar, geregeerdA. 1664.
W. Dienaar.

heeft

Hoe schoon ook de Heer van Goens Wan-

Was geteekend,

hier van de Heer Hustaart mogt opgee-neer hem
de Heer

ven, en hem vleyen, is my egter klaarvan
hier en daar uyt gebleken, dat die Hee-Goens

RYKLOF VAN GOENS.

ren geen goede Vrienden geweest zyn, weerver-

Ter zyde stond,

gelyk ook nader blyken zal uyt het vangRapport, ’t geen de Heer Hustaart we-

In't Casteel Colombo,
deren 26. December,
A. 1663.

gens Ceylons Staat te dier tyd, by zyn
komst op Batavia, aan haar Edelheden
overgeleverd heeft

VEERTIENDE HOOFD-STUK.
Apport van de Heer Hustaart wegens Malabar en Ceylon Ao. 1664. aan haar

Zu Edelheden overgegeven. Zaaken van Canara. En best met dien Nayk in Vre
de te leeven. Adersia’s weerbarstige Handel met ons. En die van de Prins Rammeteri. Zyn Edelbeids Raad tegen Adersia’s stoutheid. Des Samoryns s-outheid.

Zyn Ed. raad haar Ed. Ed. tot een nieuw Accoord met dien Vorst. De Portugeesen quade Werktuygen voor ons.Lof

de Heer Coulster gegeven. Onmogelykheid
om den Amfioen-Hfandel bier te bepalen. Van de Peper in Porca; en Engelsen
daar. De Vorst van Berkencoer misteyd ons. Quade gewoonte tor Caficoilan
Coilans staat. Stoute Taal van den Heer Hustaart. Contract met den Terkenkoer
gemaakt. Contract met den Trevancotter

er

Zyn Ed. verdre Aanmerkingen over

Malabar. Oorlog tusschen den Naik van Madure, en den Teuver. Moejelykheden
hier door van de Paruas geleden ; dog eyndelyk alles gestild. Noodzakelykheid van een
ander Contract met den Naik van Madure. Groote Peerl-vangst Ao. 1666. Mid
del om Draak, en andren, uyt Candi te krygen. Ingeoegste en aangebragte Caneel.

De eene Caneel beeter als ' andre. Der Tansjouwerse Slaven weerbarstigheid.
Lyn Ed. gevoelen over den Landbouw bier. En over den Areek. Als mede over
den slegten stand der Vrylieden bier. En over 't Middel om die te berstellen. Hoe
veel minder de Lasten nu, dan in de voorige tyd, waren. Verder bericht over eenige
Jaffanapatnamse Kleeden, Gelden, en de Wevery daar. Kruys-vaartuygen, na

de Kust geordonneerd. Zyn Ed. Klagte over zyn slecht Opontbieden. 4°. 1664
staan Raja Singa's Onderdaanen tegen hem 9p. Dreeven hem op de Vlugt. Zogten

hem te Dooden. En zyn Soon op den Throon te zetten. Hy ontkomt her Gevaar. Dog de Prins niet toonende daar meede gedient te zyn, begonnen de Belbamels de Vlugt nemende malkanderen aan te tasten. Zeker Heer vat de Wapenen

voor hem op, en siild den Oproer. Raja Singa doet de schuldigen straffen, zyner
eenigen Soon vergeven, en zelf ook de Heeren die met hem gevlugt waren , dooden
Bleef zedert te Degligi zyn Hof houden. Rajs Singa nader beschreven. ValschGerugten Ao. 1666. van zyn Dood.

Hy veroverd Arunderi Ao. 1670. Berig

van zynen Handel met verscheide Gesanten van ons , als ontrent Henrik Draak.
Een ander, die zich zelven de Weg tot zyne Verloszing baand. Johan Baptista’s

Geval. De Heer de la Haye komt èo. 1672. hier met een Vloot. Hoe slegt zyn
Gesant hier voer.

RAPPORT nopende

Madure, overgeleverd aan de

den Staat der Vereenigde

Heer Joan Maatsuyker, Gou-

Nederlandze Oost- Indische

verneur Generaal , ende de
Ed. Ed. Heeren Raaden van

Compagnie op ’t Eyland Cey
lon, de Kust van Malabar, en

India , door Jacob Hustaart,
Extra-

K. 166.
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Extraordinaris Raad van In

Goa verwagt wierd , om de geaecor

dia , ende gewezen Gouver- deerde Plaatzen in bezit te nemen ,
neur, als ook Directeur der

welk met Mangeloor , in handen der

opgemelde Plaatzen, t'zyner Rebellen zynde, lichtelyk zo glad niet
zal succedeeren
wederkomst op Batavia.
Volgens schryven van gemelden De

Myne Gebiedende Heeren:

Bruyn, hadden drie Guseratten, te Peerc

over Land komende, uyt den naam var
Rappor
van de
Heer

Hustaar
segen¬

Malabar

en Ceylon,
A166O

JOewel ik geen ander bedenken d’Engelsen met den Naik by provizie
AAhebbe, of het Zyde- Schip uyt gecontracteerd, 1000 Candil Peper in de
Persia voor myn vertrek van Colombo maand van September te leveren tegens

22 Pagoden, of aa Reaalen ’t Candil,
tsjien Adroicture na Batavia afgezonden en zoude ’t voornemen der gemelde Enden 17. der verleden Maand van Coe

en UEd. daar mede voor myn Arrive-

aan haar

daan zal wezen , zoo hebbe egter niei

Edelhe

connen nalaten te scheep tot tydverdryf-

den o¬

vergege
ven.

gelsen wezen daar in den Lande een Lo

ment van veel Saaken ampel Advys ge- gie op te richten , ende met den Naik

een Formeel Contract aan te gaan.
Narra Maloe was aldaar in de Directie

en met eenen na myn oordeel tot quy

van zyn Overleden Broeder , Maleppa

ting van mynen schuldigen Plicht de

Maloe , geraakt , schynende tot de

volgende Letteren op ’t Papier te bren- Vriendschap ende Handeling met d’E.
gen, en allenthalven UEd. aan te kon- compagnie uyttermaten genegen , verdigen , in wat gestalte ik Ceylon, Ma zockende ook ’t aanbrengen van een
dure, en Malabar gelaten hebbe. UEd. goede quantiteyt Koopmanschappen,

gelieven my ten besten af te nemen , dat

biedende daar voor meerder als den Su-

ik hier in een weinig hoops hebbe te ratsen Prys. Niet te min klaagd De
betoonen, dat de gepleegde en my smer- Bruyn, dat de onzen een jaar herwaards
telyk gevallen verandering , indien al Tol van dagelykze Mondkost, toi
dienstig, evenwel niet peremptoir nood Brandhout toe, was afgedwongen, en-

zakelyk is geweest
Zaaken
van Canara

de hy, vreezende, dat zulks in ’t aanbren-

Eerst komen de Zaaken van Canara

gen van Compagnies Goederen mede

te vooren, waar van de laatste Advyzen

plaats grypen zoude , hoewel regelregi

door den Resident de Bruyn gedateerc tegens het gemaakt Contract , was te

zyn den 24. Augusti , en 2. September

rade geworden daar over door Narra

voorleden, ende daar in is geweest, dat Maloe ten Hove te doleeren , de welde Gezant Malappa Maloe onverrichter ke daar op

Firmans van den Nieuwen

Zake, en zonder Vrede te treffen van Naik hadde geobtineerd , by de welke

Goa geretourneerd, den 13. Juli aan een
langwylige Ziekte uyt de Wereld wa
gescheiden, zynde al ontrend dien tyc
de Inwoonders van Mangalor, Carnati,
en voords tot aan de Rivier van Bake

de Tollenaars geinjungeerd wierd te restitueren al ’t gene op vorige wyze de
nzen was geextorqueerd
Ondertusschen was den Naik al we

derom aangevogten door twee Visia-

noor, tegen den jongen Naik gerebel poerze Legers, onder 't Commando van
leerd, die, door de ongelegenheid ge- eenen Siedeuvelas, ende den vermaarder
kneld, te rade was geworden, de Vre- Bulechan, aan de welke reeds, om hunde met de Portugesen hoe eer hoe lie-

ver te sluyten, gelyk hy dan, op appro-

nen vyandelyken aantogt te stutten, 20 lak
Pagoden geprezenteerd waren. Sr. de

batie van den Viceroy, met eenen Do- Bruyn sustineerd, dat deze invasien, enmingos de Geer is geaccordeerd, onder

de voords het doen der gerebelleerde,

Conditie, dat aan den Portugeesde 7 ge- die van Canara de Superbitevt benemen
pretendeerde Fregats zouden werden ge- zal , om na dezen d’E. Compagnie,
restitueerd , daarenboven ingeruimd de daar wederom komende te handelen,
Zeehaven Barseloor , met de twee For
ninder overlast te doen , ende beter
tressen aan de Rivier-kanten, en de Lan

contentement te presteren

Ende zyn dit zo de tydingen van Ca
deryen, voor henen gepossideerd, &amp;c
Gemelde de Geer was ook, om dat werk nara. Nu hebben wy in de medegege En best
metdie
te bevorderen, na Goa vertrokken, en- ven Memorie gezien , dat UfE-d. niet
Naik in
de werd gesustineerd , dat de Vicero geerne met dat Volk in Oorlog zouden Vrede te

aaken , ’t welk ons dan ook doet voorleven
de Conditien zal accepteeren , ten aan
zien onder anderen bedongen is, dat de stellen, dat het UE. behagelyk gewee
Portugeesen geeximeerd zullen wezen zy, dat wy de hand van dat werk afvan de verbintenis des ouden Contracts jehouden hebben ; ende indien de Lanom den Peper tegens 28 Pagoden ’1

den van Canara in der waarheid mede

Candil aan te nemen ; dies ook tegens wilden Caneel uytieveren, zo is ’t niet
al¬
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1004. alleen beter, maar gansch noodzakelyk tract, 150 Candil Cardamom, ende 125
met den Naik een naeuwer Contract aar
te gaan, behalven dat het zeer bedenke

lyk is zoo schoonen Ryst-handel-plaats

A. 1664

Candil Peper verzonden had.

Maar wy konnen niet bedenken, hoe

Idersia met de zynen zo stout ende uyt-

geheel en al te abandonneeren : want a sporig werd, daar zynen Landheer hem
die zulks niet onbewusl kan wezen
waar ’t schoon dat Ceylon door de be
vordering van den Landbouw zoo vee dreygd met Adjude van d’E. Compag-

Ryst jaarlyks konde uytleveren , al nie op ’t Lyf te vallen , tegens welke
UE. Guarnisoenen, ende verderen om
magt hy dog geenzins zou konnen be
slag, vereysschen, zoo zoude lichtelyk staan. Zo valt ook bezwaarlyk aan te
door cen quaad Gewasch; mits droog- nemen , dat de Koning Colairi, of de
te, ofte geweldige inundatie, waar van Prins Rammeteri , de Mooren uyt hun
Landen tragten te verdryven , van de
meermalen de Kink in de Cabel komen, welke zy zo groote Tollen ende Inkom-

hier na breeder geschreeven zal werden

of het werke door Oorlog ende onlust sten trekken.

met den Koning heel verbrod konner

Deze difficulteyt nader overwegende

werden ; in welken gevalle tot Canar-

zyn wy in’t geloof gekomen, dat wel
ddersia in zyne uytspoorigheden stennen

de beste toevlugt stond te zyn
Wyders dat UE. haar het gemaakt

Adersia:

Accoord met Adersia niet qualyk geval-

veerbar

mag op eenige Adjude, hem door den
jamoryn. toegezegt , wiens intrest no

len laten , is ons in de stribbelige gele- pende ’t vervoeren van Peper een en ’t

stige

Hande

genheid van deze verandering aangenaam zelve schynd te wezen. De tyd zal hier

neton

geweest te verstaan, maar t onderhou
den gaat hem niet zeer ter herten, ’t welk

an nadet ont dekking doen

Indien de Negotie ende de voordce-

len der Negotie van Cananoor slegts in
schryven van den 11. Februari passato haar zelven te considereren waren , il
aan de Heeren Meesters over Land, a zou wel licht mede sustineeren, dat zy
wy al van te vooren bedenkende, in on

wat scrupuleus zyn geweest, om haar

niet groot genoeg zyn , om tot behou

Ed. daar uyt eenige zekere voordeelen te

denis van de zelve tegen Adersiz, endt

beloven; maar volgens schryven van den zyne Adherenten , een Harnas aan te

commandeur van Coulster in datoultimc

trekken, gelyk UEd. nu zulks geliever

Scptember begon Adersia met de zynen

voor te stellen, maar dat men dien Vor-

zig zoo vreemd tegens d’E. Compagnit

stelyken Koopman regelregt tegens ’t

Contract met d’ E. Compagnie aangegelyk was, ontziende hy hem nauwlyks gaan alles laat doen, wat hy wil, heeft
aan te stellen , dat het langer onverdra

verboden waaren publykelyk af en aar

zyn aspect op den welstand van den gan-

te voeren , ja d’onzen daar mede te trot

schen Malabaarsen Handel, 't welk UEd.

zeeren , de Protesten en klagten, daar te-

zo vast als een muur gelieven aan te ne-

gen gedaan , te beschimpen, s Com- men, ende te gelooven, dat dit gezegi

pagnies Geld op de Basaar na haar wel- zy niet by my alleen, maar alle UEd
gevallen te taxeeren , ons Guarnisoen

gequalificeerde Ministers, die tot Mala

volle te affronteeren , en met Houwers, bar eenige ervarenheid hebben. Het is im

ZynEd
aad te

Stokken, en Scheldwoorden te bejege- mers nu genoegzaam gebleken, dat ge- gens A
melde Cananoorsche Mooren gestadig dersia's
nen.
En die
van de

Prin

Ramme

ten.

Ondertusschen was tot Cananoor de Correspondentie houden met die var

Prins Rammeteri van zyn Expeditie na

Calicoilan, aldaar secretelyk Peper uyt

Stout

heid

ende Amfioen invoerende , ’t welk inkeerd, hebbende nesfens den Koning van dien niet met publyke slagen geremedianara eyndelyk Victorieus wederge

Colatri, ’t geen met ons mondeling ge- eerd werd, meer en meer zal toenemen
want d’ervarenheid leerd , dat het voor

accordeerd was , voor den Onderkoop-

man Rombout Lefer, schriftelyk beves d’E. Compagnie niet wel mogelyk zal

tigd, ende Contract gemaakt heel en a zyn de stranden der Malabaaren zodanig
ten voordeele van d’E. Compagnie met

e bewaren, dat geen Sluykery per kleen

Vaartuyg geschiede ; ja werd niet onbelofte van onzen geproponeerden han
del Landwaardin na vermogen te be gerymd gesustineerd, dat UE. de voorvordeien; ook Adersia, indien het d’E deelen van den Amfioen niet hebben ge-

Compagnie gelegen quam , te straffen, noten, onder anderen mede ter oorzaak
ende den voet te lichten. Ende uy an de fecrete aanvoeringen door de
deze Consideratie vorderde gemelde Le

Mooren van Adersia, ende den Samoryn,

fer een goede quantiteyt Koopmanschap

gepleegd. Best is het dan, dat men die

pen, om de zelve te Land tot al zo die Siekte in haren oorsprong geneze, ende
ren Prys, als om de Zuyd, te vertieren zonder om gepleegde contraventien een
Hy remonstreerde ook by zekere Lyst, andren Oorlog aan te vangen, slegts re-

dat Adersia , zedert het gemaakt Con- zolveere alle de Vaartuygen met ongeli
A 2

centi-
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’t Is apparent, dat een nieuw accoort A. 1664
A. 1664 centieerde Peper tot Mocha, Suratte,
of elders gevonden, aan te snoeren; ook
per force in ’t visiteeren der aankomen-

met den Sammoryn wel gevoegelyk zal zyn Ed.
konnen werden getroffen, dewyl UEd. raad haal
Ed. Ed.

de Vaartuygen tot Cananoor naeuwer inclineeren, om hem de helft ofte een der- toteen
en scherper Reglement onderhoude, en- dendeel van de Peper, die in zyn Land nieuw
de die daar tegen eenige ontfutzeling

valt , vryelyk te laten genieten , ende Accoord

hebben gepractizeerd, na gedane denun zyne luyden op ons aanwezen al geen met nemm¬
ongenegenheid toonden , om belofte te
tiatie aan Adersia, verbeurd verklaare
’t Is reden , dat in deze Zaak op de doen van geen wilden Caneel meer uyt
schadelyke consequentie gelet werde, en- te voeren Te meer onbekommerd is
de indien UEd. verstaan , Adersia, die zulken accoord aan te gaan, om dat des
onder Compagnies Geschut woond, om Samoryns Land weinig Peper uytleverd,

de geringe Negotie te Conniveren, wat ende die daar valt te dier is; maarschervryheid zulks aan andre Malabaarze Vor- belyk zal men zyne Kooplieden op de
sten, die seperaat woonen, geven zal, om handen moeten passen , om dat zy ge-

woon zyn de Peper van elders te halen,
op de Contracten niet wel te passen
UEd. Is in onze Missive van den 11. gelyk UE. voor henen is aangewezen,
Augusti aangewezen , dat Adersia met ende gebleeken aan 1000 Candil , die
een der Samorynze Kooplieden, zo men gereed lagen om vervoerd te werden.
Het

hen begaan liet, bequaam zyn, om den en zonder twyffel vervoerd zyn.
handel van Mocha voor d’E. Compag- Malabaars Binnen-water, strekkende van
nie Infructucus te maken , gelyk dan

Coilan af tot Panani, geest hier toe on-

zonder tot violente middelen te ver- der zoo trouwlooze Natie zeer schoone
staan , ende hunne overgebragte Pepel gelegenheid.
In September voorleden , is door
voor buyt aan te snoeren , niet van nogansch
Malabar een gerugt uytgestroid
den zy wederom Equipagie derwaards te
geweest , dat de Portugeesen , gecomdoen.
Nopende ’t verlaten of behouden van bincerd met de Engelsen, in ’t aanstaan-

de Vesting Cananoor zullen wy dit pas de goede Moesson met magt zouden
niet meer aanhaalen , genoegzaam onvoor vast inbeeldende , indien de E-

jaresseeren , ende de onze van de nieuwe Conquesten uytdryven , ’t welk on-

Compagnie met ’t Guarnisoen van daar der de lichtvaardige Inhabitanten zoveel

verhuyst, die plaats wel haast een anderen geloof had gevonden, dat de Ondermeester hebben zal.
Des Samoryn

Stout-

heid

koopman Vertangen uyt Terkenkoei

De Samoryn heeft onlangs den Com schreef , naeulyks een Bode te konnen
mandeur Coulster durven vergen Paspoor¬ krygen, om zynen Brief na Coetsjien te
ten voor zyne Vaartuygen, die ontreni

bestellen, al even eens of die Stad reede

Commoryn, ende den Imbogt van Ma.

belegerd was. Dit zy verhaald , om te De Por-

ture zouden varen ; ook dat imand al

betoonen, wat de Reliquien der Portu-tugeesen
u2de

daar gecommitteerd mogt werden , om reeze Natie, in die Landen verbleven, werde Paspoorten te verleenen. ’t Ant woord al konnen doen gelooven, ende te weeg tuiger
was , dat de zelve tydig genoeg tot brengen. Invoegen ook zeer wel komt voor ens
Coetsjien konden werden gegeven, al te slagen, dat UEd. tot nader Last van
men maar van de Naamen der varende Per

nze Heeren Meesters goedgevonden

soonen, ende van ’t geen gevoerd wierd

hebben de Frequentatie der zelver in

kennis hadde. Zeker, die Luyden pre onze respective Conquesten te hinderen.
tendeeren zo groote vryheid, als of zy ende te verbieden. Gewisselyk zy zoumet Contract aan d’Ez. Compagnie niet
eens verbonden waren.

Daar is in Juli voorleeden by den Sa

den niet als quaad brouwen , en daar in

grootelyks geassisteerd werden door de
jegenwoordige Borgery van Coetsjien.

’t Is ons leed, dat UEd. gevoelen nozanten der Malabaarze Vorsten, quant- pende ’t besluiten van de zelve binnen
zuys om te delibereeren over de Preten 's Compagnies muuren gealtereerd is,
zie van Landen , die Coetsjiens Koning om dat nevens my de Commandeur

moryn een Vergadering geweest van Ge

tegen den Samoryn heeft gemoveerd

Coulsier over die Zaak na ’t Patria zoo

welke onverrichter Sake zyn gescheiden.

ernstig heeft geschreven; dog 't zy ver-

Onzes bedunkens is daar wat anders ge-

re van te willen opinatreeren

ventileerd, hebbende zig daar mede la

Sver ’t Comportement van de Toe-

ten vinden de Gricol van Calicoilan

assen is nog zonderling niet te klagen,

die te huys gekeerd (gelyk hier na ge- maar evenwel te gelooven, dat het bodeduceerd werd) zulke vreemde moed

ven gemeld uytstroizel van hun hand af-

willigheden heeft aangerecht, dat het gevlogen zy

scheen een uytwerkzel van de Vergadering te zyn.

De Zaaken van Negotie waren zich

volgens de genome Concepten zo fyntjens
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. 1664 jens schikkende , dat met recht eenige wierd den Assistent , aldaar tot den In-A. 1004
Lofden nieuwe redressen onnodig mogten ge- koop van Peper geplaatst, te lichten ,
ende met zyn Kramery tot Porca te

Heer van oordeeld werden bewyzende de Com-

couster mandeur Coulster allezins te zyn eer transporteeren ; dog by Missive van ulgauw en verre ziende Koopman ; niet timo September schryft ons gemelde
te min wist hy geen raad om den Am- ommandeur , dat den 23. daar tot
fioen hooger als so pond Peper, aan de Coetsjien een Gezant van den zelven

gegeven-

man te helpen; hoopte nog tot zodani
gen prys in de aanstande leveranti

Berkenkoer was verschenen , betuigen-

16000 pond te vertieren. ’t Is de prin-

ontsteld was geworden door 't schielyk

de , dat men in zyn Land grootelyks

cipaalste zoorte van Profyt- gevende vertrek van Compagnies Minister, met

Koopmanschap, dies wy ook, aan di verzoek , dat het misnoegen door de
Regeering gebleeven zynde , den toe Interceszie van den Coetsjienschen Kovoer volgens 't Contract scherpelyk na ning en den Teckenkoer ; weggenomen
ermogen zouden hebben verhindere mogt werden ende zyn Meester buiten
Het waar te wenschen d’E. Compagnit de gunst ende verbintenis van d’E Comdies aangaande met den Samoryn zo wel agnie niet gesloten blyven
Hy zoude allezins Contentement geals met andre Vorsten, in Contract konde komen : want des zelfs Kooplieder ven , al waar ’t schoon met uyt de Regeconniveerd zynde, al het woelen te- geering te zetten eenige zyner Officieen , die tot zulken misnoegen oorzaak
gens de Luyden der Zuyder Quartieren
Onm
gelyk

fioen-

lyks gecaleuleerd was. De ervarenheic gevoelen is, dat hier particuliere opruy-

bepalen

ngen onder hebben geschuild, ende met

heeft ons geleerd, dat de Amfioen ook
te Land werd ingebragt over ’t Geberg

hande

hier te

Wat hier op gevolgd zy, zullen UEd
Adroicture van Coetsjien verstaan. Myn

vance, die ontrent op frooooo gl. jaar-

heid on

den An

mogten gegeven hebben.

te vergeefs zal wezen, en d’ E. Com
pagnie versteeken blyven van een ad

de komst onzer Vloot, indien men ge-

te , waar tegen weinig remedie is te zind zy geweest het werk op dien voet
schaffen.

Zeer geerne zien wy, dat UEd. on
Concept voor goed keurd , om de Pe-

te laten voortgaan, alles in de regte ploy

gebragt zal zyn; dog zonder de Berkencoer mede in Contract te brengen , is

per van Porca te diverteeren. Wat ap- nopende de diverzie van de Peper van
varentie daar toe zy ende of door d Porca niets te hopen, ende evenwel dit

Negotie in de Landen van Teckenkoer volgens Concept succedeerende (gelyk
het maar aam’t aanleggen schorten zal)

ende Berkenkoer het rechte oogmerk

kan werden getroffen , blykt uyt het staan onze Zaaken met d’Engelschen
schryven van den Porcatter aan den zeer schoon, daar anderzins al vry veel

Commandeur Coulster dato 21. Septem

over gedisputeert zal werden: want het

er , waar in hy bekend , dat in zyn is een fundament zonder exceptie , dat
Van de

Peperin
Porca
en En-

gel en

daar.

vand geen quart pond Peper te vergade de Koning van Porca noit vermogens
ren en ’t hem niet mogelyk is Peper te is geweest, zonder kennis van den Coe-

everen, tervryl d’onze de zelve in Co- tsjienschen Koning, ja zelfs anders als
tatte (hoofdplaats van Teckenkoer) in ot Coetsien, door zyn Kooplieden Pekoopen, en inzamelen. Ook is, mynes

ver te laten leveren , die dog niet in zyn

wetens tot Porca nog geen Peper in eygen, maar in anderer Vorsten Landen
Voorraad. De Engelzen blyven zich groeide. Invoegen al ’t gene daar in
aldaar noch onthouden , zynde ’t nie voorhenen met de Engelzen is gedaan,

apparent , dat de Koning haar zal uyt-

in forme van rebellie ende usurpatie 2y

zetten, ten zy wy hem al vorens belof
ten doen, van d’assistentie tegens die ge

reschied ; dog over deze Materie heben wy voorhenen geschreven

ne, die zulks namaals mogten komen t
wreeken
De¬
Vort
van Ber-

kenkoe

misseid
ons.

De Vorst van Berkenkoer, naast aan

Tot Calicoilan was van langer hand

Quade

een quade gewoonte ingeworteld , dat, gewoon
in ’t Negotieeren van Peper, doorgaans te tot

alcoPorca gelegen, ende de welke voor heer de gewildste Koopmanschappen aan twelan.

aan den Commandeur Coulsier belofte a drie Bramines op de hand werden ge-

redaan had , van al zyne Peper aan de

E. Compagnie binnen in zyn Land te

geven , ende naderhand in Peper lang
zaam voldaan ; invoegen de Reekening

leveren , was eenige tyd , ’t zy door der gezegde Bramines altyd een merke-

persuasie der Porcatze Kooplieden , o

yke somme ten agteren stond, ende den

wel vermits de valsche Gerugten van ' Peper-handel meest in 't geweld van zo

aankomen der Engelzen en Portugeesen

weinige guyten , om de E. Compagnie

zo ’t scheen, van Resolutie veranderd, daar mede te gerieven, ofte te hinde-

zulks de beloften zonder effect blyven- ren na haar welgevallen. Hier van hadde, de Commandeur Coulsier te Rade den wy , met Communicatie van der
E.
Aa 2
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A. 1664 E. Coulster, geerne een eynde gezien, bleven , waar in ook in diergelyke oc- 1604
ende gelast geen uytschot van Koop-

casien zoude hebben gecontinueerd :

manschappen te doen ; maar de aange- want met admitteeren van zulke ligt-

bragte Peper prompt te betalen, gelyk veerdige en futile klagten , gelyk ons
zulks reeds tot Coetsjien gepractizeerd meer als eens zyn voorgekomen, werd
wierd. De Bramines , ende inzonder het respect van den Commandeur ver-

heid de afgezette Babba , hebben zig minderd , ’t welk, dan tot nadeel van

hier tegens gesteld , ende den goeden d’E.
Koning van Calicoilan schandelyk doo

Compagnie stond te gedyen

Nopende het bouwen van een Pak-

den Gricol geleidet , ende daar henen huis aan strand tot Calicoilan, ik hebgedisponeerd, dat de leverantie van Pe- be UEd. voorheenen , na genomen oper wierd gestut, onder voorgeven, dat culaire inspectie, vertoond, datter geen
de Koopman de zelve niet wilde koo

voordeel mede te halen zy. De Ko-

pen , gelyk zulks opentlyk aan den ning is volgens Contract verbonden zulks
Commandeur geklaagd wierd , ende te gedoogen; maar daar is bygevoegd,

heeft men dit Pretext gevat, om eenige
gebleke sluykeryen te verschoonen
waar in de Gricol door zeker Inland

huysdienaar van Sr. van Daalen geattra

dat zulk een Pakhuis zo groot ende breed

zal wezen, als zyn Hoogheid geliefd

Tot Coilan is zedert het laatste Ac-Coïans
coord van 4 fanum per 't Candil Peperstaat.

peerd, terstond gebood, dat niemand, alles zeer wel gegaan , ende de Peperin de Logie bescheiden , zig 's Nagts Handel zonder eenige onfust gedreven
daar buiten zoude mogen vervoegen geworden , 't welk gehoopt werd alzc
continueren zal uyt het geen U’Ed. uyt
de Respective Memorie gelieven aan te
dige Wraak : want juyst te dier tyd bly

ende nam hy over den Spion een schen-

kende , dat gemelde Huysdienaar een halen en te recommandeeren,dat men zich
Stuk Silverwerk van Sr. van Daalen had wel wagten moet met de Calicoilangers
gestoolen, ende vervreemd, liet hem ter- in moeite te geraken, dewyl ze bezwaarstond in ’t Gezigt, ende bywezen van lyk weder tot reden te brengen zyn,

den Koopman door zyne Nayros onde zoude met billykheid mogen geconclude voet hakken, ende alzo in zyn Bloed

leerd werden, dat ik wel gedaan heb-

leggen wentelen, ende sterven. ’t Welk be , om genakende veranderingen te
voorwaar snoode Proceduuren zyn, en

vermyden, hen den Tol , waar van zy

van zeer quade gevolgen; waar van il

jeregtige Pretenzie maakten, in te wil-

ook voornemens was , tot behoudenis ligen ; maar ik hebbe my, in UEd.

van ’s Compagnies respect , vereischt. welnemen, te beklagen, dat daar het
satisfactie te vorderen. Wyders hoe int woord op ons distinct schryven aan
schadelyk zy ’t verstrekken van Koop- de gemelde Memorie werd gerefereerd,
manschappen op de hand , blykt daa
uyt , dat de Bramine Babba, na ’t ver

venwel van myn verrichten in de Maabaarze Visite niet een letter mentie

trek van den Onderkoopman Willing

verd gemaakt, even al eens , of een

de schuld ontkend , die ten laste van

Kootjongen daar aan doende geweest

hem is aangewezen; zulks wy ook Wil was , wiens naam niet eens meritcerd Stoute
Taal van
ling, om effen Reekening te maken, genoemd te werden , daar ik nogtans
weder derwaards hebben moeten zen

den ; maar men kan aan deze en dier

gelyke stribbelingen , ende voorts aar

le Heer

UEd. wel voorhenen in besoignes van Hustaart.
alzo groote Difficulteit tot genoegen

hebbe gediend , ende overbodig ben

't werk der Sluykeryen wel wat te zwaar van ’t geen ik verrigt hebbe zoo wel

tillen. Zonder twyffel zal nu alles al als een ander, bewys, ende redenen te
gedresseerd wezen , ende moet zig nie- geven. Niet dat ik daar mede zoude
mand inbeelden de Zaaken tot Malabar sustineeren niet te konnen missen; maar
oit op zoo’n effen baan te zullen bren aanneme te bewyzen, dat in myne begen , dat diergelyke haperingen niet leidingen geen goed overleg , geen

zullen rezulteeren. Die wagen moet trouw , ook geen yver heeft ontbro-

altyd voortgaan , al is 't, dat de ken. Voorwaar, myn Heeren, deeze
weg oneffen is. De Koning van Ca- kleenagting valt zeer bitter te verdulicoilan (of Gricol in zynen naam) wel wen, ende werd nogtans geappliceerd,
konnende gissen , dat op gemeld doen niet alleen op my ; maar ook op den
Compagnies misnoegen zoude volgen ommandeur Coulster , ende andre geheeft met klaagen in de voorbaat ge- qualificeerde Ministers , die my met
weest , en in een Ole by ons over den Raad en Daad getrouwelyk hebben
Commandeur Coulster, ende Onder- bygestaan
In ons naast jongste schryven per ’t
koopman van Daalen zeer frivool, ende
met onwaaragtige berigten Gedoleerd; Schip Muyden in dato 10. Juli isUEd

maar wy zyn ’t Antwoord schuldig ge- lbekend gemaakt, dat de Commandeu
Coul-
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A. 1664 Coulster een formeel Contract met dende verbintenissen nog zoo vast, nietA. 1604
Contract, Teckenkoer had gesloten. De Copy- practicabel zy, immers zo weynig als
metden daar van, die doenmaals niet konde ge gansch en gaar te hinderen , dat 'er geeTeckenkoerge- zonden werden, gaat nu hier benevens ne Sluykeryen ter Zee met uytbrengen
ende hebben wy zedert verstaan , dat van Peper geschiede. Wy moeten in
aakt
de onderhouding, zoo door den Land- leczen al zoo veel doen, als wy konnen
tragt werd. Onze intentie in dat werl

ende evenwel niet ledig staan. Wyderndien ’t vervoeren van Peper eeniglyl

is geweest de Peper uyt de eerste hand

geinterpreteerd werd op den Zoom der

te koopen,’t vervoeren over ’t Geberg

Zee ende Havens, zoude lichtelyk te

te te beter te verminderen, ende de zel

uimen poort open gelaten werden ir
net Binnenwater, ’t welk van Coilar

vorst, als zyne Grooten zeer wel be-

ve Specery van Porca te diverteeren.
Nu bezien wy, dat UEd. de sleet de

Peper te Lande te verbieden niet al
leen onredelyk , maar ook onmogelyl
agten.

Hier op kan niet laten UEd

tot Panani strekckende , ende nog land

vaard in na 't Gebergte bequame gelegenheid geeft voor de Lorrendraejers,

inde Sluykers , om de Peper tot hoger

met eerbiedigheid te gemoet te voeren. Prys aan de Cananoorze en Samorynzi
dat het zonder twyffel onredelyk is te Kooplieden uyt te venten; maar dit zy
verbieden iets , waar toe men niet ge-

ygebragt eenelyk tot Justificatie van

regtigd is; maar dat de Peper, die aan het orgemeld Concept in Rade van
de E- Compagnie volgens Contract van
de Landvorsten behoord te zyn gele-

ons oordeel willen submitteeren , ende

verd, over ’t Gebergte te Land uytge-

indien ’er misverstand in schuild, UEd

voerd werd , behoefd men mynes oor

verzoeken, dat in allen gevall'en onzen
ver ten dienst van de E Compagnie

deels, niet te gedoogen , ende om dat
voor te komen zo veel mogelyk is,

oetsjien genomen, waar in wy geerne

ende om haar alleen den Peper te doen

hebben wy in Rade van Malabar geen
beter weg gezien, als de Vorsten, wel

Gaudeeren , geprezen mag werden.

kers Gebied en Landstreck daar toe be

gen met den Trevancotter in nader ver-met den

juaam is, door minnelyke persuasie en
de Contracten te verplichten , dat zy
desisteeren om door hun Territoriun

de Peper te laten vervoeren , die an

Jelyke Redenen hadden ons bewe

Contract

pintenis te treden. Of het Contract, Tievan

daar van UEd. gelieven mentie te ma-cotter
ken, ’t zelve zy, t welk ordinaris voor

iet Contract, met de Koninginne Sig-

derzins aan ons verbonden is geleverd nati werd gehouden , ende gemaakt is
te werden ; ende gelieven UEd. dit van

en overstaan van den Trevancotzen

zo geringen Consequentie niet te agten

prins , of dat 'er voorheen een ande

dewyl de Vrienden van Coetsjien al voor Accoord getroffen zy van simpele on-

myn aankomst op dat poinct haar had

derhouding van Vrede ende Vriendschap,

den laten informeeren , ende vervolgens van ’t welk ons nog origineel, nog Co-

advys gegeven , dat de Malabaaren her ve is gebleeken, konnen wy hier niet
vervoeren der Peper door zeker Land- statueeren. Immers onze meening wa
voll-, Pattenes genaamd, ende die zoc len Trevancoor mede te verpligten tot
wel als haarc draagbeesten over al de kost leverantie van Peper aan de E. Compag
hebben, zeer licht valt ; invoegen, ze
wanneer ontrent de Stranden de zelve na

nie , ’t welk dan onnoodig mogt zyn,
indien, ’t geen in zyn Land werd ont-

angen , van de Leverantie der Peper
ot coilan moest afgaan; maar wy wake Peper dan in de Landen van Choro- ren van goede Rapporteurs , en zelfs

haren zin niet konnen quyt werden, ge-

meld vervoeren te werk leggen , welmandel , ofte na de Noord , komt t,

Oog-getuygen, anders berigt, te weten

devolveeren, ende hebben wy wel kon-

dat de Peper van Coilan , den hande

nen begrypen, dat het onmogelyk zou- om de questie van 4 Fanums Tol stil
de wezen de Luyden, aan of in 't Ge

staande , reeds door ’t Land van den

bergte woonende , te constringeerer

Trevancoor begon vervoerd te wer-

tot het niet overbrengen van zodanigen den
Ook
Peper als zy daar ontrent jaarlyks me
hunne gebuuren gewoon zyn te verhan-

deed ons de Koopman Nyhof,

op zyn wederkeeren van dien Groot-

delen; dog niet onmogelyk by Contract Vorst, grondig berigt, dat in opgecenigzins te caveeren, dat de Peper der meld Land Peper te Negoticeren zou-

Beneden-Landen , die volgens Contrac

de zyn, die geen gemeenschap had mer

de Coilanze, ende dewelke volgens aanbeteerd, niet door en over t Gebergte geven van den Resident Bakker al vast

onwedersprekelyk d’E. Compagnie com
vervreemd werde
Ik zegge cenigzins te caveeren, de

met 100 draagbeesten op eenen dag

Landwaard in vervoerd wierd; 't welk

wyl het volkomelyk beletten, al waren ons dan in billykheid animeeren mogt
Aa 3

om
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want wy hadden expresselyk geordon-h. 1664

A. 1604. om te tenteeren, of de zelve voorde E

ieerd de Peper , die behalven de re-

Compagnie niet kon werden gecontrac-

teerd , zynde ons zedert geen redenen

pective zoo candil in te koopen was

voorgekomen om daar van anders te ge
voelen, dog daar is wel wyzer door mis

niet dierder, als tot den Calicoilanzen

Prys zou werden betaald, ’t welk ook
zodanig is agtervolgd; invoegen naderhand de Peper , na Persia gezonden,

verstandige Rapporten misleid geworden, ende niet te min is den yver te

pryzen, om in zulken geval alles te on- soor malkanderen niet hooger als de
dersoeken , wat apparentie heeft van ordinari tax van z stuivers ’t pond heeft
choeven in Reckening gebragt te wervoordeel. Ook zouden wy in der waar
heid aldaar een goede quantiteyt Peper den ; 't welk UEd. wel hebben konnen

rebben genegotieerd, indien ’t met den gelieven te leezen ; anderzins ware het
een groote bottigheid, niet te conziPrys hadden konnen eens werden
sereeren , dat de beste koop d’E
De andere reden , om met den Tre
zompagnie ’t best diend , om den welvancoor nader verbintenis aan te gaan

rezulteerde met zyne openbaare protec

ten te crlangen, wy ools na ons vernogen hebben gevigileerd , zonder e-

tie van Godorno, waar van wy tot ruft

enwel te konnen goedvinden, dat men

van den Coetsjienzen Koning ende ge

volgens Compagnies Staat tot Malabar

vrye luyden constringeeren zal hare wa-

hem zouden getracht hebben te doen

ren tot minderprys, als voor henen, aan

desisteeren. Ende voorwaar die Com
betiteur van de Coetsjienze Kroon ge

ons over te laten
Meerder, is , ’er

te zeggen ; of te

noot nu als nog in dat Land de zelvi schryven van Compagnies gelegenheic
vryheid , zulks ook tot in Coilan Sima ot Malabar, maar refereere my aan de

onbekommerd geadmitteerd wierd, heb- Brieven successive dezen jaare van Ceybende nog onlangs zommige Mal-baar- on overgezonden, waar in UEd. ver

ze Vorsten, die ’t met d’E Compagnie volgens het goed succes van de geapschynen te meenen , per expresse be

zending den Commandeur Coulster vertoond , hoe noodig het was dien vyant

liceerde Middelen tot aanwasch van
Negorie, ende Peper-leverantie, zullen
hebben konnen begrypen. Ik zoude in

czen eenelyk een naakt verhaal hebgemeenzamer hand te beoorlogen
Resteerd nu eerbiedig te andwoorden ben konnen doen van ’t geen zedert
op zekere twee poincten van reproches myn laatste schryven te advizeeren is

eenelyk zonder iets anders in UEd. Mis

geweest , zonder ’t zelve op UEd.

sive gementioneerd , namentlyk dat 'er (emorie , mynen Successeur medege82000 pond Peper meer, als ’er geeys
even , te apphiceeren ; maar ten aanwas, na Persia was gezonden , ende de zien van deze Miraculeuze verandering,
Peper tot Porca, die de Engelzen reed ende ’t gene daar uyt tot mynen laste
gekogt hadden a 17 Reaalen ’t Candil, geduid mogt werden , hebbe ik niet
te dier betaald zy

oorby gekonnen wat meer letteren or

Aangaande ’t eerste, dat loopt tot 't Papier te brengen , als anders misverant woording van den Commandeur chien noodig zou zyn geweest ; ende

Coulster, die zonder onze ordre in de er zelver oorzaak werden U’E tot beFluyt de Spreeuw zodanigen overwigt suyt van de Malabaarze Materie ernheeft gescheept met toeverlaat, dat der tig, ende miet min ootmoedig gebee- syn Ed
verdre
E. van Wyk , daar aan te veel hebben sen, de Concepten, waar van UEd. aannerde, het overschot per ’t eerste Schir in de Memorie het Succes zeggen tekingenc
konde te rug zenden ; waar aan nie

rerhopen , eens aandagtig te confron-ver Ma

verbeurd was , dewyl dog de schepen eeren met den inhoud van onze Mis-labat.
uyt Persia gewoonelyk zonder Lading siven zeder de wederkomst van Mala-

te rug keeren ; maar gedagte Heer Di

recteur heeft dies aangaande geen klag
ten gedaan

Wyders is gerezolveerd geweest de
Peper, door de Engelzen a 9 Ducaater
gecontracteerd, tot 17 Ryksd. ’t candi
aan te slaan , om dat wy de zelve var
nooden hadden, en ten anderen uyt be-

bar vervolgens tot UEd. overgezonden.

nde daar uyt af te meten , hoe verre

le Zaake gebragt zy, hoe onnodig geweest daar een man aan ’t roer te stellen , ende hoe geringen Meester-stuk

iet zyn zal successen te bevorderen,

die al reeds zo verre gebragt , en naar
vensch aan ’t glyen waren. Voorze-

denken , dat die party in handen der ker die propositien zyn nu vry modc-

rater ingesteld , als voor heen. ’t Is
Engelzen zou mogen vervallen
Om zulks met geweld te hinderen, waar in ons aanwezen tot Malabar was
hadden wy nog Us. Ordre , nog ook 't Horologie nog vry ontsteld , zulks

t vermoogen. ’t Scheeld ook veel van nen met redenen scrupuleus mogt zyn.
die Zaak in Consequentie te trekken : om alles ten uytersten te beloven ;
mAAI
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A. 1664 maar daarom is niet gelaten alle goedt goed effect zyn geweest, en al te notoir . 1664
om beweerd te werden

expeditien in ’t werk te stellen, die to
beter gelegenheid verstrekken mogten ;

ja hebben wy UEd. in Maart voorleder

Tet vierde Concept is, dat Gods Kerk

zodanig werde bestierd , dat het groot

geadvizeerd, dat het verlopen jaar niet jetal St. Thomas Christenen allengkens
dienen moest, om vasten overslag voor beter onderwezen werde , om Gods
het toekomende te maaken; dat alle be
Zegen over Compagnies Staat te ver
ginzelen zwaar zyn , te hopen zynde
dat het beter en beter gelukken zoude.

wek ken.

Voorwaar ons voornemen , om de

waar toe de moed niet verlooren gege- Malabaarze Kerk van den Roomschen
ven werd, &amp;c
Zuurdeesem te zuiveren blykt uyt meoft
't Eerste Concept is, dat de voordec alle de Brieven, die aan UEd. geschre

len van Malabar naar ’t besnocjen de

ven zyn. Ja zyn wy, na UEd. gevoe
Guarnisoenen d’onkosten rykelyk zullen len, hier in wat te precipitant geweest,
phaalen

als hebbende voorslag gedaan, om mef

Hier op gelieven UEd. te resumeeren gemak de Paapen te doen verhuizen
ons schryven van den 10. Juni, daar uyt. waar op UE. niet eens hebben gelieven
drukkelyk gemeld staat, na gedaan Ad

te antwoorden. En wat de St. Tho-

vys, hoe de Malabaarze Lasten in d

mas Christenen belangt, onzen voor

Jongst : geslooten Negotie- Boeken slag, om eenige hunner Soonen by ons
154126-118 de Winsten surmonteei

te doen Studeeren , om de Room-

den. Dat die Hoek van agterstal haaf

ze St. Thomasse met die van den Archi-

te boven zal zyn te komen met vermin-

liaken te vereenigen, militeert genoeg

dering van Guarnizoen , en ’t vermeer voor ons , om van de kladde van nala-

deren van Negotie. Meer zullen wy igheid in dat hoogwigtig Werk geexi
op dit Poinct niet zeggen ten waart

door andre Occurrentien daar toe ge
moveerd wierden

Het Tweede Concept is, dat Mala

meerd te blyven

Het vyfde Concept, nopende ’t uyt
weeren der Mooren is nieuw, te voren

nog geordonneerd, nog getenteerd, en

bar jaarlyks zal uytleveren 1000 Laste na onze opinie , geenzins practicabel
Peper, ende zodanige Koopmanschap Dus verre van Malabar
Op ons vertrek duurde nog den Oor-Oorlo
pen meer, als daar tot profyt van d’E.
Compagnie zullen bekomen , ende tt log tusschen den Naik van Madure, en-tusschen
den Piail
vergaderen zyn. - Dit scheen op ons de den Teuver , elke party zyn best vanMadoende , om de E. Compagnie aan zyn dure, en
appliceerde Remedien hebben (God zyde te trekken; dog de Landregenten den Teu
dank) uytgewerkt, dat al in ons twe- van den Naik waren vry wat autoritatief,ver
aanwezen vry verre te zoeken; dog ge

de schryven van 1000 Lasten a 2400 hebbende onlangs, als of alles gewonnen
pond mentie gemaakt wierd , maar 't vas, den Koopman Nyhof gevergd met
scheeld veel , dat op g een scheeld alle de Paruas Vaartuygen van de zeven
Voorts in ons schryven van den 9. Jun

Havens na Rammanacoil af te komen

staat uytdrukkelyk, dat onze hoop ver ende den Teuver , aldaar bezet met al
meerderd was, om, indien UEd. onze zynen omslag , op te vangen; maar in
Concepten geliefden te approbeeren, dat Werk is niet met allen gedisponeerd
aanstaande jaarnietveel min, als 3oooooc

als t geen wy nu zien met UE. welge-

pond in te gaderen. Op den Inkoop van

geven Ordre over een te komen , en is

Gember, en Wasch is met goed succe zulken voorslag rondelyk geexcuseerd

na behooren geset, zulks in dezen ool
niet haperd

Naderhand is van des Naiks wegen Ordre gegeven, dat uyt de zeven Havens

Het derde Concept is, dat de wil- geen Ryst na des Teuvers Land zoude

de Caneel voor een groot gedeelte, of,

verden vervoerd , ende vermits eenige
was ’t mogelyk , wel alle mogt inge- onzer Paruas daar over gesuspecteerd
houden werden

wierden, begeerde de Ragieadoor, dat
Ons gedoente tot bevordering van ze aan hem ter straffe zouden werden

dit Poinct is buyten alle difpuyt en re overgeleverd; maar Sr. Nyhof met recht
proche blykende aan 't Contract, met pretendeerende, dat dit volk ouder de juAdersia gemaakt , de belofte de Samc dicature van ’t Nederlands Opperhoofd

rynze Kooplieden afgenoomen, de ver
bintenis van den Calicoilanzen Koning,

tond , konde daar toe niet verstaan.

Dit Causeerde eenige hapering, zulks

om voor 46 Ducaaten ’s jaars geen Ca

de Regenten den toevoer van Eet waa

neel te schillen , ’t nader accoord me

ren van boven na Toetecoryn verboden

de Koninginne Signati gemaakt, en on

eenelyk toeleggende, om de arme Parua

ze successive Ordres dies aangaande na door cxactien , wederom een goede
Malabar gegeven , die geenzins zonde- somme Penningen uyt de Beurs te
klop-
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4. 16c4 kloppen, daar zy door de Oorlogs Con-

Voor dezen heeft Sr. Valkenburg 10A. 1664

tocie, tributien reeds tot het gebeente toe uyt- Ryksd. voor ’t Candil betaald, maar als
lykheden gemergeld waren. 't Liep zoo verre, nu is niet met allen ingekogt.
Van Toetocorynze Koopmanschap
ierdoor dat 'er gerugten quamen van vyande-

geieden; lyke rescontres der Landsaaten, waarom brengen wy nu mede 540o Ryksdaalcog eyn de Paruas, hunne kleinodien den Koop- ders swaarte Stamp-Peerlen , en 17
delyk

gestuld. man ter hand stellende, hunne Vaartuygen gereed hielden , om ter eerster op

corsie Sarassen Een goede quantiteit

yne Caatchies staan per den naasten ge-

roer 't Land te verlaten , op hope van zonden te werden , dewyl de meeste

naderhand door Compagnies vermoogen jarty te rug gestuurd is om te bleken.
met geweld daar in gerestitueerd te wer- t Is een geradene Zaak , dat voortaan

den; ook onder presentatie van voorge-

de Cancel geembaleerd werde in Toe-

melde Compagnie in der haast een Fort

ocorynze Goeni. De deugd, en ’t be-

te bouwen. Nyhof prees deze Resolu- ter ongebroken ende ongeschonden by

tie, en stelde zig aan om die te volgen, een houden van den Caneel zal genoeg
’t welk de Regenten gewaar wordende, zaam opwegen , ’t geen deze dierder is,

en ziende , dat door hunne gierigheid als de Choromandelze
Sr. Nybof had de Peerl-banken wezen Groot
ende kregelheid, de Zaak verder aan ’t
hollen zou raken, als zy wel naderhand visiteeren, en schryft van een opulente Peerlvoor den Naik mogten verant woorden

Vissery in den Jare 1666. Was voorne- vangtt

leiden ’t hooft in den schoot, ende

mens van haar regte Situatie ende Grond 1000.

quam de Manigaar, van Meloer mei

een Kaartje te maken, ’t welk UEd. na

vrundelyke Persuasien alles accommode dezen gelieven te verwagten
ren, waar door de Paruas, exemt van de

Op ons vertrek bleven de Gerugten Midael

gevreesde schatting, wonderlyk wel nog Continueren, dat namentlyk Radja om
genoegd wierden. Onze opinie is, dat Singa in ’t korte den Gesant Draak we- braak
cnan¬
Noodza- den Teuver zyn streng wel houden , en der zoude afzenden; maar daar wierd aren uyt
kelykdat Oorlog haast ten eynde komen zal; niet veel geloofs in gesteld, en onder- Candi te

maar het Contract tusschen d’E. Com tusschen van geenen oird eenigen on-krygen.

heid van
een an-

der Con-pagnie en den Naik van Madure is al te ust of onlust vernomen , ’t welk , na
tract met defectueus, ende mag dien naam niet t zig laat aanzien, op zulken wyze wel
sen Na*k dragen; over zulks diend 'er een ande staat te continueeren , en voor de Evan Madure, bevorderd , waar by voor d’E. Com Compagnie veel dienstiger zal wezen,
pagnie meer autoritcyt in de zeven Ha- als openbaren Oorlog , al zoude jaar-

vens bedongen werde ; anderzins heeft yks de Last eener importante Veree
onze Jurisdictie aldaar niet veel meer al ring daar voor gedragen moeten werden naam

den; evenwel jammer zynde, dat onze

UEd. Ordre , om tot elke plaats 1 a arme Nederlanders daar zodanig gede-

2 Soldaaten te leggen, zal zonder twyf tincerd blyven ; waar in ik hebbende
fel goede Operatie doen; maar, onze

exact nagezien , wat zedert Ao. 1664.

cragtens, de E. Compagnie nog d’eene in diergelyke Materie zy voorgevallen,
of d’andre tyd, tot Toetecoryn een Re- by consequentie, onder verbectering

duyt of Fortjen dienen te bouwen oordeele , geen verandering zal vallen,
't welk wel in 't eerst eenige Haspeling ten zy van onze kant met harder Procduuren die wonderlyke Vorst tot re-

zal kosten ; maar naderhand van zeen

goede vrugt zyn. ’k Weet niet beter, laxatie gemoveerd werde.
De Caneel was ingeoegst maar nog

of deze voorslag is nog meermalen ge
daan

niet alle geëmbaleerd.

De gansche

De Inlandze Hoofden van de zeven Massa zal , na gemaakten overslag,
Havens hebben distincte malen instanti- 5500oo pond bedragen: 750 baalen van
en gedaan, om Peper vry te mogen uyt

de zelve brengen wy nu over , waa

voeren. Maar Nyhof heeft het , tot na- mede voor ’t vertrek der Retourvloot
der ordre, geweigerd; hoewel ik niei aankomende, zal ’er in alles veel meer
weet, of wy al met recht daar toe be- zyn
voegt zyn.

cooooo Pond , om den eysch van de

Indien ik daar gekomen was, volgens Teeren Meesters te voldoen , namelyk
myn voornemen , zoude dies aangaande

afgezonden.

al gemoeid zyn geweest; maar indien
met zulken Autoritative weigering het
uytvoeren van gemelde Specery te weeren zy , ’t zal een goede Zaak wezen
ook mynes bedunkens, zonder vreesse-

lyke hapering wel konnnen succede.
ren.

Per

VANC E
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19.

ons wyders gerapporteerd, dat de plaats A. 1664

A. 1664.
Ingeoeg- Per Domburg, en
Bloemendaal,

ste, en

Baalen. Ponden.

Belantot voor heen door recommanda

1442 115360

tie van den Sabander Don Joan , ende
Modeljaar van Nigumbo uytgekorer
om tot den Landbouw te dienen, be-

ange

bragte

Erasmus, en Nieu

Caneel.

wenhoven,

Geldria,

2150 - 172000
28 -

2240

De Hen,

525 -

2106

Muyden,

1000 -

2o0n0

vonden wierd daar toe gansch ondien-

stig te zyn,’t zy dat de gront tebrak is
of andre qualiteit heeft, tot den Bouv
contrarie. Anderzins op Perrigore, er
Werrigore , zoude de aanteeling na

Hilversum,

780 62400

De Mars,

750 600oC

wensch succedeeren, indien met meerder

Te samen 6675 - 534000

Volk mogt gehandhaafd werden.

De Tansjouwerse Slaven , hoewel De¬
soor zulken handteering haare vrydom Tangenietende, zyn, zo 't blykt, daar toe sjouwer
ze Slaven
niet al te wel gezind, ’t zy dan dat haar weerbar
Vrydom haar niet veel ter herten gaat, sigheid.
of dit werk tegens de borst doen moe-

Het heeft de Ed. Heeren onze Prin

ten; immers du Pon heeft ons so Per.

Caneel cipaalen jongstmaal believen te Schry

zoonen in ’t Fort gebragt , van de wel-

De cene

ke hy verklaarde met goedheid , of
beterals ven , dat in ’t Vaderland onder anders
de anore zekere Baal Caneel gevonden was, van quaadheid , geen hulp altoos te konner
veel uytnemender deugd , als d’andre krygen, ende die recht uyt verklaarden
iever in slaverny te willen keeren.'t

weshalven wy den Vidane van de Cha

lias onder-raagd hebben , of in’t Bosch
de eene Caneel-Boom beter, ende ster

Getal is kleen, om ’er veel vrugten van

te trekcken, en ’t vermeerderen wii slap-

ker riekende bast uyt leverde als de an

ver bykomen.

UEd. Gelieven my niet qualyk af te zynEa.
dre, en of de zelve aan eenige uyterlyke teekenen was te kennen om alzc nemen , dat ik op dit Poinct van den gevoele-

den
distincte sorteering van Caneel te maken. Landbouw myn Advys ende bevinding over
Landvryelyk
ontdekke,
gelyk
diergelyk
aan
po
Hy antwoordde van ja ende dat wel 2c
30 Baalen zo van de beste slag zouden geen Gouverneurs plagt gehinderd te her.
wezen by een te brengen ; maar mee werden. Myn zeggen is nog, dat al, 't

niet, dewyl anderzins de Chalias, moe- gene daar aan gevorderd werd , van ’s
ompagnies Lasten afgaat, dierhalven
tende den Caneel zodanig onderscheiden, te veel tyds zouden t’ zoek bren mag men dit met regt voor een Poinct
gen, ende daar door geimpedieerd wer
den , de voorgeschreven geheele quantiteid te schillen

van wigtige Consideratie houden, jammer zynde, dat ’er zoo veel obstaculen

zevonden werden. Gebrek van Volk

Met het Ackergewas, ofte de Land

s wel onder de eerste te rekenen; maar

bouw was het in het District van Co-

my dunkt dat het ook voor een remar-

lombo ende Gale heel qualyk afgelopen. cable hindernis zy te houden , dat den
In’t voorjaar hebben wy UEd. moe oegst van ’t Voorjaar meest voorvalt
ten aankundigen , wat schade de uytne ten tyde als Ceylon ordinair met droog.
mende droogte ontrent den Oegst-tyc ten is gequeld, ende den oegst van den
voorgevallen , hadde te weeg gebragt
Nu heeft een Contrarie Element alle

Herfst-tyd, als gemeenelyk door fellen

tegen de Rivieren overloopen , en

goede concepten om verre geworpen, lang opgeswollen door de diepte van
naare boorden, eyndelyk met zo groo

namelyk , ’t overloopen der Rivieren
heeft in Gale's en Mature’s District o- ten kragt op ’t laag Land uytstorten,
ver al, daar ’t vlak was, de Velden voor dat daar tegens eenige andre Remedien

cen langen tyd onder water gezet en zyn te appliceeren. Evenwel de Zaak
het Zaad, nu al ryp geworden, verstikt diend met yver bevorderd , gelyk wi
Tot Colombo was, voor de inundatie. ook niet zouden hebben gemancqueerd.
hoewel, in onzen zin , 't Concept war

een goed gedeelte Neli binnen gebragt

maar de rest is onbequaam gemaakt on
anders, als door ’t Bestiaal , geconsu

e hoog genoomen is , zoo men denki
daar door te effectueeren, dat Ceylon

meerd te werden; maar om de Z. en O geen Ryst van buyten van nooden za
hebben nog Dykjens , nog Dammer nebben. Indien zulks verstaan werd
mogen helpen, zynde, volgens Rappor
van den Commandeur Roothaas, alles

eenelyk van ’t sustent onzer Guarnisoeaen , wy zullen terstond ja zeggen;

om verre gespoeld , ende daar mede de maar hebben ondervonden , dat d’ Ehope van een goed gewasch heel en a Compagnie jaarlyks een magtig getal

verdweenen. De Dessave Du Pon heeftSwarten met Ryst plagt te verzorgen,
V. DEEL

Bb

die
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Boven dien de Borgery, die van een an- zouden hier in, wel succederende, misdre Handteering is, als de Landbouw: schien den overvloed konnen maken;
wyders de Familien der getrouwde Mi maar de Advyfen loopen daar van zoo
nisters , ’t Werk-volk en de Slaven divers, dat my, die daar van geen oogvan welk eerste slag wy , met commu-

getuyge ben geweest, niet geraden is

nicatie van den Commandeur Rootbaas

jaar op eenig oordeel te vellen.

’t Scheeld magtig veel op de Laster
voorgenomen hadden ons voor eer
groot gedeelte te ontlasten , als zynde van d’E. Compagnie, dat de Lascaryns
een volk, waar van de E. Compagnis niet meer werden betaald ; maar or
gansch geen voordeel heeft , hen , na Landeryen geweezen zyn, waar van zy
gedane denuntiatie, wyzende, om zelve

zich genoegzaam konnen sustenteereni

Elf Familien van de slegtste slag zyn,
weinig voor ons vertrek, tot den KeiTot nog toe was op Gale aan de zer overgeloopen ; maar dit afschaffen

hunne Ryst te gaan cultiveeren, of an
derzins elders te verhuyzen

Borgery, zo men ze noemd, geen Ryst van de Maand-gelden, ende randzoenen
verkogt , 't welk de successen van den der Lascaryns zal misschien eerder een

Landbouw niet wel eygentlyk kan toe uytwerkzel van de Vrede als van den
geschreven werden ; maar de Provizit andbouw te estimeeren zyn : wan
gedaan by particulieren van Ryst, door veer Oorlog werdende, zou men haar,
de Bengaalze Mooren overgebragt, als voren, moeten betaalen, zonder dat
welke voorraad nu was ten eynde ge- de Landbouw de E. Compagnie daai
comen, zynde by d’E. Compagnie to
Gale nog 1300, tot Colombo nog so

van zou konnen eximeenen.

lasten resterende.

reeft mede magtige hindernis aan den
Olifant-vangst gegeven, invoegen niet

Onzes bedunkens zal’t raadzaam we-

Voorgemelde geweldige Inundatie

zen, dat d’E. Compagnie voor Olifan

boven 17 dito, op de Stal gebragt wa-

en , Areek , Caneel , Peper, of Sjan

ren ; maar de Jager- meester was nog

kos, den Ryst opsta , die door opge

n ’t Bosch op hope, hoewel de tyd

nelde Mooren jaarlyks aangebragt werd, vry ontschoten was , om een goeden
nevens ’t welke de Landbouw wel suc

buyt op te doen

cederende, al veel gewonnen zoude we
zen , dat d’E. Compagnie niet benoo

schoon van Postuur, dat die in ’t ver

Een groote getande Olifant 2oo

digd ware door haar E. schepen elders koopen na giszing , wel 30oo Rcaalen
Ryst te haalen. Verder fucces kan ik zoude hebben gegolden , had zig zeler nog niet in zien.

ven in ’t vangen door overmatig geweld

Ondertussen dunkt my ’t geven van1 zodanig gequetst, dat daar aan tot Mastuivers voor de parra Neli geaecordeerd ture was komen te sterven. De Vrienvoor z a 3 jaaren, evenwel na ’t eyndi- den , die dat werk dirigeeren , klagen
gen van dien tyd behoord te continueren over gebrek van Jaag-beesten , en dat

en dat zo lang, tot dat de Inlanders hen

se zelve voorhenen door last van de Heer

heel en al tot de Ryst-Plantery hebber Jouverneur te liberaal zyn verkogt; 't
begeven; want zo men dit middel van velk jammer is, dewyl daar by gevoegd
Animatie wegneemt zal den yver ter- werd, dat van den jegenwoordige Gestond verflaeuwen. ’t Is waar, die Prys vangens misschien niet eenen daar toe
loopt vry hoog; maar zoo men caleu

cquaam wezen zal

leert den dieren Inkoop van Ryst tot
Per 't Schip de Vrede hebben wy
Canara, ende d’onkosten van Scheeps ontrent 5oooo pond Sappan-hout, in ’t
vragten , zal daar meede al niet veel District van Colombo vergaderd, na Mascheelen. Groote scherpzinnigheid van labar gezonden, om van daar voords na
overleg is tot dit Concept niet van no Suratte, of Persia , gedimitteerd te
den , zynde zonder twyffel daar tot verden. Onze hoope was geweest,
geen meerder of andre middelen te in- mede zodanigen quantiteyt in Gale 's
vanden by een te zamelen ; maar de
stitueren , als alreede zyn bygebragt
Wil ’t hier mede niet lukken , zo mag Commandeur Rootbaas , ’t zelve getenmen voords aan ’t succes wel desperee teerd hebbende, heeft geadvizeerd, datter
ren. By exacte navraging ben ik wys niets te krygen was, niet om dat 't zelgeworden , dat de Portugeesen tot de ve Land zulk hout niet mede kon uyt
respective Culture mede magtig hebber leveren ; maar om dat voorheen ’t zelgearbeid , ende in haar Consumptien je door de Borgers ende Mooren bedekdaar van groote Assistentie gehad ; dos
al mede zo verre niet , dat daar medt

geen Ryst van buyten van nooden zou-

elyk gekapt en vervoerd was, 't welk
venwel in onze zin eerder, als nuhad behooren te blyken. Even wel is

de zyn. Edog de Concepten van de Ryst daar zo wel, als elders aanplanting geschied,
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. 1664 schied, zonder dat ’t zelve (gelyk UEd. tot bevordering der geproponeerde Co-A. 166.

Zyn Ed
Beg
ver de

beducht schynen te wezen) den Land- onie niet cenige nadre middelen waren
bouw eenigzins kan hinderen, of ver- by der hand te vatten ; maar al te zamen moveeren zy groote zwaarigheid,
agteren ; want de Zaaden , op de be
quame tyd in de aarde gezet, behoeven zommige het werk desperaat stellende,
en andre middelen proponeerende , die
zeen verdre zorg of moeite
't Aanteelen van Toet- fof Moerbe zy zelf bekennen moeten of voor de E.n
zyen-) boomkens , om naderhand daa Compagnie schadelyk, of zelf nietdie te
door de Zyde-Wormen aan te queeken practicabel te zyn , gelyk daer is , dat herstel

Moerbe

is recommandabel, om dat, uyt wyzen- men zoude tragten eenige vroome be-len.
de de ervarenheid , zodanig een boom- middelde luyden te moveeren , om uyt
of boomkens , niet alleen in de takken
t Vaderland, of van Batavia tot Ceylon

ien-

ucker
er

maar zelfs de stam aan veel kleene stuk

te komen woonen. Ondertusschen dan

ten gekapt, en na de konst in de aarde

mag men wel twyffelen, van wat Volk

gezet , wederom met spoet zoo veel af- de Stad Colombo schier of morgen be
zetsels uytleveren, ’t welk misschien in woond zal werden; maar UEd. begryweinig Planten exempel heeft; maai pen zeer wel en wyzelyk , dat de Colohier van is geen merkelyk succes, als b nie tot Ceylon zig zal willen planten,
zonder dat het mogelyk zy te hinderen
verloop van jaaren , te verwagten.
Den Oegst van Areck is dit jaar to en dat om het groot getal Kinderen van
Ceylon zeer opulent geweest, invoegen retrouwde Ministers , Soldaaten , en
na ’t verzenden van 1700 Ammenam ri. Borgers Il hebbe, met Advys van

En ove
den A

horomandel, en ’t rezerveeren van 6oc

reck.

Rade billyk en dienstig geagt, de faci

dito’s om voor Suratte te dienen , tot liteit van het Trouwen der Soldaaten

met Inlandze Vrouwen met eenige li
overgebleven , de welke zekere Moo mitatien in te trek ken, namentlyk, her

Gale nog wel 1200 Ammenam zyn
prezenteerde tot 18 Laryns d’ Amme

zelve niet roelatende, als aan Persoonen

nam in te koopen; maar ons dagt , dat van de Gereformeerde Religie, Neder
d’E. Compagnie zoo wel als de Moor, landers van Geboorte, die op haarc Re

vermogens is die Koopmanschappen to kening niets ten agteren staan, of daar
beter opportuniteit te be waren

op niets in ’t Vaderland om aan een an-

Ondertusschen heeft de Heer Gouver

der betaald te werden , hebben laaten

neur Speelman in zyn Missive van den aanschryven ; ook die een handwerk

4. October geadvizeerd, dat nog na den konnen ; wyders aan geen Inlandze
Areck gansch geen vragen was, 't welk Vrouwen, als die alvorens by de Predizeker al vry wat qualyk komt. Zom kanten satisfactic hebben gegeven nopen-

mige gequalificeerde Dienaars zyn van de haare kennis in de Religie, waar toe
gevoelen , dat men dien handel geheel ons gemoveerd heeft het bedenken var
voor de Borgers behoorde te laten de slegte gelegenheid, die Ceylon, of
mmers het District van Gale ende Co-

maar ’t schikt zich met die Luiden hoe

langer hoc onnozeler , zynde wy van lombo heeft, om getrouwde Luyden te

cenige tot Colombo, onder ’t getal van doen floreeren , ende prospereeren
ontrent 4odito remorerende, aangespic

daarenboven even ’t zelve, ’t geen UEd

«en, om wederom in dienst te wezen ; nu gelieven te allegeeren , dat de sobere

maar dewyl van Medio Augustus af, en tractementen , die Soldaaten en laagt
’t ontfangen van UEd. Missive in dato

Officieren hebben, bezwaarlyk toelaten

10. Juli geschreven over Jaffanapatnam, hunne Vrouwen en Kinderen, en hen
de Gerugten , van dat myn Ryk niei zelfs te voeden , dies ook zeker de zellang duuren zoude, uyt de Advyzen van ve niet behooren besnoeid te werden.

die gene, die ’t minst paste, zo impor

Dit zy gezegt tot Justificatie van ze-

tant gedivulgeerd, ende bevestigd wier- kre Resolutie, by ons en den Raad or
Over der den , konde niet geraden agten in da den 2. Scptember genomen: want zynsleg

nd.
rylic

enlic

werk iets te disponeeren ; evenwel ge- de my per Memorie nagelaten, dat UEd
denkende hoe grooten verwagting we al lang geordineerd hadden, dat men aan

gens het Project der Borgers ende Co- de getrouwde Soldaaten haar maandelyks
loniers wyzere, als ik , hebben gehad, kostgeld zou afschaffen, om dat zy alle
ende gemoveerd, hebbe ik my zelven

Maanden haare Gagie Contant genie

menigmaal van bottigheid beschuldigd. ten , ’t welk om dat de Luyden in den
om dat hier in geen voordeel of succe Oorlog geen vaste plaats konden hebkonde opspeuren. Eyndelyk , om my ben, tot daar toe was nagelaten. Var
met d’ ervarenheid van een ander te be Malabar t'huys gekeerd , hadden wy
helpen , wierd ik te raade alle de Cey- dit Poinct de principaalste Raadsperzolonze Raadspersoonen van schriftelyk nen voorgedragen; maar terstond wierd

Advys te laaten dienen, of namentlyk difficulteir gemoveerd , dat gemelde geBb 2

trou-
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A. 1664 troude Soldaaten, haar Kostgeld verlie len van Kostgelden en Randsoenen zyn A. 1664
zende, in ssimmer conditie zouden we voortgang had genoomen , wy goedgezen, als de ongetrouwde, &amp;c. Invoe- vonden hebben ’t zelve als nog te traigen doenmaals met d' Executie wierd neeren , mits dat de Gouverneur per

gesupersedeerd , ende gewagt , tot dat de eerste occasie UEd. daar van Advys
de tyd daar in eenige andere opening zoude geven , ’t welk dan op dusdanimogt aanwyzen. Naderhand het stuk gen wyze reverentelyk geschied.
in formeele Raadvergadering overwo
Naderhand is nogmaals getenteerd,
gen zynde, wierden weder de opgemel of ’t niet practicabel zou zyn , die prede beswaarnissen aangehaald , en aspeci cisiteiten te appliceeren op getroude
genomen op de ongelegenheid derge- Soldaaten , die zonder Kinderen zyn,
troude Soldaaten , haare armoede , en- ende de getrouwde met Kinderen daar
de dierte van leeftogt, wyders ook by van te eximeeren ; maar ’t heeft even

nader onderzoek bevonden, dat in de weinig door den Beugel gewild, 't Za
best zyn, dat hier in de quade man wer-

Respective Memorie eenelyk mentie ge

maakt werd van getrouwde Soldaaten, de , die zelf van dit Concept Auteur
en in ’t trekken haarer kostgelden, daar is
ondertusschen UEd. in haare Missive van
Zonder my aan imands belofte, Pro-

den 9. November A. 1660. hebben ge- ject, of gevoelen te binden, heb ik
lieven te approbeeren het Project van dikmaals met aandagt overlegt , door
aan de getrouwde Ministers maandelyk wat middelen best, zo als ’t mogelyk
afbetaaling van Gagie te doen, ende zo is, voldaan mogt werden de expecta

de Kostgeloen als Randsoenen daar te tie van de Heeren Meesters , om nagens in te houden , volgens welken ho- mentlyk de voordeelen van Ceylon de
ger Officieren, niet alleen van de Mili aangewende onkossen van zo een kostetie;- maar zelf ook van de penne , ge lyk Evland te doen prevaleeren , er
houden zouden wezen niet alleen ’t zoude in dat important onderzock nader
kostgeld ; maar ook ’t Randzoen van en nader gepenetreerd hebben , indien
Wyn en Ryst te verliezen, 't welk ner niet myn schielyk vertrck deze en nog
gens in gansch Indien gepractizeerd werd, andre laudabele Srudien had om verre

zynde over al gebruykelyk, dat de Ge geworpen. Ik durf 'er evenwel van zeg
trouwde Dienaars alle haar Maandgel- gen , dat daar toe meer zal vorderen ’t
den genieten tot soulagement van haare besnoejen van de Lassen, als finesse van
zware huyshouding, zonder daarom iet

Negotie, die dog tot Ceylon weinig

van haare kostgelden te verliezen, be- gevorderd werd
halven tot Choromandel , daar de Sol-

Weten willende, of dezen aangaande

daaten, getrouwd, of ongetrouwd, hun- iets by myn aanwezen was gelukt, zo Hoeveel

ne Gagien ontfangen, zonder Randzoen ben ik gewaar geworden , dat tot Co-minder
of Kostgeld; maar de Contanten tot zo lombo in zes maanden , van primo de Lasten
dan
civielen prys, en in zodanigen abundan- Maart passato af tot ultimo Augustus ininnu,
de vo

tie van leeftogt , en goede koop Klee kluis de gewonelyke Lasten ƒ612121o-7 nge tyd
ding , dat het zelve met onze Zaak minder bedragen, als zy in gelyke spa-waren.
gansch geen gelykenis heeft, zynde de tie van’t vorige jaar bedroegen. My
getrouwde Ceylonze Soldaaten eerder zelvc hier van eenige eer toe te schryregischapen medelyden weerdig, als dat ven , zal ik my wel wagten, oordee
men hen meer, als de ongetrouwdi lende, dat het een groot slecht-hoofd,
beswaren, en maandelyks ; Ryxdaalders moest wezen, die gedoogen zoude wilaan kostgeld, benevens ’t Randzoen var lens en wetens de sseur van noodclooze
een Parra Ry st afnemende, zoo veel be Lasten ende onkosten, de welke den

snoejen, als : van hunne Gagie bedraagt. Oorlog noodzakelyk maakt, ende de
en ’t Beneficie ’t welk zy boven de on Vrede zeer licht excuseeren doet, voor

getroude met ’t betaalen van alle maanc namelyk by die gene , die dat werk
gelden Contant genieten , niet en im- meer by der hand gehad heeft; maar
porteerd. Waarom dan, inziende datom het voorgestelde wit zo na, als 't
voorschreven Project, niet anders als metmogelyk is, te bereyken, heb ik my toi
groot misnoegen en alteratie der arme een exempel willen nemen , de jaaren van
getrouwde Soldaaten was te executee 1650, en 1691, in de welke de winsten

ren; ook niet zonder mede applicabel te
zyn op de Ministers van hooger quali
teid, en Gagie, waar van nogtans de
Memorie geen mentie maakt, en daa

met de gedrage lasten op ontrent 60000

gl. na eguaal zyn; invoegen dewyl doenmaals de Oorlogs-Lasten nog , zoo ’t
schynd in zwang gingen, die nu cessee-

van nergens Exempel gevonden werd, ren, inen wel in billikheid zou mogen
ook nu al schier vier jaaren , na ’t aan- denken , dat voortaan de Balance be

geven van die propositie, egter ’t beta- hoord even te zyn ; 't welk ik niet te
min
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A. 1664. min liever heb , dat een ander belove, bray ; rezolveerden daarom de muur FaA. 1564
konnende nog uyt gemelde staat van 6 voet op te trckken , en alzo de Punt
twe jaaren geen consequentie zien , die Delft, gelyk ook Hoorn tot een vol
op het presuppoost zonder exceptic ap

komen beslag van enkele Fortificatie t.

plicabel zy : want ik bevinde in de win-

aten dienen , ’t welk niet geschied zou

sten van dien tyd gecomprehendeerd te

zyn indien ons opening gedaan waare

wegens de slegte gestalte van ’t metzelter somme van ƒ89266-2-10 , die in
werk: want na ’t nederstorten is gebletivce andere voorige jaaren niet mee ken , dat van de grond op daar aan geen
konden haalen als fBo81-o-11. Iten Kalk geappliceerd was, als eenelyk in
zyn twee jaarige advancen van Malabar

een overwinst in den Ryst-handel tot Ca

de buitenste laag Steenen ende zegt men,

nara van ƒ23547. 13-8. Diergelyke nog

dat de Heer van der Meyden sustineerde

voor, nog na, is vernomen

de Typ even bequaam, als Kalk, te

My is niet onbewust, dat men , om
dit werk rond te schieten, Ceylon con-

wezen , om den Yser-Steen te metzelen

d’ordinaire sleur stond te houden, moe

steen, die te voren niet anders als Tyt
schynd geweest te zyn, zodanig hadgedissolveerd, dat wy de ruine doende op-

Behalven deze hindernis is bevonden,
sidereerd, niet abstract, maar gevoege dat door ’t Fundament van gezegde Punt
by zyn onderhoorige Comptoiren; maa een gestadige doorwatering was uyt het
om staat te maken van iets dat voortaan Kasteel deriverende , ’t welk de Yzer-

ten na myn kleen verstand geene ertraordinaire Saaken geallegeerd, maar alles

zuiver en onbewimpeld voorgestelc ruymen, qualyk een steen meer ontrent
werden

het fundament konden vernemen; ende

Meerder of minder verzenden van schynd dit de principaalste oorzaak van

Caneel na de quartieren van India het invallen geweest te zyn ; dog wi
hebben, daar de uytwatering valt, klip

meerder of minder taxeeren van de zel

ve , kan in dit Project, nevens andre

pen laten leggen, en de bresse, zonder

Zaaken , te lang om hier in te klam

manquement van kalk weder laten op-

pen , veel geven en nemen. Dies ziende, dat, onaangezien de balance zo na
by effen hing, evenwel de ordinaire lasten geen extraordinaire vermindering

hadden, zo heb ik aan dat werk geei

netselen , zulks naderhand daar geen
omzien na wezen zal.

De Punt Hoorn is op een klippige
plaats geexstrueerd , zo niet zou der
zelven gang gaan ; ende hier mede is nu

vaste procf konnen nemen. Maar ’t zal

relegenheid gebooren , om met hel

de pyne weerd wezen, en misschien to

Werk aan de Land- zyde voort te vaa

Compagnies dienst strekken, dat ik de

ren. Kalk zullen de Landen van Gale

zen aangaande eens de eere hebbe mef
UEd. in mondelinge Conferentie te ko

niet meer konnen uytleveren ; maar de
rrocure van dien voortaan van Jaffana

atnam moet geschieden , waar van de
cn letteren te verliczen
Commandeur Paviljoen reeds, AdvyIn ons vorig schryven over Choro- heeft ontfangen, en die dat Werk we

men zonder hier daarom meer Papie

mandel is UEd. onder anderen bekend

zal konnen faciliteeren.

gemaaler , dat de Punt Delft aan eenen

Van Colombo afgezeild wezende,

hock was ingestort. Zedert is de zelve

juam ons te ontmoeten ’t Fregat Cana-

zwarigheid aan de zelve Punt ons nos

noor, komende van Cormandel , en tot
ammenhiel ingenomen hebbende 25

wecmaal wedervaaren, ende de meest

face van boven neder in ’t water gevallen.

Het is al wat vreemd met dat Wer
aangelegt gewecst, en vooreerst, zo 't
schynd, daar van niet anders voorgenomen te maken , als een fauce bray, o

bemuurde barm , ten welken eynde de

akken Jaffanaparnamse Kleeden , om

welke over te nemen , wy nog tyd nog
ruimte hadden. Des is Cananoor na Co-

ombo voortgevaren , waar van UEd

zonder twyffel in korten gemelde Kleeden staan te gewerden.

muur tot de hoogte van 10 voet wa

De Commandeur Paviljoen had al-Verde
laar gereed 150000 guld. contant, om bericht

opgetogen; dog naderhand weer ontreni

jaar mede Colombo over Man-Aar te wege

eenige
8 voeten verhoogd met een muur van gerieven; dog de Specie was meest in Jaffana

buyten dorcerende ende van binnen Cormandelze Pagoden bestaande , zynde patnain-

paralel bezyden ’t fundament overhan-

gende, zulles ook zonder aanvullen van
Aarde niet kondc bestaar

even , gelyk gemelde Commandeur al ze Klee¬

voorzegt had , van daar tot Jaffanapat

en

gelden

nam in zulken menigie overgevloeid,
zedert dat ze voorgange Jaar tot de zel
hoogte van ontrent 18 voeten, en reed ve Prys van 2 Ryksd. 263; stuiv. ide
voor een groot gedeelte aangevuld jesteld zyn, als zy tot Colombo ende
gansch buyten possuur van een fauce- Gale werden uytgegeeven

Dus vonden wy ’t Werk met d

Bb 3

Aan
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A. 1664 Aan de Regcering gebleven zynde

A. 1664.

zouden wy, nevens gemelden CommanTer zyde stond,
deur raad geschaft hebben , om mef
JEd approbatie, deze Reductie te re In ’t Schip Mars, den
16. December,

formeeren: want anderzins zulk Goud

A. 1664.

metter tyd tot Toetocoryn en Malabar

tot een slegte Prys zal zyn te vertieren,

En was geteekend,

en schade geven

De Wevery en Schildery der Doeken

En d’

Werery
daar.

JACOE HUSTAARD.

wierd aldaar nog even, als te voren, we
beyverd. Het manquement van Weefgaren is nu al 2 a 3 maalen van Toetocoryn voldaan; ’t welk of ’t zo wel ei

vorderlyk zal succederen, als ’t ontbie
den van Cormandel, ons nog niet wa

In dit zelve jaar 1664. kreeg Rajc16.
inga, na dat hy reeds uyt Candi na Staar
Vilobe verhuisd , en bezig was tegen Raja Sin

gebleeken
ons te pruylen, en ons allerley moeje- èa sOn
Wyders valt van Jaffanapatnam niet
derdanen
te advisceren, als’t geen in onze vorig

Brieven gemeld staat
Truys-

Behalven ’t Schip de Vrede waaren

Vaartu reeds , voor myn vertrek , na Malaba
gen na
de Ruf

eordor

neerd.

ykheden, daar hy maar kon, aan teggen

doen , geen kleene geschillen met zyn hem opeygen Onderdaanen.

Den 21. December dezes jaars ’s nagt.
ten i2 uuren stonden zy alle tegen hen

gestuurd , om op de Kust te kruissen op, en quamen ontrent 200 man sterk
de Jagtkens Maria , de Romeyn, en
nde Stad Nilobe, en na ’t Paleis trekSterretjc. Den Arend, Gale, en Cana-

ken, sloegen veel van de Grooten , die

noor stond te volgen, ook 't Galjoo t met den Keizer hielden , dood , en
Tajouan, ’t welk van Choromandel nog
waren van voornemen , den Vorst even
wierd verwagt , gelyk de Perkiet, die eens te handelen, en zynen Soon, toer
nevens de Haan uyt Bengale stond te
tusschen de 12 a 15 jaaren oud op den
komen. ’t Inlands Scheepjen’t Kiekei T'hroon te zetten.

wierd gereserveerd, omm de Kalk uyt het

District van Gale aan te sleepen
ZynE
Klagte

Dus veel heb ik raadzaam geagt by
forme van Rapport na schuldige pligt o

over zyn ’t Papier te brengen, hopende, dat UEd

liedtr daar door meer bewogen zullen werden
ontbie-

den.

te gelooven , dat in my nog getrouw

heid nog yver gemancqueerd hebbe

Zy hadden den Ouden Vorst gemak-Drever
kelyk konnen gevangen nemen, indien hem op
de vlagt
zy maar stout genoeg geweest waaren,

om aan te vallen, aangezien ’er niet an-iennei

ders, dan een Leeme muur, met Stroo te doo-

bedekt hem tot een Borstweering dien-den.
de ; maar nu gaven zy hem tot de
Morgen-stond tyd, blyvende daar stil

om des E. Compagnies dienst tot Cey

eggen, in welken tusschen tyd hy gelegenheid had, om ontrent met ;o mandaar mede in geruste Conscientie bezig nen na ’t Gebergte, meest te voet, te
zynde veel eer een schriftelyke expressi
lon en Malabar te bevorderen, en dat ik

van Contentement in myn doen en laten

hadde verwagt en verdiend , als du

disrespectueus opontboden te werden o;
t vertoog van een particulier Raad van

ontvlugten , alzo ’t over al zo digt met
Bosschen bezet was , dat hy eenen Oli-

fant voor uyt moest laten dryven , om

de dichte takken te breeken, en er zo
door te geraaken

India, kennelyk tegens my misnoegd
En zyn
Zy jaagden hem naderhand wel na, coop
en kragtige inclinatie hebbende, om de dog dorsten op geen musquet-schoot na opden
Bruid, tot welkers possessie my in habil
oy hem komen , alzo zy wisten, dat Tnroon
wilde maken , zelf te bezitten, en t

te zetten.

ny van goede roers voorzien was.

genieten, 't welk de conclusie van de
Hy bereikte eyndelyk den berg Gau Hy ont
Saak geweest is. Voor’t ontfangen var luda, die ontrent g mylen boven Nilo-komt he
deze wederwaardigheid bidde ik Goc
Almagtig, dat zyne goedheid my be

de legt, alwaar hem zyne Onderdaanen Gevaar.
egter gemakkelyk zouden hebben kon

juaam wil maken om UEd. gunst t. nen gevangen nemen , maar daar toe
genieten, en dat hy voorts de Generali ontbrak het hen aan moed , en zy lieten

Compagnie allezins zodanig Zegene
en wil doen Floreeren , dat haar Ed

rem daar blyven , trokken na Candi,

en riepen den Prins, zynen Soon , daar
noit gebrek hebbe van zodanig flag var als Keizer uyt.

Ministers, als nu in myn Persoon verstoten werd.

Onderstond,
UEd. Ootmoedigen, Diensiwilli

gen, getrouwen Dienaar.

De jonge Prins , die noit buiten ’t
Paleis geweest, en geen andre menschen.

dan die hem oppasten gewoon was te
zien , wierd zeer verschrilet , wanneer

ny 20 veel onbekende menschen rond

om zich zag voor hem nederbuigen
die
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die hem zeiden, dat hy Keizer, en da

Alle Vreemdelingen, die in zyn Land

zyn Vader na ’t Gebergte gevloder quamen, en alle Gesanten hield hy geangen

Vat

Dog de

als de Prins geen

Vreugde over die

Agt

thien dagen lang wierden ’ei

Prins niettyding toonde, en zich met hunnen niet weinig van zyn Onderdaanen ver
moord , ’t geen de een den anderen ,
toonenvoorslag niet scheen te willen mocjen,
de daa
nedt

gediend
Zo be¬
zonne
de Belha

mels, d
vugtn
mende
malkan

stonden zy niet weinig te kyken , in zelf buyten zyn Last dede

hoedanigen onzckerheid zy tot den 25.
puden Keizer begonden te denken; dog

asten

pende , en tegen de wederspannelingen de Wa
pener

als zy nu hoorden, dat ’s Keizers Suster, optrok , die zich reeds herwaards en voor
en de Prins na een Land, dicht by den ser waards verspreid hadden, en daar door hem op
Keizer gevlugt waren, namen zy med

nog te meer bewogen wierden, om we

de vlugt, en vatteden deze en gene var

der tot den Koning te keeren

hen de Wapenen tegen malkanderen

Na dat nu alles weder tot stilte ge
comen was, en hy wel onderzogt had

deren
2n 1

Ondertusschen , was ’er een groot Zege¬

dito bleven , waar na zy wecr op den Heer, die zich voor den Koning wa-Heer van

en stilc

den op
rOer

Raja Sin

Zy waren tot dezen Opstand gekomen wie zich hier aan schuldig gemaakt had
om dat de Keizer niet anders gezogt had
dan hen, en hun Land, in den grond t

3a doc
den

heeft hy hen , na hunne Vloekverwan schuldi¬

en hen eerst ten halze uytgeperst te gen

straffen
bederven. Hy bragt zyn Onderdanen, hebben , zeer streng op veelerley wyz

en hunne Rinderen om hals, als 't hem

maar in de kop schoot. Hy wilde niet
dat zyn Grooten, en veel andre van zy
Ondersaaten , by hunne Vrouwen slaa

doen straffen

Een van de voornaamste Belhamels,
Amhom Wellaraul genaamd, zond hy na
Colombo , om hem door ons te doer

ven, ja zelf niet, dat zy 'er by wooner straffen, meinende , dat wy nog vee
zouden.

wreeder Beulen waren , dan hy ; dog
Wy
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A. 1604 wy vonden goed hem van zyne Ketenen van Oogen (die geduurig ginsch en we- A. 1662.
te ontslaan, en wel te handelen.

der gingen, ) kleen , dog streng van
Schoon de Vorst nu wel zien kon, Wezen , wat dun en gr-s van Hoofd-

dat hem dit alleen door zyn wonderlyke

nair, lang en dik van Baard, dik van

manier van Regcering, en door de wre- Buyk , en zoo wonderlyk van Kleedcde behandeling aan zyn Onderdaanen en en Toetakeling in zyn leven, dat hy

overgekomen was, liet hy egter geen- veel beter een Ouden Portugees met
zins na, zyn hoofd, ais voren, te vol zyn Miskiten-of Muggen-Brock, en
gen , en hen nog wel zo streng te be- een Hof-nar, met zyn Muts vol Pluystieren.
men , dan wel een Keizer, geleek.
Zynen

eerici
Soon

verg

ven.

Maar dewyl hy zyn eenigen Soon als
Ao. 1664. zond Lord Winter, Gouden Grond van dien ganschen oproer, verneur der Engelschen tot Madraspaten waar op zyne Onderdaanen gezier nam , op de Kust van Choromandel
hadden , aanmerkte, en vreesde, dat di wec Toepassen, en een ouden Moor als
meer zou konnen gebeuren, nam hy

solk na Cotiaar met Brieven en Ge-

deze hinderpaal uyt die weg , en liet schenken aan den Keizer van Ceylon,
hem stil vergeven.

m de Gevangene Engelzen (zo het ten

Ook liet hy de meeste Heeren, die met minsten de naam had ) te verlossen, hoehem gevlugt waaren , naderhand medt wel wy oordeelden dat die Lord , nog

En zelf
ook de

Heeren
die mei

op cen ellendige wyze om hals bren- wel andre redenen hebben konde om
gen , zonder dat men weet , waaron

hem ge-

deze bezending aan dien Vorst te doen;

vlugt na¬ hy zulks gedaan heeft. Immers zy had- dog hy dede by den zelven wegens ’t
en, dooden , ’t geen dat verdiend had , tegen verlossen van de Engelsche Cevangenen

den.

hem bedreven

dert te

Dietlige

om dat hy zich daar tegen diergelyke hebben konnen eenige sclvynbare reeden

zyn Hof

houden.
Raja5
ga nader
beschre

ven.

al 20 weinig, als wy, op, zonder dat,

Zedert dezen Oproer heeft hy zich of wy, of de Engelschen, of andre Volaltyd in de Stad Dietlige opgehouden ken, die Gesanten aan hem zonden, oit

Bleefze

aanslagen van zyne Onderdaanen beter uytvinden , die dezen Vorst bewogen
verzekerd hield

heeft deze onschuldige Lieden, tegen ’t
Wat nu den Keizer in zyn Persoon Recht der Volkeren by zich te houden.

betreft, hy was de langste niet; maa
kort gedrongen, en gezet van lichaam

De Titel, dien hy zich in zyne Cin-

galeesche Olen of Brieven geeft , is

zwartagtig van Verw , groot en sneldeze :

Ao. 1666.

De Bezitter van een gewenschte Staat, afkomstig van A. Waiwæswaramanoe, die alles
in overvloed bezit, en een uytftekende Linie vervolgens nederdalende uyt het Geslacht der

reyne Sou, die de duysternis van zich verdryft, en met zynen doorluchtige Straalen een geheele B. Mandel beschynd, en vervuld, en aan de oogen van alle menschen genoegen geeft.

De Weereld-koester of Regeerder , op zyn Hoofd met een Kroon vercierd , welkers beide
voeten met eerbiedigheid gerespecteerd zyn

A. Dit is de jegenwoordige Manoe, die de Wereld onder Bramha Regeerd, een zckere
bepaalde lieuw van ettelyke Joegams, waar na weer een andre Manoe volgd, tot

14 Persoonen toe, die in een Bramha’s Eeuw hun Bestier volbrengen.

B. Mandel geeft te kennen een groot Stuk Land, dat veel duyzent Pagooden inkomst
heeft, of een andre diergelyke Landstreck

En dit is Vertaald door de Heer De Jager, door behulp van een Bramine.
Uyt een Portugeesche Pas des Konings van Candia aan een Tsjampan,
soor hem zelf onderteekend in Anjuranquitta, den 15. Octo-

ber, 1666., blykt dat hy zich toen aldus Tituleerde,

Raja Singa Rajoe, Altissimo Monarcha, Grandissimo e Potentissimo, Magnanimo,

Emperador d’este mur affamado Imperio de Ceylaon, Rey de Candia, Ceitavaca, Safragam,
e do Reino Denavaca, Dambadani, Anurajapoere, Udanuara , Jatanuare, J’umpane , Ar-iapatu, Dumbra, Panciapattu, Euaetta, Principe de Oeva, Bintena , Velaec, Baricalo
Trincunamale, Conde de Parte de Cotear, Panoua , Mature, Beligam, Galle, Alicaon,
Caliture, Rey de Cora, Colombo, Nigombo, Chilau , Madampe , Putalaon, Caspetiim

Quatro Corles, Graon Duque das Setti Corlas, Matale, Japhanapataon, Manar, e das Pe¬
scarias das Perlas, e do Sol d’Ourado.

Onderstond,
Raja Singa, Potentissimo limperador de Ceylaon.

Dog doorgaans schreef hy aan de Commandeurs van Gale, en Jaffanapatnam maar: Rajc
Singa Rajoe, Potentissimo Imperador de Ceylaon.
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A. 1666. Ao. 1666. hadden wy een Vesting te
Na dezen wierd 'er eene Johan Bap-h. 1672.
rista
gezonden, die zig in allen deelen Johan
Valsche Arunderri gebouwd , die Raja Singa
gerugten

1.1666.
nzn

Dood.

Hy vero
A¬

ndCrt

1670

zeer dwars , en byzonder ongeleger

Baptsta:

ogt in des Keizers Gunst te dringen,e

oorquam, waar op hy volk afzond, en met na te vorschen, waar mede hy hem
ie Ao 1670. veroverde. Men schrees zou konnen behagen ; dog hy kon hier
Ao. 1666. , dat Raja Singa overleden, en mede geensins zyn Verloszing by der
Vergeven was ; dog 't vervolg zal ons
eeren , dat dit een valsch Bericht was.
Wy hebben van tyd tot tyd verscheide Gesanten’aan dien Vorst gezonden ;
maar hy heeft ze meest alle by zich ge
houden ; en den genen, die ons van zy-

orst bewerken , alzo hy Ao. 1684. en
685. daar nog gevangen zat

Deze Bezendingen waren alle ten tyde van den Ouden Heer Ryklof van Goens
oorgevallen.

Dezen Vorst nu verder met Prezen-

nen toeleg op Arunderri heimelyk waar- ten te Caresseeren, schreven haar Edelschouwde, laten dooden , alzoo by dat neden al A°. 1663. den 29. Augusti, en

Bericlt
van -y¬
enHa

sel miet
vers

de Ge
n1e1

OnS,
2ls

Sntren
Henl
Diaak.

iyt een onderschepten Brief ontdekt had daar nevens ook af , hem geen NederVa dezen Gesant zonden wy eenen derlanders meer, en niet anders dan InHenrik Draak, om , waar ’t mogelyk
anders en Lafcaryns te zenden , ter tyd

se Gevangene Engelschen daar door los

oe al ons volk van daar eerst zoude we-

e krygen. Hy wierd zeer wel van den sergekeerd zyn. Zy gaven ook bevel,
Keizer gehandeld ; dog stierf 'er einde- om alle gelegentheden af te snyden, vant
yk, en ’t Lyk zond de Vorst met veel enige Lieden van aanzien van den Keiragt na Colombo, doende ’t zelve van ver toegang tot ons te geeven , alzoo
zyne hoogste l-ieden van Staat met veel die, na allen schyn, maar komen zouden
betooning van Rouur begelyden

om met ons over de inneeming der plat-

Volgens Rapport van zeler Soldaat. te Landen, en Vastigheden , of over

ieter Croes , van daar ontvlugt, zaten deze en gene Steden by ons bezeten
gelyk wy na den Inhoud van 't Con-

er 34 man , die hy in groote armoede

meest Gevangen hield. Ook waren, 'er

tract schynen gehouden te zyn) te han-

na zyn zeggen zoo veel Engelsen , en delen, dat hem dan niet wel zou konwel 70 Portugeesen , incde van tyd tot nen werden ontzegt zonder hem nog
tyd aangehouden , dog de laatsten wicr-

den beter, dan de onzen, gehandeld
Een ander , di
2ig2

ven de
wcgto

yvvr

lossing

baand.

In ’t Jaar 1670. zonden wy cen ande

meer te verbitteren, waar uyt dan licht
nieuwe zwarigheden , die men zo mei-

ren Gesant , die ook in groote agtins

sen kon, konden ontstaan ; zynde he
best hem maar in een goede luym te

by den Keizer was, maar mede daar ge

houden: want schoon hy aan ons alleen

jouden wierd. Dit verveelde hem,

verplicht is de Caneel, Olifanten, &amp;c.

veshalven hy besloot, om zo hy op ze

zo lang te leveren tot dat wy van on-

teren dag zyn afscheid niet kreeg, zich ze zware gedaane Oorlogs-onkosten,
zelven den weg tot zyn vertrck te baa-

volgens gemaakt Verbond, voldaan zyn,

nen , niet genegen zynde daar, gelyk s ondertusschen nu en dan by de stukzyn voorzaat als cen kleenmoedig wyf

in de Gevankenis, maar, zo ’t dan we

zen moest, als een dapper man te ster-

ten gebleeken, dat hy ons daar in zogt
illen afbreuk te doen, gelyk de Benaalze Prins Sjab Sousa hem ook om

geen andre reden Ao. 1655. door zyne

ven

Die dag dan gekomen zynde gorde Gesanten zo sterk aangezogt heeft, dan
hy zyn Swaard op zyde , ging na 't Pa

om Caneel en Olifanten van hem te

leys, nam zyn hoed af, even als of hy krygen, hoewel hy die Gesanten zeer
den Keizer gegroet had, bedankte hem jering geagt en smadelyk behandeld
ook voor de Eere en Gunst, aan hem
liad ; dog dat hy dat zelf zogt, is by anbewezen , en nam dus ordentelyk zyn dere gelegentheden klaar gebleken , en
afscheid van den Keizer, of, om beter daarom was 't best, dat men hem niet
te zeggen , van de poort van zyn l'a
leis. Als hy weg ging, en eenige En-

meer vertoornde.

A°. 1672. quam de Heer De la Haye De Heede la

gelsen daar zag , schonk hy hen nog

Transch Onderkoning van Indien me

eenig drinkgeld , om op zyne gezond-

een Vloot van 13 14 Schepen in de Baey komt

heid eens te drinken.

van Trinkenemale , om te zien, of hi

Op zulk een onvertzaagde en zeldza

eenigen Handel met den Keizer van

Have

A. 1672
niermeren

me wyze trok hy van hier met a Slaven, die hem oppastten

Zeylon zou konnen dryven
y zond ten eersten drie Gesanten

De Keizer, in plaats van dit te verhinderen , zond hem nog eenige Hove
lingen na, om hem af te geleiden, en hi

die hen heerlyk onthaalde , en aan
der een Goude Keten , een Zwaard,

s zonder eenig ongemak, weer tot Co
lombo gekomen.

V. DEEL.

loot.

net groote Geschenken, na dien Vorst

met Silver ingelegt en een Roer
schonk
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A. 1672 Hy zondeenen der zelven aan den Heer

De La Haye, met antwoord te rug

waar op die Heer nog een Gezant,
met 6 andre Franschen na boven zond;

mende , hem bewoog, om zig aan teA. 1672.
tellen, of hy aanstonds weer van daar

wilde vertrekken

Eenige Grooten, dit ziende, wilder

die daar tot het vertrek der Vloot , die hem dit door eenige Olifanten , die 2

ondertusschen van den Keizer rykelyl ontrent de Hofpoort plaatsten, beletten;

van alles verzorgd wierden , zouder
blyven
Ho¬

Hy stond hem niet alleen toe, om eer

sech

Schans in die Baey te bouwen , maa

zyner

Gezant

dog hy , zich daar aan niet krcunende,
greep met de eene hand na zyn Degen.
ven als of hy zich, in weerwil van allen , die hem dit zouden tragten te be

nielp hen die ook voltrekken, en daar letten, den weg wilde baanen; waar op

iet volk zig voor zyne hardnckkig
zelve te leenen; dog alzo alles, dat de heid niet willende bloot stellen, of zich

hier voer na met hem zyn volk tot bezetting,de

Vorst bestelde, voor zo grooten Vloot moedwillig na zyn voorbeeld in gevaar
niet kon toereiken , was die Onderlo begeven , hem liet begaan, en wegning gencodzaakt na Choromandel te
vertrekken ; dog liet den Keizer door

zynen Gesant verzekeren , dat hy in 'i

iep

Zo ras Raja Singa berigt hier af bekomen had , gaf hy last, om den Ge

korte wederkeeren zou , latende eenig sant, en allen die by hem waren, wakvan de zynen in die Schans. Dog 't we ker af te rossen, en hen aan Ketenen t1
derkomen wierd hem doorden dapperer eggen , dat ool aanstonds aan hen allen,
Heer van Goens belet , gelyk wy onde uytgezonder; de 2 cerste gezondene Ce-

de Stoffe van Choromandel recds gezier santen, in ’t Werk gesteld wierd
Egter geraakten daar na die van zyn

hebben

Wat nu verder dezen laatsten Fran

Gevolg, op vertooning van hunne on

zen Gesant, en zyn Intreede in Candi, en

chuld , weer ontslagen van den Reten

verder na Dietlicke, betreft, hy was uyt

naar de Gesant blecf nog 6 maanden

drukkelyk door den Koning van Vrank ndien zelven staat, en geraakte toen
ryk aan den Keizer van Ceylon gezon zyndelyk door voorbeeden der zynen
den. Zyn Naam was Monsr. Laisne de weder op vrye voeten; maar alle de zyNanclars de Lanerolle , een zeer groot nen verlieten hem, alzo zy enkelykdoor
zynen hoogmoed, en halsterrigheid in

en aanzienelyk Edelman , dog van der
hervormden Godsdienst, en daarom va

deze ongemakken bedraid waren, gaan-

den Koning niet zeer bemind. Dit blyk de nu met ’s Keizers vergunning, hier

my uyt een Brief door hem zelf aan L

en daar in de Stad woonen. Dit is de-

Cat geschreven, en ook een in 't La zelve Gesant waar van wy hier na breetyn, welken ik onder my hebbe; doc der onder de Saaken van den Godsdienst,

om dat het Werk te groot wierd, er Ae. 1671. handelen , waar aan wy ons
uyt heb moeten laten. Deze Gesan

verder gedragen

nu dede zyn Intrede te Peerd, ’t geen

De Keizer heeft naderhand hen wel

als strydende tegen de Gewoonte deze

zoeken te verzoenen ; dog zy wilder

Lands , hem van de Hovelingen sterk nog liever ’s Vorsten Toorn afwagten,
afgeraden wierd, die hem aanmaanden als zig weder onder dien trotzen Ge¬
dog te voet te gaan, alzo zulk een wy- fant begeven. Deze allen zaten hier no;
ze van Intreede hier niet alleen onge- zeer lang, zonder dat ik oit gehoord
woon; maar ook volslagen ongeoorloft hebbe , dat zy hier van daan verlof
was; maar hy, zulks niet agtende, reec zyn. Ook hebben’t zommigen van hen
tot voor de Poort van het Paleys.
hier redelyk wel; dog anderen, die hy
Dit verdroot Raja Singa heel zeer; ot deze en geene Diensten gebruikte.

dog hy liet het voor dien tyd niet bly- en die daar in, niet tegenstaande hunne
ken, schoon de Gesant nog tot voor het aangewende neerstigheid, by toeval on-

relulckig wierden, het alhier zeer qua-

aangewezen huys , daar hy zyn verblys
hebben zoude, reed, alwaar hy met d

lyk gehad; dog Ae 1680. zat die Ge

genen, die hy by zig had, zeer wel ont

iant zelf nog in Yzere Boeijen, 2'

haald, en driemaal daags van alles uyt ’s de gerugten toen liepen. Dit nu zyn
Vorsten Paleys verzorgd wierd

vel de voornaamste Saaken, die onder

Hy wierd eenigen tyd daar na ter Ge
hoor geroepen, en met groote pragt :'

Goens zyn voorgevallen , die van Ao

t bewind van den ouden Heer van

nagts van veel Grooten na 't Hof geleid,

1664. tot A°. 1675. Ceylon bestier-

zynde dit de tyd, die de Vorst tot het

neeft, en toen (gelyk wy in’t volgen

geven van Gehoor uytkiest, dog moes de Hoofd-Stuk zien) door zynen Soon

daar ontrent z uuren wagten , ’t welk

vervangen is

hem als een onlydelyken hoon voorkoVYF-
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VYFTHIENDE HOOFD-STUK.
o 1675. vervangt de jonge Heer van Goens zynen Vader bier als Landvooogd

T Consideratien van den Ouden Heer van Goens over Ceylon, in September 1675

Des zelfs Groote. De Bovenlanden. Tser en Kooper- Mynen. Gesteenten, hier
vallende. En andre Mineraalen. Adams-Pick. Oeva. Landen van Candi, &amp;c.

Peper, Gember, &amp;c. bier. Weddas, en Malabaaren hier ontrent. Bintene,
of Vintana, en Gestéenten hier. Waaren bier getrokken De laage Landen.

Weddas, of Beddas. En hunne Bosch-Wetten. Hun wyze van den Boog te

spannen. Wat Waaren hier getrokken werden. Hun Godsdienst. En zeldme wyze van Klagen. Weten van geen Casta’s. Zeldzame List van den Heer
de Grauwe om heu tot t Werken, en ’t sleepen van Balken te brengen. Oorsprong

der Cingaleesen. Van een Prins van Tanassery, en waar die hier Landde. Die
een Tooveres met drie Borsten ontmoet, welkc by Trouwd. Zyn Soonen uyt baar.

Zyn tveede Vrouw. Verdeeling der Landen tusschen hem en zyn eerste VrouwGelykheid der Siamse en Cingaleese Afgoden.Wetten in Steene Tafelen den

Cingaleesen door Budhum nagelaten. Verder verhaal van de Soonan der DrieAard der
borstige Vrouw- De Malabaaren bier van zeer oude tyden bekend

Malabaaren en Cingaleesen. Wanneer de Malabaaren bier zich na Jaffanapat-

nam begeeven hebben. Een Bramine bier Koning. ’t Kasteel der Portugeesen
bier eerst een Kerk. De Mooren hier beschreeven.Verdre Volkeren bier.

Magt en Bezit der Nederlandsche Maatschappy alhier. Driederley wyze van
Regcering op Ceylon.

Jaffanapatnam

Nuttigheid der nieuwe Vesting by

Cangienture. Hammenhiel. Jaffanapatnam zeer wel na Holland gelykende.

Dieren en Vogels hier. Het Landschap Wanny. Wat verder onder Jaffanapatnam behoord. Man-Aar. Wel eer aan de vaste Kust van Indién vast geweest.
En nader Beschreeven. Eylanden hier ontrent. De Commandery van Batticalo:
Tricoenmale. ’t Fort Oostenburg. 't Land van Tammelegamme. 't Land

van Cotjaar. ’t Eyland Calpentyn. ’t Verder Land van Cotjaar. En t
Landschap Tambancarrewarre. De Jurisdictie Batticalo. Hoe verre de Por-

tugeesen hier hunnen Rechtsban hadden. Veel Wild en Vogels hier. Als ook
Caneel, Peper, Gember, Cardamom, &amp;c. Het werd in verscheide Dessaveryen verdeeld. Het Eyland Polian. Pagode van Tricoen. Grenspaal van ’t
Gebied der Oude Malabaaren bier. Panoa De Lage Landen. Nigombo.
Gevogelte hier. De Post van Alauw En des zelfs groote Aangelegenheid.

De Post op Ruanelle. Waaren hier tegen den Areek getrokken. Sitavaka.

Oude verblyf-plaats van den Colombosen Dessave. Godin Sitta. De Post van
Hangwelle. Colombose Jurisdictie. Saffragam. Grenspaal van Colombo 's
Rechtsban. Jurisdictie van Gale. Grenspaal aes zelfs. Raja Singa vernederd.

Tansjaoer. Portugeesche Stad hier by Chiormandelan. Welke laatste Stad door
Ons is ingenomen. Geregtigheden, die wy daar by genieten.'t Land van den

Teuver. Costa d'Insiado , en ’t Eyland Rammanacoil. Waaren hier vallende
Grenspaal des Teuvers. Madure. Waaren hier vallende. Toetoecoryn. Zeer

nut voor Ons. Klagte van de Heer van Goens over onze Prcdikanten daar.

Uytgenomen D. D. Clavius, en Specht. De Trevancotter. Malabar. Coilan.
De Heer Commandeur van Rheede niet weynig ten Toon gesteld. Cranganoor.

De Prinszen Motavile , en Ramormo. Zamoryn. Groote Magt der Mooren
bier. De Fortres Cananoor. Verval van Malabar met de Redenen van dien

Waaren, die ’t zelve uytleverd. En trekt. Canara. Mangaloor. Malabar’s

afzondering van Ceylon mispresen door den Heer van Goens. De jonge Heer van
Goens zend Ao. 1677. eenen Bucquoy met een Leeuw aan den Keiser. Hoe die
gevaren is. De Heer van Rhede’s Consideratien over Ceylon Ae 1677. Zeer veel
van die van den Ouden Heer van Goens verschillende. Een Commissaris op Cey-

lon hoognoodig. Verscheide Saaken by Artykelen voorgesteld. Bericht over den
Staat van den Naik van Madure , en zyne Nazaaten. Regeering der zelve.
Madure in zyne Strekking beschreven. Hunne Finantie. De Krygsmagt.
Hunne Regtspleging. Hunne Erf-Rechten. Hun Godsdienst. Hun woesten
Ommegang. A°. 1678. komt 's Keizers Veldheer tot ons over. Waar op by
Beleg van Maluwane opbrak. Een Prins van Candi tot ons overgekomen, onivlugt

A°. 1679. Zend de Heer van Goens een Heerlyk Geschenk aan den Keiser.
CC 2
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Ons Volk trouwloos aangerast. A°. 1679. verving de Heer Fyl den Jongen Heer
van Goens, die Ao. 1680. N. Mierop aan den Keiser zend. Twee Engelsen uyt
hunne Gevankenis te Candi ontvlugt. Hun Bericht van daar. Ram en Lam-

sweerde, Ae. 1684. als Gesanten aan Raja Singa gesonden , komen weer by ons.
Raja Singa’s Dood, Ao. 1687., vervangen door zyn Soon. Ao. 1692. de Heer
Pyl door den Heer van Rhee vervangen. De Heer van Rhec A°. 1696. Door

den Heer de Heere vervangen, die bier A°. 1702. Stierf, en A°. 1703. door den
Heer Simons vervangen is. Consideratien over de Dessavery van Colombo , aan
haar Edelheden gesonden. Ao. 1707. is zyn Ed. Extraordinaris Raad van Indigeworden , en toen door den Heer Bekker , Extraordinaris Raad van India vervangen. Vertrek van den Heer Simons als Zeevoogd der Retourvloot Ao. 1707.

’s Keisers Dood , die door zyn Soon vervangen is. De Heer Bekker Ae 1710.
Ordinaris Raad van India , Ao. 1716, door den Heer Rumph , Extraordinaris Raad van India , vervangen. Die A°. 1720. Ordinaris Raad van
India wierd. Dood der Keiserinne Ac. 1721. Optogt van den Cagier Takel als
Gesant na Candi A°. 1721. Dood van den Heer Rumphi Ao. 1723. Welke in
dat zelve Jaar vervangen werd door den Heer Hertenberg. Landvoogden van

Ceylon. Commandeurs van Jaffanapatnam. De Commandeurs van Punto
Gale.

Ro

A. 1675

den Heer Nicolaas Verburg na 't

de jonge
Heer van
Coere
zynen
Vad

niei als
Land-

voogd.

1675. wierd de Oude Heer
van Goens, by ’t vertrek van

vervang

Vaderland, in zyn plaats als Directeur

Edele Hooggebiedende HEER, eins
Hoog. Agibare Heeren:

Generaal, na Batavia geroepen , en na
IK zal geen cierlyken Styl nog Wel-Considesprekenheid, gelyk wel 't beslag van raten
nen
Jonge, hier als Landvoogd vervangen dit Werk vereischt, gebruiken, alzo myOuden
een bestier van 12 jaaren , door zynen
Soon, de Heer Ryklof van Goens , de
Om nu nog beter kennis van Ceylor

die kennis ontbreekt ; maar na Waar- Heer

van

te krygen, zoo is dit volgende Extract heid en uyt den grond myns Herten , Goens
van de Beschryving van ’t zelve door dat U Ed. Ed. best behaagen zal, alles Or
den Ouden Heer van Goens, in dit zelve
aar aan haar Hoog-Edelheden op Ba-

voordraagen.

Ceylon

in Sep-

Het Eyland Ceylon staat, in ’t Gene-tember,
tavia (by ons hier en daar, wat verkort raal aangemerkt, zoo wel, als wy het 10-5van veel opmerking , alzo men daar in

veel Zaaken ontmoet , die ons tot nos
toe niet voorgekomen zyn.

na de gelegenheid der tyden zouden
konnen wenschen; maar ook bezwaard

met een byzonder groote zorge, om ’t

in dien staat te houden, en zulke Vrugten, waar op het bestaan kan, te ver-

EXTRACT uyt de

bereren.

Het is op zyn langte van ’t Z. na ’t Deszelfs

Beschryving van den Staat V.55., en op zyn brecdte 30 duyt-groole.
en Gelegenheid van het Ey- che mylen, en binnen zynen omkring
niet meer dan 140 duytsche mylen, te

land Ceylon, de Landen van
rekenen , van de Noordelykste Punt
Madure, Zuyder-Choromanaan de W. kant des Eylands, 7 mylen

del, Malabar, en Canara, op benoorden Man-Aar, Calmone genaamd,
gesteld door Ryklof van Goens, makende de Noordelykste en WestelykOrdinaris Raad van Indien , ste hoek der Wannize Landen, en verom te dienen tot Rapport en volgens na ’t Z. , langs den zoom der
Ontlasting zyner jongste Su- Zee binnen ’t Eyland Calpentyn , tot
perintendentie over de ge

Colombo, Gale, en vervolgens weer

voorby Baticalo, Tricoenmale, en Pas-

melde Quartieren, en over- seco, tot weer op den hock van Calgeleverd aan den Ed. Heer mone toe ; alzo dit Land op zyn

Joan Maatsuyker, Gouverneu
Generaal, en de Ed Ed. Hee

breedste niet meer als 30 mylen dwars

ver sof van ’t Oost, na’t W., van

ren Raaden van India, met Aroekgamme, anders Apretotte, in de
Provintie van Panoa, tot Colombo toe

zyn Advys, hoe deze Lanen van Cotjaar tot tegen over het N
den tot groot Voordeel der eynde van Calpentyn , van ’t O. na 't

E. Maatschappy zouden kon¬ W. niet meer dan 18 mylen, eyndinen bestierd werden.
gende N. waard na 't Landeken van
Jaffa-
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A. 1675. Jaffanapatnam , of ’t binnen Lak dat de gestorven zyn , eer zy ’er kondenA. 1675.
affanapatnam tot een byzonder Eyland uytkomen.
maakt) daar dit Landschap naeuwelyk:
Op 2 byzondre plaatzen zyn ook
van de O. tot de W. kant des Eyland. warme Baden, en nog 2 andre, die zuur

toe 7 mylen wyd is, zulks , op ’t nacu en Swavelagtig zyn
ste genomen, Ceylon (als men Jaffanaok zyn deze Bergen vol Yzer-my-Yzeren
patnam voor een byzonder Eyland re nen , en in grooten overvloed, als me-Koperkend) niet meer dan 1218 vierkante de Kopermynen (zo Ambambile zegt) in mynen.
duytsche mylen begrypt.

't Landschap Oeva en Bintene, dog door

Het hoog Gebergte van Balane, o

Raja’s voorvaderen gedempt , en waar

Adams Piek, Noordwaards, zullen wy
hier op 22 mylen in de lengte nemen

pook die Dempers aanstonds door zyn
ast vermoord zyn , gelyk nu niemand,

strykende langs de zeven Corles tot Ma

p Straffe des doods, in de Boven-Lan-

ale toe ; en in de breedte van Adams

den graven mag, een Wet, die wy in de
Piek langs de Caduwatti Corle Oost laage Landen mede tot ons voordeel newaard tot aan de Grensen der lage Lan-

nmen, in welke nu ook niemand Graven

sen van Panoa insgelyke 13 mylen in durft, en dat nergens geschieden kan,
de brecdte, en van daar weer N. waart zonder aanstonds openbaar te worden.

angs de Grensen der Hooge Landen
van Kanducarre, Passere, Bintene , en

Men heeft hier goede Robynen, en Gesteenjaffieren , zo witte als blaeuwe, Catten-ten hier

Pansioupatou , in de lengte 22 mylen, oogen en meer andere Gesteenten, die valsende.
en van daar wecr West-waard tot :

men zeeker weet , dat in dit Gebergte,

Land van Matale inkluis nog 13 mylen, en in de Rivieren , door de Landen van
zynde dus een streek Land van 22 my

Bintene loopende, gevonden werden.

len in de lengte, en 13 in de breedte

alzo de grond in die Rivieren op veel

daar in alle de hooge Landen van ’t

Jlaatzen door den overvloed van klaar

geheel Eyland rykelyk bepaald zyn

brengende uyt 276 vierkante duytsche

linkend Gesteente (waar onder Robyen gevonden werden) rood is. En mag

mylen , ’t welk alle lage en meest vlak
ke Landen zyn ; welke hier onder na

den, of van de grond iets ophaalen, al

der beschreven werden
De Bc
ven-

Landen.

zig ook niemand oit in die Riveren Banede op straffe des doods, al 't welkc

Van de Boven- Landen hebben wi door de Cingaleesen zeer superstitieus
een andre kennie , dan die ik uyt de

Rapporten van andre , en diverze , zc

opgevolgd werd.

Van de verdre Mineraalen , in dit Ge- En andre

van ons eygen volk, als van de Geloof

vergte vallende, valt weinig te zeggen, Mineraawecrdigste Inwoonders der Boven-Lansoor gebrek van onderzoek ; dog wy sen.
den , en wel byzonder van Ambambile, elfs hebben ’er ook Potlood en gemeen
Don Joan de Costa, Modliar van Nigom- Lood gevonden, waar uyt Bergkundigen
bo, Louis de Andrado, en andren, met vaststellen; dat 'er ook Quikzilver moet

zorgvuldigheid heb konnen vernemen

alle te zamen van ’s Compagnies ge
trouwste en ervarenste Hoofden over de

Inlanders, onder welke Don Joan d

zyn , waar af het Potlood het opwerpzel is , of de aderen daar van uytmaakt.

Ook oordeeld men , dat in die laage
Landen , daar ’t Potlood gevonden is,

Costa meest uytmunt , alzo die ’t heel zich grooter Meinen zullen opdoen, zo
Eyland zo doorkroopen heeft , dat 'er

dat het noodig schynd dit, om ’t Quik-

byna geen Dorp te vinden zy, daar hy

zilver, nader te onderzoeken, alzo dat
als het Bloed der Mineralen, en een

niet geweest is, en goede reden van wee

te geven, behalven dat hy ook by de Inlanders zelfs voor de ervarenste bekend

oorbode van ryker Mineraal is

De Verdeeling dezer Hooge Landen

staat, en , zelf by die hem benyden, is velerley ; dog wy zullen die beginvoor een man , die de waarheid ( zoo 't nen in ’t Oost van Colombo, en van de
zyn Beurs niet raakt) bemind , weshal-

Fortres Nigumbo, uyt het Gebergte

ven wy hier in meest op zyne Getuy- van Balane, zynde de gereedste Weg

genis ons zullen gronden.
De Hooge en zeer Bergagtige Landen van Ceylon zyn zeer vrugtbaar van

m uyt de 4 , 3 en 7 Corles na Cansi, en van daar weer te rug te reyzen,
m dat alle de wegen uyt de voorsz

orles in deze Kluyzen van Balane, of
ot voedzel noodig , doorwaterd met in dit voorgebergte, als in een Punct te

Menschen, Vee, en allerley Vrugten,

een oncindig getal van Rivieren , die
zeer helder van Water zyn, en over een
Cristalyne grond vlieten , onder welke veel Bronnen zyn , daar zulk Kil-

zamen komen

Men ziet hier op deze Pas nog 't oAdam.

verblyfzel van een oud vierkant Portu- piek

jees Fort, waar mede zy aan de W.
koud water uytborreld, dat eenige, zig kant des Eylands alle de lage Landen
daar in willende wasschen, van de Kou- van ’t Hoog gebergte van Candi afsloCC 3

ten,
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terhand van Balane, als men na ’t O kenemale, makende dus het Landeken
staat, volgd het zwaar Gebergte van van Cotjaar tot een Eyland
Adams Pick , zeer woest en met zware
Alle deze afwaateringen maken deze
Bosschen bezet. Dit strekt zig van A voornoemde Landen van Candi, &amp;c
dams Piek af, Z. O. waard, langs Ca zeer vrugtbaar, waar door men hier oo
duatte Corle tot aan de hooge Lander geen voet Land onbebouwd vind,
van Canducarre, en van daar weer N geen een groten overvloed van levens
niddelen, en veel binnenlandze Moeswaard langs de laage Landen van Pa
noa, of de hooge Landen van Passere kruiden geeft
In deze Landen is ook geen gebrel
die weer in haare Limiten begrypen d

Landen van Badule en Hewahette, wel

Peper

van Peper, Gember, en andere Aroma-

ke Provintien van Canducarre, Paffcre tique Gewasschen, en zyn zeer gezond
Badule , en Hewahette, &amp;c. met mal- voor allen van ons, die ’er maar g a 6
kanderen Oeva werden genaamd , en ’t maanden geweest , en de Lucht wat
geen wel eer een byzonder Prinsdon gewoon zyn, mits dat zy zich van al
was, en nu nog door een byzonder Des le debauche , en onmatig met het

save bezorgd werd
Dit Land van Oeva is zeer zwaar te

Oeva bereizen, om zyn steenagtige steyle We

gen , en de menigte van op en neci
gaande Bergen, dog egter zeer Vrugt

vrouwvolk te leven, wachten

Dit binnen-lands Gebergte is als

middelpunt des Eylands, rondom zoolanig met zwaar Gebergte (byzonde
in ’t W. na Adams Piek, in ’t O. nade

baar , dicht bezaeid, alzo men ’t hec

Landen van Oeva, en in’t Z. langs Ca

jaar door dit beplanten kan , om d

duatte Corle ) afgessoten , dat 'er nie:

menigvuldige Regen, waardoort altys
vogtig, en noit ook te nat is , alzoo
water ’er weer afloop

Ook is’t vol kloeke dappre lange Men

meer dan 2 kluizen gevonden werden
besaamd om die met een Leeger te konnen passeeren, de voornaamste zynde de

Pas van Balane , en de tweede de Gra-

schen, tam, en wild Vee in overvloed vet van ldalgasina, van welke de eerste
en op dit volk heeft zig Raja Singa oo de grootste en beste weg is ; dog de
meest en allerlangst vertrouwd; dog me

twecde zeer zwaar, afkomende uyt het

de laatste revolte, over ; jaar in 't Ho

Gebergte van Oeva in de Caduatte

voorgevallen, zyn die van Oeva med

Corle, daar uyterlyk pas

onder de zamensweerders tegen hem in

3 mannen

nevens malkanderen op ofte af konnen

gelaten geweest, en daarom zy nu al2e klimmen. Ook zyn tussen deze klui
weinig als die van Orenoere en Jatty zen wel verscheide passagien , om met
(zyn onverzoenlyke Vyanden vertrouwe weinig volk en groote moeite die te
werden; zedert welke tyd Raja zich in passeeren, maar die niet, dan by Vagi-

’t Gebergte van Hangerankitti , dich
by den befaamden Berg van Gallepatte
wadde (daar hy al twee en meermalen

waar door de lage Landen niet konner

beschadigd werden , als wy de Bovenposten van Arandore , Saffragam , De-

De Landen van Candi, Nilobe, Diet

Landen
van Can-

di, &amp;c

as, of Dieven en Moordenaars, metvec

arbeid en gevaar gebruikt werden ,

zederd de laatste verloopen 10 jaaren oy

heeft moeten vlugten) onthouden heeft

licke, Hangerankitti , &amp;c., zyn gele

gen tusschen ’t Gebergte van Adams Piel
in ’t W., en Oeva in ’t O. item ’t Ge

bergte langs de Cadduatie Corle in 'tZ.,

nuake, Biblegamme, &amp;c. , wel bezer
houden, zonder welke Bezetting, of n.
welker verovering, alle de laage Landen

open leggen voor de Bovenlanders
maar aan de N. kant, om in de Lan-

en Bintene in ’t N. Een kleene dog den van Panoa , Batticalo , en Cotjaa
heerlyke Landsdouw, makende de schoo af te komen , zyn 4 kluizen, van wel

of Valey van die gansch zeer hooge Ge- ke ’er 3 al mede zeer moejelyk zyn,
bergten , welke al hun water van hunni komende de eerste uyt het Gebergte van
binnen zyden hier in storten , den oor- Canducarre , alwaar zy loopt na de be
pronk van veel Rivieren maken, en in neden-Landen over de weg van Kattre
byzonder van die van Waluwe in ’t O. gamme in de meest ontvolkte Landen
jan Jale, Pottene, en Mandagle ; de 2de
en van de groote Rivier Mawiellegan
ge , strekkende na ’t N. welke laatst komt uyt het Gebergte van Passere, en
wel de grootste van ’t Eyland is, en di
ayt de lage redelyk bevolkte Landen
met veel zyde-takken (die in de Lan van Panoa , dog door zware Bosschen,
den van Batticalo in 't Q- uytloopen die van de Wedda’s bewaard zyn, zonzig kromt door de Landen van Binte der welker verlof daar aan niemand

ne, en eindelyk zich in Zee zich komt
te ontlasten, in’t O ontrent , mylen be

Gember

&amp;c. hier.

jassagie verleend werd. De derde komi

uyt het Gebergte van Galpattewadde

zuiden den buitensten hoek van Cotjaar in de lage Landen van Welassc, en to
i1
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A. 1675. in de Baticaloze Landen ; don die weg nog alleen van Bintene (of Vintane ) A. 1675Bintene

is nog mocjelyker, en in de Regen-

Matule, en Panciapatte te spreken, van vin

tyd tot de Batticaloze Provintie toe on-

velke wy het eerste voor zeer ongezont tana, en

bcreisbaar, en in den drogen tyd zeei houden, hoewel dat Landschap berugt Gesteen
Pestilentiale Landen voor de Bovenlan- verd vol ryke Mineraalen te wezen, en ten hie¬
ders, al zo ’t Land laag en vol poelen dat ook daar de Robynen , warme,

soude , en zuure Wateren gevonden

en groote staande Wateren is , waar dooi
deze Lucht van die der boven-Landers

werden

zo verschild , dat geen boven-lander-

Deze zyn ook ’t minst van de hooge

zich hier onthouden of ’t harden kon

Landen bevolkt , vol banditen en ont-

nen, zonder ten eerste aan zwaare Buile

voerde Volken uyt de lage Landen, on

en andere zware Siekten vast te raken, laar tot hun straf armelyk te leeven, of

waarom zy deze Stranden ook zecr

ynelyk te sterven ; dog vecle Nigom-

haten , en zy niet lang in de Lan

vers, Chilauwers , en andren uyt de -

den van Cotjaar en Tambancarrewarre Corles opgevoerd , hebben zig van daa
te houden zyn, en terstond doorgaan in de Nangul Corle, en in de andre De vierde weg is de groote weg, ne- Corles weten te begeven , daar zy onmende zyn oorspronk uyt Candi zelf.

en veel andere bypaden , die in deeze

rroote weg uytkomen , te zamen eyn
ligende in ’t Gebergte van Deumbra ,

gemoeid en zeer wel leeven , beter, en
n meer vryheid, dan eenige andre volken van Ceylon

t'intane werd voor een by zondcr
Prinsdoin der Hooge Landen gehouden,

cn Matale, daar men weer na de laage

Landen afslimt dooreen wyden gebaaan en voor al ookk de Landen van Matale

den weg. Om laag in de vlakke Lan-

en Pancapatouw waar over in oude ty-

den gekomen zynde, verspreid zich die den een Souverain, Vorst heerschte
weg Westwaard na Putelaon tegen o Dit Land is ookk zeer Vrugthaar en be-

ver Calpentyn , Oostwaard recht toe olkt, gelegen zynde op de Passen in ’i
op Cotjaar , en Noordwaard door de Ne daar de voorsz. groote weg
Deze hebben
Wanny met verscheide wegen, dog de n’t midden doorgaat.

grootste en voornaamste door de Wan- ook de Oude Candische Raja's en die
sy loopt door Anaragiepoere , en ein an Oeva zomtyds veel Spel gemaalt,
digt in Ocregarepatte , van waar men ter tyd toe dat de Vorst van Candi
6 uuren op Matotte, en ook in 6

7 uuren aan de overvaart na Pone-

zich die allen heeft weten onderdanig
te maleen.

Dit is wel ’t voornaamste, dat wy waaren
an de Hooge Landen weten te zeggen, hiergealy, of de Zuidelykste Provintie van dan alleen dat nog hier op te letten troiken.
staat, dat deze Landen in ’t geheel van
afsanapatnam , komen lan.
Deze grootste weg door de Wan- 't Zout afgesneden zyn , waar van egny , den weg na Cotjaar Oostwaard, ter , door hun groote menigte onder

ry, of ’t Noordelykste einde van Cey

lon, of aan de overvaart van Pachele

en den derden na Putelaon Westwaard, hen , een groote Consumptie is ; en dus

wclke uyt de hooge Hoofdweg uyt ook van grove en ook (voor ’t groot
retal des Adels) van fyne en geschilderCandi zynen oorsprong heeft, en in -

Gebergte van Matale in de Hirielle Cor- de Lywaten, Amfioen, en andre Waale in de laage Landen uytkomt , is de ren die ’er van buiten moeten ingebrag-

voornaaimste en eenigste weg , om met
gelaade Draagbeesten, Olifanten en Peer
den te bereizen

Weddas

nMal.
ren

hier ontrent.

verden.

De zware afwateringen der Rivieren.
en meer andre Redenen zyn ook oor-

Het Candische Gebergte, grenzendt zaak, dat in deze Bovenlanden weinig
Vestwaard aan de 7 Corles, heeft een Visch gevangen werd, zo dat het Zour
jekenden uytgang in de Curnagel Cor- en alle gezoute Visch, uyt de Beneden-

le, dog alzo ’er aan die kant een swaa

Landen daar moet gebragt werden, met

Bosch is werd die weg niet gebruikt,

eel moeite, en tot een hooge prys ; en
daarom zyn 't Zout, zoute Visch, Am-

en ook daarom geen andren naam dragen

de weg gevonden, en dat te meer, om fioen , Kleeden , en andre Noodwendat zich daar veel Wedda's, en vreemde

Vlugtelingen, zo der Cingaleesen als de

ligheden , hier zeer getrolken , zeer
kosstelyke, en diere Waren, waar door

Malabaaren , in die Gewesten onthou-

zy dan ook zeer licht door ons te tem-

den , welke alleen hun eigen zaaken be

nen, en tot reden te brengen zyn, al-

zorgen , en op geen andre Regeering
passen. Deze hebben ook met de Bo

vy hen die (t geen zeer licht geschic-

venlanders, door de groote Bosschen,

claar beviuden waar te zyn, als wy, na
t Exempel der Portugeesen, en na on-

zyna geen ommegang

seu kan) maar onthouden , ’t gene wy

Nu valt ons ontrent de Bovenlanden ze eigen bevinding, de Landposten maar
wel
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A. 1675 wel bezet houden, behalven dat wy nu inhooge Landen na beneden, of uyt de A. 1675
deze Bezettingen ook veel verder doorge- beneden- na de Hooge Landen by nood
drongen zyn, dan de Portugeesen oit, be zakelykheid moeten reizen, mits dat 27

halven de 7 Corles geveest hebben, gelyk ook hunne Gewoonten en Bosch-Wetten wel nakomen , waar van ons Don
jaar, en andre plaatzen, naderblyken zal Joan de Costa dit voorbeeld , hem zelfs
Om nu tot de Beschryving der laagt gebeurt , als hy volgens Raja Singa’s
Landen te komen, zullen wy voor a bevel door Vintane ; en dus door deze
De Lag
verhaalen, wat Natien zo wel de zelve Landen recht toe na Batricalo reisde ,
in de Beschryving van Batticalo, Cot

Landen.

als de hooge Landen, bewoonen, om verhaal dheeft.
Het is nu ontrent 45 46 jaaren gedaar uyt het regt der Raja’s van Anara

giepoere of Jaffanapatnam , als ook da leden , dat hy, Araetsje van Raja Sinvan de Raja’s van Cota , Sietavaca en ga’s Atrapattes zynde , van ’t Gebergte
van veel andere Bandares en Vryheeren na deze Beddase Landen afkomende alte beter te verstaan, die bevoorens daar

daar door hen gestut en van een Boog-

als Souverainc Heeren bestierd hebben. schutter staande gehouden wierd , die

en dus ook ’t recht van d’E. Compag
nie, die nu nog in ’t bezit der zelve is.

nog van verscheide andre, met gelykc
Wapenen hier en daar onder de Boomen

Vierderley Volken bewoonen dit Fy staande , verzeld was. Deze eerste, in
trircori land, zonder onze Natie 'er onder te ’t inkomen van de Gravet, vraagde, wa

dens van rekenen; de Wedda’s of Beddas, Cin hy begeerde, waar hy henen reizen wilCeylon.

galeesen , Malabaaren, en Chioli's o de ; en wat zyn Boodschap was , waar
Mooren, zynde de laatste Vreemdelingen op liy geantwoord hebbende wierd hen

voor onze Geheugenis op deze Kust ge

belast daar te vertoeven, tot 'er last van

komen, en op de Zeestranden zeer ver- hunnen Oudsten quam.
Na dat hy daar 1 2 uuren gewagt rnhunmeerderd; dog egter vry minder in getal , dan de drie andre, die de oudste In

boorlingen des Eylands zyn.

De Wedda’s sdie zich zelfs Bedda

had, ging een van deeze Boogsehuttersn-bosel
hem gelerden ontrent 22 3 uuren gaans n
tot aan de naaste Gravet, daar hy weci

noemen) zyn originele Inwoonders van wagten moest , tot 'er tyding van den

Weddas, ouds her , welker oorsprong niemant Oudsten dezer Grensen quam, alwaar
of Bed¬
weet aan te wyzen. Deze houden stip die eerste Gids hem aan een tweeden odas.
hun oude gewoonten , en zyn langs

verleverde , en toen te rug keerde. Dus

hoog Gebergte van Canducarre, en Pas- bragt hem de tweede by den derden, en
fere in ’t O., en Noordwaard langs de dat zo lang, dat hy meer, dan 12 Leydshooge Landen van Vintane tot Matale lieden gehad hebbende, meer dan 7 da
en tot in de Mangul Corle, en voords gen bezig was eer hy in de Provintie

Noordwaard tot aan de Wanny verspreid, van Batticalo, en in de vlakke Landen,
bestaande dus al 't Land, dat achter Pa

door de Malabaaren tot aan strand be-

noa, Baticalo, Cotjaar, en Tricoenmale. woond, quam, zonder dat hy en zyn
10 12 Lascaryns onder wecg ergen
tusschen de Stranden en ’t hoog Geberg

te, vol Bosschen, wild en woest is, en gebrek, maar daarentegen van deze Bedvoords van achter Cotjaar Landwaard ii das de kost (te weten goed gedroogd
een streck wild Bosch tot in de Mangul Herten-vleesch, in Honig ingelegt
Aard-Akers en Fruyten) gehad hadder

Corle toe uytmaakt, alle in vlak en pla
Land, zonder eenig Gebergte van be-

Het wonderlykst van allen nu (zo Do-

lang, dan alleen de Munniks-Kap in ’t Joan zeide) was, dat geen dezer WedZ. O. van Batticalo, en in weinig laas das met hem , of de zynen, een woord

Gebergte, waar op die menschen zaejen gesprooken had, alzo hun Zeden dat zo
nog planten , maar leven alleen van di medebrengen. Hun Taal is de CingaJacht , Honig, en van een zoort van geesche veel nader, dan de Malabaarsche,
Aard-akers, overvloedig in die Bosschen en hunne Letters konnen van de Cinga
wasschende

leesen wel geleezen , dog niet verstaan

Al dit Volk gelykt malkanderen zeer werden, waar uyt het schynd , dat 25
net, waarom zy ook maar voor een zui-

de Letters van de Cingaleesen ontleend

ver Geslagt te houden zyn , die var hebben, alzo die beide van de Letteren
geen andre afhangen, nog onder andre

der Malabaaren onderscheiden zyn. In’t

dan onder hun eygen Geslacht, staan

geheel zyn zy ook zeer kort van woor-

onder welke deze Bosschen zo verdeelc den, en weinig van spraak, al zyn zy met

zyn, dat ider zeer net zyne Grensen door hun 50 60 by een , ten waare de nood
toegestopte weegen kend , terwyl zy het vereischt; gelyk my ook zelf ge-

egter door ’t binnenste van hun Lanc bleeken is uyt een dezer Beddas , die
bequame wegen laten, zo voor zig zel- boven de Cotjaarze Bosschen zekeren

ven, als voor de Vreemden, die uyt de Moor Com een boodschap uytgezonden)
dood-
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A. 1675.
. 1675. doodgeslagen hebbende , en door ons hun gezicht, komende recht op ’t midvolk gevat zynde, niet een woord wil
de sprecken , wie hem ook aansprak,
tot dat hy hoorde, dat ik zelfs hem aan

den van den Boog , wiens lengte gepannen zynde, hier uyt kan afgemeten,

in geoordeeld werden , hoe kragtig o

sprak; dog antwoordde op myn Vraage, die wyze kan geschoten werden. Oo

waarom hy dien onnoozelen Reizige

zyn zy zo snel in’t loopen, dat zy, met

Doodgeslagen had, niet anders, dan dat hun drien een Hert of Eland op ’t spoor
zyn hoofd hem dat belast had, zonde hebbende, het onmogelyk voor de zeliets meer te willen zeggen. En als ik je is om te ontkomen , waar door zy

gansch geen gebrek lyden , en in grodiend had, zo zeide hy, dat ik dat zelfs te vryheid zeer gelukkig leven, om dat
weten moest ; en wanneer hem een ke zy weinig van nooden hebben; alzo 2i
ten aan ’t been geslagen wierd, om aan maar zeer kleene Consumptie in grove

hem vraagde, of hy de Dood niet ver

Wat

de Fortificatien te arbeiden, liet hy dat Kleeden, kopere Ringen, Bekkentjes

gewillig doen , zonder oit een woorc

jlaze Armringen , en andre kleenighe- Waarer

regen imand te spreken , en daar na los den, hebben; dog de landwaartste moe-hierge
trokken
gelaten zynde , ging hy al zwygend ten ook van die , die naast aan de werden.
weer weg , zynde zich zelven in alle

zo gelyk, als of hem alle die dingen nie

Stranden woonen, met Zout geholpen
werden, waar door ’t gebenrd dat zom

mige Malabaaren , naast aan hen gren
Geen Natie ondertusschen is gevoeli- zende, en ook de Mooren ontrent Bat-

hadden aangegaan

ger over hunne Vrouwen en Dogters ticalo met hen handel in Kleeden, Zout.
dan zy ; willende die van niemand aan

&amp;c. dryven, welke zy tegen Areek (of

geraalet hebben , en zoo daar by geva
een Vrecmde met zyn Leidsman pas-

inang ) Honig Wasch, gekloofde
lanken, en andre Houtwerken, Luypaarts-Vellen, Yzer, Crystal, en andre

seerde, en een van hunne Vrouwen o

Dochters maar aanzag, en minen toon

dingen, in hunne Bosschen vallende, ver-

den van haar te willen aanraken, die wa: uilen ; hoewel eenigen, naast de Battieen man des doods , al was het Rajc caloze Landen, nu ook al Geld, zo wel

Singa zelf, dien zy in ’t minste niet ag

van Goud, en Silver, als van Koper lee-

ten , alzo ider Bosch-Heer onder hen

ren kennen, zynde wel ’t meest op Goud,

in zyne Grenzen Souverein is, zyndt
voorts met hunne gebuuren verbonder

malkanders quaad af te keeren , leven

als op een Heiligdom, gezet.

Van hunnen Godsdienst valt weinig

de onder malkanderen zo vreedzaam , dat lezen , de hoge Boomen, Bogas, en van
men zeer zelden van eenig geschil on- de onze Pagood-Boomen genaamd, met

der hen , en noit van Oorlog gehoorc

Hun

te zeggen , dan dat zy , als de Cinga

Cn6

een steenen voet rondom opzetten, er

daar Lampen voor opsteeken , zonde
Zy zyn doorgaans korter , dan eer dat daar oit eenige Beelden, of andre Ce-

heeft

middelmatig mensch, heel bruyn , en emonien , gezien werden

zeer vast gedrongen, en musculeus van

zo iemand eenig gevoelig ongelyl

lichaam , en byzonder welgeschapen

geleden heeft (want over geringe zaa-

ken zullen zy niet klagen) die verdient
dels tot wat over de lenyen met grof voor hun Opperhoofd Ghoewel zy nog
Lywaat bedekt, en haar bovenlyf is mindere Opperhoofden hebben, voor
De Vrouwen zyn van den band des mid-

naaket. De mans delcken me: wat gro welke zy veel zaaken afdoen) gebragt
Dock alleen ’t kruis der lendenen met
een bocht van ’t zelve tusschen de bee

nen door voerende alle Pyl en Boog,
en welker Pylen met yzere Pennen ei

te werden , neemd de klaager, een
groenen tak van een boom, en gaat daar
nede onder dezen Boom staan met ’t aan

zicht na de wooning van hun Oppervan lichte Bamboeze Schachten, gelyk hoofman gewend, die altyd dicht by
en van deeze Boomen woond , alwaar
hunne Bogen van oude uytgebrande A¬
reek-Boomen zyn , staande op t een hy zomtyds 2 a 3 ja 6 a7 dagen blyft
einde van vele dezer Boogen een Yzert stil staan, zo hem de redenen niet ecr

Spits, die hen voor een Piek diend, als afgevraagd werden van zyn klacht; en
zy den Boog ontspannen , dewelke dan daar blyft hy zo lang tot al de bladeren
van dien tak verdort zyn, en beginnen
wel 9a 1o voeten lang is
Hun wy
ze van

Ook hebben zy een zeer schoont

if te vallen, en dan nog niet verhoord

manier om den Boog af te fchieten

zynde (waar van egter maan2 23 voor-

door de lengte des zelfs, planter beelden zyn) is 't hem geoorloft dien
zy ’t onderste einde tusschen den groten Hoofdman te vloeken, zyn tak tot een
en naaste teenen van de Linkervoet in jetuige in de Aarde te steeken, en zyn
de aarde, zetten’t rechterbeen agrer uyt eigen Rechter te zyn, of onder een an
en de Pyl horisontaal op de hoogte van der Hoofdman over te gaan; maardoor

den Boog want
te span¬

nen

V. DEEL.
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gaans

dienst.
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A. 1672 gaans werden die Klagers ten eersten dat hy hen mogt gebruiken , waar op A. 1015verhoord, terwyl de tak nog groen is, en de Commandeur weer antwoorde , dat

hen zonder uytstel recht gedaan, als zi

er last van den Admiraal was, zo da

jaar geen 1000 Balken op Colombo gebragt wierden, hy zyn Kop moest verwyzert.
Dus klagen zy altyd over hun Meer- liezen ; waar op zy aanstonds aan den
der (waar aan blylet, dat het geen schreeu arbeid peurden ; en in dat Saysoen over
wers nog kryters gelyk de kakelendt de 8oo Halmeinelle Balken uyt het Bosch

hun zaak , daar noit iet aan feild , be

EN72N
zame

Wyze
van kla-

en snappende Malabaaren, zyn) en be

na de Rivieren sleepten. Ook waren zi

toonen anders doorgaans zeer stille en nu al zo verre gekomen, dat zy dezen de

gen over

Ongely

vreedzaame menschen te zyn, van wel

ken, e

Graeuwe met zyn Palankyn door ’t Bosch

droegen , weshalven van hen , zoo wy
maar
goede middelen daar toe gebruigoede en stoute Lascaryns en nutte Onderdanen zouden konnen groejen, te ken, nog veel goeds te wagten is; dog
ke egter voor ons metter tyd wel zeei

Aard.

meer , dewyl zy zich zelven rekener men moet wel bezorgen , dat geen ru
ve of haastige mensclien over hen ge
van een en ’t zelve Geslacht te zyn, ge
heel anders als de Cingaleesen en Mala steld werden, vermits zy niet willen gebaaren, die in honderden van hooge en scholden nog geslagen zyn. Ook hou
laage geslachten, gelyk de Hooge wec den zy geenzins van leugenen, of ver-

raderyen ; maar zyn grootmoedig
dre onder hen minder dan Slaven en stout, en oprecht , weshalven zy in
honden geacht werden, hoedanige on- deugd (gelyk ook in de sterkte hunder de Malabaaren de Parrias , Poclias ner lichamen) de Cingaleesen en Mala
byzonder bevoorrecht zyn, terwy A11¬

&amp;c., en onder de Cingaleesen de Rodias, Pannias, en andre zyn

Of nu de Cingaleesen , zoo de oude oor

In tegendeel rekend de minste deze oorspronkelyke dezes Lands, als ook an-spron

Neter
van geen

Caftas.

baaren zeer verre overtreffen

Beddas zich zoo hoog van bloed als de dre, in ’t geheel, of wel voor een ge-aersingrootste Hoofdman, gelyk zy ook mei deelte (gelyk niet onwaarschynelyk is) baceten.
malkanderen allen arbeid doen, en nergen:

uyt deze Beddas voortgesproten zyn , is

eenigen afkeer van toonen, dan van vui

onzeker; dog de Cingaleesen zelfs stel-

len of onreinen arbeid, en om imand met

len zich hier tegen , zeggende dat z3

een Andol of Palankyn op de schoude

van een ander Land hier overgekomen
zyn, waar af zy de Historie in schrift

ren te dragen; dog maken geen zwarig

heid om alle andre dingen, ’t zy mot of hebben , behelzende , dat voor eenige
zonder Draag-stokken, op te nemen
duizend jaaren een Prins van groote
Om de zware Balken tot de naaste Ri-

vroomheid (hoewel andre zeggen om

vier in de Batticaloze Landen aan te zyn ondragelyke ondeugd) uyt de Lan-

sleepen , heeft de Commandeur de den van Tanassery daar zou aangedreven
Graeuwe groote moeite aangewend, zon zyn, die zich in dat Ryk tegen zyn Va
der dat hier toe giften of gaven hielpen der en alle zyn Broeders opgesteld , en
weshalven hy een andre weg moest in groote daaden verricht hebbende, ein-

slaan, met hunne Land-Wetten over

eenkomende, om dus wat meer overre

ding onder hen plaats te doen gry
pen
7el622
me List
van d
Heerd

Graauwe , om

hen tot

Daar op ging hy zich ontkleeden,

en ging alleen met een Kleed om zy1

delyk gevangen wierd, en om zyn grote klockheid in de Wapenen , en dat

hen by een oude voorzegging een Souveraine heerschappy beloofd was, van a
’t volk verbeden wierd , waar op zyn
Vader belastte hem , en eenige duizenc

onderlyf in 't Bosch neerzitten onde

van zyn Medestanders in Vaartuigen te

een Boom, latende ’t hoofd en zyn lang

stellen, op een tyd , dat de Wind af-

ongekamt hair over zyn aanzicht han landig was, zonder dat hen zeilen, rie
gen, blyvende dus afgezonderd van a men , roer , of iet diergelyks , mogi

Werken, ons Volk zitten, zonder te willen spre

nedegegeven werden, maar wel hunn-

en toec ken tot op den avond , schoon deze Wapenen, en Spyze voor cenigen tyt
pen van

Balken te Beddas een geheelen dag al gevraagd had- om met hunnen Prins dus aan de For
brengen. den na de reden van dien. Eindelyl

uin, en ’t Orakel, over hem uytgespro

zeide gemelde de Graeuwe , dat zyn ken , overgegeven te werden , welke
nood hen te klagen hem niet helpen dan eenigen tyd op zee gezworven, en

kon , en dat zyn leeven in 't uyterste al veel der haaren verloren hebbende ,
gevaar was, en verlooren ging, zo h eindelyk met dezen hunnen Prins on
niet geholpen wierd, waar op zy,’t 21

trent den Berg van Tricoenmale, enVan eer

door medelyden, ’t zy door eenigen Re

met 1800 2 2000 mannen quamen aan Tanage

gel van hun bygeloof sdat wel ’t naaf

te landen ; alwaar zy , op de wal tre- sy, en

Prins van

te gelooven is) bewogen zynde , ver dende , geen goede menschen, maar vaa1 dic
e

klaarden, zoo zy hem helpen konden volgens het zeggen der Cingaleesen ,Landde.
ve
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A. 1675. wel veel gedaanten van Veldduivelen , Bosschen tot nog toe Roene genaamdA. 1675
of, anders na waarheid, ongeregelde en werden ; en die zich tot het Binnenwater van Jaffanapatnam , beginnendt

quaadaardige menschen vonden , die al-

van Mangul Corle aan de West-kanuytstrekken , gelyk zy zich van Walu-

les verssonden of doodssoegen, wat daa

van buiten aanquam

De Prins , en zyn overgebleve

we aan de Oost-leant des Eylands ver-

volk, hier af onkundig en uytgehon coonen , en alle het Land der Beddas
gerd , nam zyn weg Landwaard in of Weddas langs de zee omcingelden
Dus bleef voor den Prins het hoog
maar vond in’t eerst niets tot zyn hul
pe ; dog eindelyk in een groot Vel Gebergte , en de Landen van Waluwe
uytkomende , daar goed water was : Westwaard, te weten de Landen van
Jale en Colombo, tot aan de Landen
van
Anewodane en Putelan over , welom ’t Land verder te ontdekken; dog

zond de Prins 100 van zyn Volk

deze quamen op den bestemden tyd, kers oude Inwoonders hy alle onder zyne

Die eer
Tovere
met dris

Borsten

ontmot

niet weder. Daar op zond hy nog een heerschappy brag
Uyt hem , en uyt deze Madureeandre troepuyt, die ook niet weerquam
waar op hy toen met de rest van zyn sche Princes, zyn vervolgens de Konin

volk die eerst zelfs ging opzoeken ; do gen en Rajas van Cotta, Sitta-vaca
vond ze niet ; maar wel een jong
schoone Vrouw , die drie Borsten ne

Oeva, Candi, Matale, Curnagel , en

meer andre, voortgesprooten , die deze

vens malkanderen had. Deze was een Landen na hun zin verdeeld, en met de
Tooveres, of, zoo de Cingaleesen di naamen, die zy nog voeren , onderscheiden , en ieder in ’t zyne oppermagtig
Landsdouwe, en die door Toverkonst, bestierd hebben , zonder dat de een o-

verklaren , een heerscheres over dez

geeren. Hy vraagde dezelve na zy

ver den anderen iets te zeggen hac
Deze Tanasserysche Prins, by veel

volk , dog zy zeide , dat die 'er niet

Vrouwen veel Soonen verwelet hebben-

Spooken, en Veld-duivelen wist te Re

meer waren, en dat hy en de zynen ook de, stelde de zelve al by zyn leven inwel haast zouden verdelgd werden; Souverain bezit der Landen, die hy ider
waar op de Prins zyn Zwaard trok (dai van hen toegeschikt had
Wat men nu hieraf te gelooven heeft, Gelyk
hem door ’t Orakel gegeven, en tegen
alle Duivelsche machten bezworen was. is nog zeer onzeker ; dog hebbe zelfhed der
mse
vattede haar by de kop, en dreigde haar aangemerkt de gelegenheid van hunneen Cinte dooden, zo zy hem zyn verloren voll Afgoden met die van Siam , (waar af galeesche
Welkt
niet weer bestelde. Dit stond zy hem Tanassery wel eer een Provintie geweest Afgoden.
Prouwd toe, mits dat hy haar Trouwen en noi is) van welke zoo die van de manlyke
verlaten, en dat hy dan den grootste als vrouwelyke Sexe een en de zelve

Heer des Lands , om zyne vroomheid aangezichten, en de zelve grootte, ’t zy
groote kragt, en om de deugd van zyn leggende, ’t zy staande of zittende, hebzwaard , werden , en dan ook al die ben, terwyl ook de kleener Beeldekens

Spooken en Veldduivelen verdelger

al mede ontrent de zelve staanof-itten.

en by de grooten veeltyds met opgehe
Deze voorwaarde nam ook de Prins ven en t'zaamgevoegde handen en opaan, en Trouwde haar onder diere Be
gerechte vingeren zich even zoo, als il
loften van haar noit te verlaten , waa dat in Siam gezien heb, vertoonen
zou

op hy zich in korten tyd meester van all
17926
nen uy

haar

Zen
twecde

Vrouw

met een groot gevolg van Dochteren
oezond, waar op die eerste Vrouw van

de nam

ling zy

Daar op wierden ook alle de Lander

in ’t Gebergte na gelaten had

Deze Heilig had de lengte van 12 poo
voet , zo groot als 2 gemcene Mans-Budhum
voeten, en de zelve was Bedou Boddon

of Budhum) genaamd, hoedanige ver-

verdeeld in verscheide Partyschappen, zieringen ik al mede in Siam gehoorc

ner Lan- en de Prins met zyne laatste Vrouw en
den tus¬

in Steent

zyn Koninklyke afkomst beter pastte, en in opzicht van Tricoenmale legt) opnagelacn
verzocht van den Naik van Madure zyt Ceylon aangekomen is, die hen hunne
Dogter ten Huwelyk, die ze hem oo Cingaleesche Wetten op Steene Tafelen

hem afscheide, en haare drie Soonen me

Verdes

Ook zeggen de Cingaleesche Sjanga- Wetter

Hy teelde b tars , dat een zeer H. Man, diens voet- raclenaar drie Soonen ; dog begeerde toen stap nog op Adams Berg te vinden is, den Cii
een andre Vrouw, die de grootheid va uyt het O- dop welke streck Tanasserygaleeser
die Contryen maakte

zyn volk, verkoren de Hooge Landen,

elyk ik my ook over de grootheid

hunner Beelden verwondert heb; dog 't
chen
bevorens beschreven , en aan zyn eerst geen dit weder schynd tegen te spreken
hem en
zyn eer Vrouw met haare 3 Soonen liet hy alle is de gedaante van die van Siam, Tanas
ste
de platte en beneden Landen , daar be sery en Pegu, de welke alle, met de

noo noorden gelegen , die om haare groot

Chineesen niet alleen eenerley Afgoden
maar
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. 1675. maar te zamen ook platte Neusen , en das, Cingaleesen, en Malabaaren zien, A. 1675¬
kleene Oogen, sluik-neerhangend Hair een klaare getuigen is, dat deze drie ook
byzondere Volkeren en van byzondere
en idele Baarden , daar alle de Cingale
afkomsten zyn, gelyk ook de Malabaa

sen in tegendeel verhevene Neusen

straffe groote oogen, meest alle gekrulc

en op Ceylon de zelve Godsdienst en

schoon Hair en een dikken Baard hebben

Afgoden hebben, als die van Choro-

mandel, zonder eenige verandering; en
waarschynelyk is, dat de Cingaleescht de Cingaleesen weer andere Afgoden

20 dat het wel zou konnen zyn, en zee

Raja’s en hunne Geslachten uyt die die voor ’t meerendcel ook andre naamen hebben, en gelyk die van Tanas

Landen en uyt de mannelyke Linie af

komstig geweest, maar dat ook dezel- ery, en Siam hunnen Koning als een
ve, door hun kleen getal onder’t groo

Jod eeren, en hem met gevouwen han

getal der ouder Inwoonders van dit Ey

den, plat op ’t aangezicht ter aarde leg

land, der zelver Kinderen of veraard, o

gende , aanbidden , even zo doen ool

zodanig door de tyd veranderd zyn, da de Cingaleesen , daar in tegendeel de
zy na die weinige uyt Tanassery daar ge- Malabaaren , die Vrygeboornen zyn
komen niet meer gelyken , en met de hunnen Koning al staande met de han
oude en rechte Inboorlingen dezes Ey

den te zamen gevoegd , en zo voor het

lands in allen deelen overcen komen.

Voorhoofd gebracht zynde , driemaa

Hoc ’t nu met de Drieborstige Vrouw groeten , en voorts met een vrymoedig
Vernaal en haare drie Soonen gegaan is, daar af langezicht toespreeken ; om welke revan de
Soonen

der Dri

borslig

werd zeer verscheiden gesprooken; dog den ook de Malabaarze Koningen mees
’t komt meest daar opuyt; dat de kloel
altyd tegen de Cingaleesche Raja’s in
ste en de voornaamste dezer Soonen zip Oorlog geweest zyn , om dat ze van
in ’t Bezit der Wannische Landen, de

Vrouw

de zelve altyd door trotsheid eerst aan-

ander in die van Batticalo gesteld , en gevogten, en genoodzaakt wierden zich
dat de derde den dienst der Afgode be

te verdedigen. Ook zyn de Cingalee-

zorgd heeft waar door hy zyne 2 Broe

sen van ouds her van een hoogmoediger
en Oorlogszugtiger aard , dan de Ma Aard

ders in Vrede hield , en van hen zee
hoog geacht, en als een H. geëerc

abaaren geweest; log de Malabaren zyn

wierd; dog na de Dood dezer Broeders

daarentegen weer veel zedelyker , ver

en na ’t aangroejen dezer Volkeren

ten e1

119

tandiger, en ook veel meer tot denleesen.

maakte zich de Wannischen Prins Hec-

Godsdienst en ’t bygeloove, dan de

van alle de platte Landen , tot de Lan

Cingaleesen, geneigd, zoo dat zy door

den van Panoa inkluis, na dat hy to hun groot beleid en grooter macht van

zyn hulp geroepen, en ook gekrege volk, magtig geweest zyn de Cingaleehad uyt de Provintie van Tansjaoer (of sen altyd te wederstaan, en Meesters van
Tansjouwer); een groot getal van Krygs de Landen, die zy bezitten, te blyven
volk, die daar na van hem rykclyk , b

ook kan men ten deelen nog aan ’t Oudt

uytdecling van Landen onder hen be

Hof, en aan de groote onbemuurde Stat

loond, en voorts by hem gebleven zyn annaragiepoere , zien , hoe byzonde
gelvk ook hunne Vrouwen, Kinderen, en magtig de Malabaarze Koningen op
Slaven daar op medle overgekomen, en Ceylon geweest zyn, als mede aan de
daar door aan die kant zeer veel Mala

paaren voortgezet zyn, gelyk wy in '
verder Verhaal nader zullen ontdck

ken
De Mal.
baaren
hier va

zeer Ou
de tyder
zeer be

kend.

groote Tanken (yan de welke ’er veele
net hard-steen rondom bemuurd, en 3
4 en suuren gaans in ’t rond zyn, ho
rrooten magt van menschen ’er aan de

Het is zeer waarschynelyk , dat de Noord-kant van Ceylon moet gewoonc
Mal baarsche Taal in t N. deel var hebben. Ook is ’t onfeilbaar , dat al
net Land van Cotjaar in ’t O, en van
Ceylon zeer oud , en ouder dan d’
Cingaleesche, om de groote nabyheis aspentyn in ’t Westen dwers over to
jan Man-Aar tot Rammanacoil, en van

het Eyland of ’t binnenwater van Jaffa-

t Eyland Carredive (nu Amsterdam ge- napatnam toe, dat voor een groot stuk

naamd) tot Caljemeer, is; en dat die a

't Landschap van de Wanny in zich be

voor de komst van den Tanasserysche

Prins deze Landen ’er geweest zyn,’t geei

grypt, met Zaeilanden bebouwd, en vol
menschen geweest is , waar af de Mala

te meerblykt, uyt de grote overeenkoms

aaren in de byzondere Beschryving van

en gelykheid van der zelver Zeden de Stad Anaragiepoere zekere Historie

Taal, Schrift, en natuurlyke gedaant verhaalen wegens een groote straf, di
van de Inwoonders dezer Noordelyk Land door de Rotten overgekomen, die
Provintien van Ceylon , en der vaste in weinig dagen alle de Neli (of Ryst
Kust ; waar uyt wy dan niet anders huizen , en alle den voorraad van ’i
konnen vast stellen , dan dat de ver

der

Malabaa

Koorn, en de verdre levensmiddelen op-

scheidenheid, die wy tusschen die Wed- aaten , waar op een droogte van drie
jaaDd 3
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A. 1675. jaaren volgde , door welke alle Tanken met het uyteiste vermoogen voortplan-

A. 1675

teden, en die met deze Turken ter Zee,
alles wat zy maar krygen konden, weg
roofden ; dat zy ook zelfs in de latere
een grooten hongersnood en sterfte on
der de menschen veroorzaakte , dat het yden nog zodanig doen, na dat de Turgansch Landschap hier door als ver- ten door de Portugesen uyt Zee geslawoest lag, gelyk het ook tot heden to gen waren , dat veele Volkeren zeders

geledigd, en ’t nieuw Gezaey verstilwierd , het geen in die 3 jaaren zull

niet weer tot zyn verhaal heeft konner hier door niet weinig schaade geleeden
komen, blykende ook daar by , dat men rebben. Deze zyn metter tyd zodaanig

hier nu het zestigste deel der voorige
menschen niet heeft

De Malabaarse Raja , in die tyd le

Wannee

vermenigvuldigd, dat zedert de geheele

Kust van Indien, en een groot gedeelte van Choromandel en Ceylon, daarme-

vende , begaf zich toen van daar na

de vervuld is, gelyk zy ook onder ’t

baarn

Eyland van Jaffanapatnam, alwaar h

gebied van de Landheeren, de Zeestran-

hier zij

en zyn Geslacht uytstierven , en de In

sen op veel plaatzen ingenomen hebben

voonders een Rammanacoilsen groote

hoewel zig die nu niet meer met dier-

de Mala

na Jaffa¬
napat¬

befaamden Bramine tot hunnen Konin

nam be

seve¬

Acthen

maar van den Koophandel, en meer an-

les, en andre dienstbaare Geslachten, to

dre middelen, nu bestaan, hoewel zy,

hen overquam

Deze Bramine begon de Wannisch
Een Bra-

Landen weder met Inwoonders te ver

minehiei

Konin.

gelyke Rooveryen ter Zee erneeren,

ontboden, die ook met een getal Bela

als de Joden, nu byna nergens eenig eigen Land, of een eigen en souvereine Jurisdictie hebben, en meest onder de be-

terken, en zyne Landvoogden over de scherming van de Malabaaren (daar zy

Provintien te stellen , en in ’t byzonde egter nog al zeer veel onder van den
over Tricoenmale , en Corjaar stelde Roof leeven) en voornamelyk in die van
hy een Bramine van zyn Geslacht, di den Samoryn van Collatry, en Noord-

gewor
en

men zegt dat zo oud geworden is , da vaard tot de Landen van Swapanaik of
het ongelooffelyk schynd, en dierhalven Canara, leven, dog welke meest van den
hier ook verzwegen werd, alzo hy we Koophandel en Zeevaart bestaan, gelyk
3 Raja’s overleefde, die over de honde re ook veele der zelve zich op Tegenapat
jaaren geregeerd hadden, en die daaron

nam, in de Landen des Teuvers op meef

door last van den naastvolgenden vierder alle de Zechavenen in een groot getal
Raja (die zyn Hofte Jaffanapatnam hield waar onder de meeste Peerlduikers zyn
wierd vermoord; hoewel anderen met en voords tot Nagapatnam Trange¬

veel meer schyn van waarheid zeggen, jaar, Trimelevaas, Carcal, en zo verdat hy van die van Cotjaar, om zyn der N. waard tot Portenova, Coreloer,
Tegenapatnam, en Paliacatte ter neder
straffe en booze Regeering , by de Pa
’t Rasteder Portugeese

hier cerf

een Ker

gode op den Berg van Tricoenmal-

gezet en uytgebreid hebben , van waar

doodgeslagen is, maar weinig te vooren

de zelve ontreni voor honderd jaaren a

eer de Portugeesen bezit van Tricoen

mede door hun sterke Zeevaart ook of

male namen , welke toen ook op Jaffa Ceylon overgekomen zyn, hebbende in
napatnam al verworven hadden een Kerk dien tyd ook nog hun oude Vyandschap
te bouwen, die , naderhand in een Ca

der Turken tegen de Portugeesen be-

steel veranderd zynde , zoo wierd de houden , het gene zy ook van tyd to
laatste Jaffanapatnamsen Raja van d tyd, zoo als uyt de Geschiedenissen der
zeive Doodgeslagen , en 't Landschar Portugeesen blykt, aan hen alomme be¬

Wanny, d’Eylanden Jaffanapatnam, en oond hebben , vervolgende malkandeCalpentyn, mitsgadersTricoenmule, aan ren om de Profyten des Koophandels zeer
de Kroon van Portugal aldus onderdantg vinnig, niet alleen op Ceylon en Mala-

De Mo
ren hier

ecuu
ven

gemaakt, van welkc het weer door di

ar, maar zelf ook tot in de Golf van

Nederlanders A. 1658. veroverd is.
Wat nu ’t Geslacht der Mooren

ersien, en tot in ’t Roode Meir

Chioli’s genaamd , betreft, zy zyn een
zeer trouwloos volk, afkomstig van di

Van dit Geslacht nu onthoud zich ook
een groot deel op Ceylon, voor al in de

Landen van Caliture , Alican , Gale

Samorynze Malabaaren , van een zeer Mature, en voorts ook ten grooten geveracht en gering Geslacht, en die in tale tot Batticalo , en nog meer tot
oude tyden , door ’t verkeeren met de Cotjaar, daar de Choromandelsche ChitTurken uyt Bassora en’t Roode Meir, tis hen zeer vervloeken en in de weg
Mobhammedaanen geworden zyn, ge- zyn, gelyk mede 3 a 400 huisgezinnen
lyk deze ook de gansche Kusl van In- ot Jaffanapatnam, alle de welke zig
diën, Cormandel, Malakka, &amp;c., voor met den Koophandel op Malabar, Made komst der Portugeesen in Indien be

dure, en Choromandel erneeren, en in

voeren, en hun booze Secte door ganscl

zoo vasten Vriendschap met de Malaba-

Indiën, en alle de Eylanden des zelfs, ren, en andre daar benoorden in de Landen
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A. 1675. den van den Samoryn, en Collatry, hou¬ het Hoog Gebergte, bevorens beschre-A. 1675
den, dat zy als een en ’t zelve Volk met ven , door de Cingaleezen bewoond, en
malkanderen verbonden blyven, en mal

ian een gedeelte der 7 Corles gehecht

kanderen in de Zeevaart zoo weten te

welke tot groote schaade der E. Maat-

verstaan , dat zy daar door hoe langer schappy nog onder de booze Regeering
hoe grooter werden het welke der lezer Bovenlanders verbleven , en daar
Samoryn, Collatry, den Teuver , den door tot groote Elende vervallen zyn.
Naik van Madure, en andren, wel eer

De derde wyze van Regeering heb

ben de Beddas, die , om hunne groote
by ontdekken, wat adder zy in hunner verdeeling en Vryheid, die ieder in zyboezem voeden, zynde op Cananoor al ne verdeelde Bosschen heeft, en volgent

te laat mogten gewaar werden, en daa

zo verre gevorderd, dat de Landvor- welke zy na hunne oude Gewoonte en
sten hen genoegzaam moeten ontzien , Zeden leven , wel een Democratie, of
door de grootheid en ’t bewind dat A
Regeering des Volks; in tegenstelling

dersjal , en zyns gelyken, zich al be van die der Monurchen, of Alleenheer
schers, genaamd mag werder
ginnen aan te matiger
Buiten alle deze heeft men hiei
Dit zyn de vier Volkeren, die mer
7och een deel zamen gerot Volk in
buiten onze Natie , en eenige overge
blevene Portugeesen , benevens een ver Bovengedeelte der Mangul Corle, en de

Verdre

Vollre
en hier

mengzel der zelve, Mistigen genaamd

aast daar aan grenzende Dorpen, die zich

hier op Ceylon vind , en welke nu oy hier van allerley verloopene Geslachten.
driederley wyze bestierd werden
De eerste en voornaamste Regeerint

zedert het verval van Raja Singa’s Rege-

ring, hebben beginnen neder te zetter

is op de Naam der E. Nederlandsche en by een te vergaderen, en in die zelve
agt, en Maatschappy , welke met een volko- Vryheid, als de wilde Beddas, beginnen
Bezt de
men recht oppermagtig gebied overt te leven, en die ook onze Reizigers,
Neder

Eyland van Jaffanapatnam , de Wanny

la

Tricoenmale , Batticalo , en Cotjaar.

Maat

en voords van daar dwars over al he

schappy
alhier.

dwars van Batticalo door deze Landen
verkomende, veilig en vreedzaam laaten voorby- en doortrekken , behalven

Land Westwaard tot Calpentyn , in dat zig nog op verscheide plaatzen, onkluis , of zoo verre deze Landen van trent de woeste Wildernissen , vee
de Malabaarze Raja’s van over ouds

Vlugtelingen en versoope Schelmen, die

her oppermagtig bezeten , en namaal een Roovers leven beginnen te leiden
by verovering der Portugeesen tot de E onthouden , hoedanige zig, door
groot verval van Raja Singa’s Regeering,
Maatschappy overgebragt zyn
Alle de Inwoonders dezer Lander
hebben ider aan zyn kant eenerley Taal.

metter tyd op meer Plaatzen zullen open

baaren , zo wy alle de laage Landen niet

Zeden, en Godsdienst , dog afgezon- tydig in bezit neemen , en voor al ons

dert van de Beddas ; en alle die voor

van het gedeelte der 7 Corles , dat aan

noemde Inwoonders, zo Cingaleezen

’t bezit der laage Landen nog ontbreekt

Malabaaren, en Mooren , als Buiten

landze Vreemdelingen van de Overkus

meester makten

Het Eyland Jaffanapatnam is in vier jagana-

van Choromandel , welke zig in die Landschappen verdeeld, Welligamme, patnam
Warmoratie, Timmeratie, en Pachelivoornoemde Landschappen onthouden
staan onder ’t gebied der E. Maai

pali , dat het Zuidelykste is, genaamd.

schappy

Deze vier Landen, (en voor al het eer-

Hier by mag vryelyk gevoegd wer

ste) zyn zo vol volk , dat geen Land

van Re

den al ’t laag Land , daar bezuider op Ceylon daar by te gelyken is, ontgelegen , als daar zyn de Landen var staande uyt de Vrugtbaarheid , en ook
Panoa , de Zout-Pannen, Waluwe , iyt de zekerheid , welke de Zee, en ’t

geerine

Mature, Gale, Colombo, Nigombo groot Binnenlak , aan de zelve geeft.

Drieder.
ley wyte

PCey
lon.

en een groot gedeelte der 7 Corles, alle
de welke door kracht van Wapenen der

door welke het van ’t Eyland Ceylon afgescheiden is.

Sok heeft het in den drogen tyd aan de
Portugeesen door ons afgenoomen , by
Hypotheecq aan de E. Maatschappy Zeestrand maar eenige smalle passen, dis
verbonden; en door de groote Tirann
soor den regen, in dat Moesson, mees
der Bovenlanders ons toegevallen zyn. aarlyks geopend, en in den droogen tyd
en zo Oppermagtig door de E. Maat van de Zee weer toegeslagen werden ,
schappy, als de andre Landen, bestiere too dat 'er in geen Boskens , Vagabonwerden
len &amp;c. ergens , dan over deze passen,

De tweede wyze van Regeering kar

konnen binnen komen, die daarom altyd

men zeggen dat nog is by de booze er

met wagten bezet zyn: waarom ook dic
Malabaarsche Rajas, na dat Anaragiepoe-

gruwzame Bovenlanders,bezittende Op

permagtig, zo lang Raja Singa nog leefd re zo elendig eerst door de Rotten,er
daan
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A. 1675. daar na doordroogte en hongers-nood ge-

welke en meer andere redenen ’t oud A. 1015-

plaagd en verwoest was, hun verbly Kasteel voor onnut gehouden , en een
hier genomen hebben. Egter kan dit ander van een beter gelegenheyd in de
Landschap van de Zeekant in 't Zuider
plaats noodig geoordeeld is , alzoo het
Zayzoen van deze passen af tot Parcriture Oude groot vanlichaam, met lange guar-

by de Portugeezen Punto das Pedras ge

synen , zeer kleene en mismaakete Pun-

naamd) toe, lichtelyk met Cattimarau

ten, en zeer zwak van gebouw, en ner-

wen, en andere kleene Vaartuygen, aan-

gens by na met kalk gemetzeld, dan daar

gedaan , dog ook het aanlanden van ee

net wilde instorten, en hier en daar ge-

nige en verdre vyandelyk heden belet wer- holpen is. Ook zyn alle de Pakhuyzen,

Nurtie
heid der
Nieuwe

Vesting

by Cangienture

den. Aan de hoek van Pareriture, leg

Gebouwen , en Woonhuyzen &amp;c. 20

een hegt Waterpas, tot op rovadem diep-

pouwwallig, dat die egter zouden heb-

te in Zee, van agteren met een sterke

ven moeten herbouwd werden , gelyk

Reduit, Landwaard ingessooten, en ver-

ok de Punten in al het verdere , waar

zekerd, en varen de Scheepen, hoe groot

an z00 veel werk en kosten , als aan een

ook, tot binnen een musquetschoot on-

nieuw Kastcel zouden geweest zyn, er

der dit Waterpas , daar zy verzekerc lan bleven de voorige aangehaalde ongeleggen en nog beter onder de Water- makken nog in de zelve nadeelige staat,
passen , gehegt aan ’t Nieuw Kasteel by om van daar de Goederen af te haalen,

Cangienture, mylen bewesten Pareri

behalven dat de stand des zelfs onbe-

ture, daar men tusschen beyde die Wa

quaam was, om ’t Land en ons Volke te

terpassen a vadem water en goede stek

verzekeren , ’t welk men voor al van

rrond heeft ; weshalven hier geen vreem- ten Vastigheyd behoord te hebben, alde Scheepen konnen genaken, zonder aan

oo zy met dat oogwit gelegt werd.

stonds in de grond geschooten te werden

Men zou konnen denken , hebben de

om dat die twee waterpassen voor de

’ortugeesen dan, die wel 140 a 150 ja-

Scheepen over malkanderen met hun ka

ren voor ons op Ceylon gewecst zyn,

non konnen bekruyssen, behalven ’t ka

zulken zwaar kasteel , zonder een goe-

non , dat recht van voren de vyandlykt overleg van de goede Situatie der plaats,
Scheepen kan toegedreven werden. Dit dan daar maar zo gelegt; dog men moet

nieuw begrip werd jegenwoordig zon- daar op alleen dit zeggen, dat ons klaar
der naamweerdige lasten der E. Maat- lykt, dat zy dat zeer qualyk daar geplaatst, en dierhalven groote reedenen
schappy allengskens voltooid, alzoo w
de Steen, Kalk, Brand,-Timmerhout, en gehad hebben, om een beter stand voor

alle andre stoffen, mitsgaders de Arbey en beeter en Nieuw Kasteel te zoeken.
ders uyt de dienstbare geslagten om nie Ook schynen zy genoodzaakt geweest
hebben, en alleen maar eenige Metselaar te zyn dit hier in die tyd zo maar hener
cn Timmerlieden, Dagloonen genieten, e bouwen, om zich tegen den Koning
en zoo men alleen jaarlyks een Punt en van Jaffanapatnam , die zy verdryven
zyn Guardyn opmaakt , zal ’t zelve in

wilden , te stellen, en hem door dit

rJaaren wezen afgedaan; zynde een on

Kasteel te -wingen: want z0 ras zy on-

verwenschelyke gelegenheyd, om dat de

Scheepen ’t geheel Zuyder Zayzoen daa

trent het Jaar 1580. van den Malabaarzen Raja op Jaffanapatnam verkreger

binnen een musquetschoot onder d’opperwal in zeer slecht water leggen , en
de Hocker en groote Chaloepen, aar

rokken zy daar zeer loos een wyd uytrebreid vierkant rondom , en hebben

nadden de Franciscaner Kerk te Bouwen,

een steenen Hoofd zullen konnen ladenen daar na op de twee kruishoeken een

lossen; waar by jaarlyks veel meer (buy- Rondeel ’er aangebouwd, waar dooralten ’t groot gemak van lossen en laden le de zyden konnen bestrecken werden,
en de verderen arbeyd, tot nog toe daar waar op zy , dit verder met Geschut
aan vast) zal konnen gewonnen werden voorzien hebbende, op een onverwagte
dan nu voor ’t nieuw Kasteel werd uyt- morgenstond den Raja (zo my van Ougegeven ; want alles wat nu na’t nieuw

le Jaffanapatnammers verhaald is) met

zyn, Vrouwen , Kinderen , en zyn
nige weerde is moet 5 6 uuren verre jansch geslacht om 't Leven gebracht,
over Land gedraagen, of anders twee- en dus dat geheel Land zich onderworen hebben, weshalven dit Kasteel voor
maal in kleene Vaartuygen overgescheep
verden , om de ondiepte der Binnen nen tegen allen aanhang dezes Konings
vateren, en de afgelegenheyd van ’t ou- en tegen de Inlanders over sterk genoeg
vas , alzo zy toen noch geen gedachtt
Kasteel, waar door alle natte en droog
Provisien, Koopmanschappen, Gereed- of vreeze voor ons hadden, en te meer
Kasteel gevoerd werd , en maar van ee

chappen &amp;c. dat gestoolen kan werden. ook, alzo men niet , dan met kleene
zeer verminderen, en in ’t uytleveren er

en vlotgaande Vaartuigen, daar aanko-

ontsangen beschadigd werden. Om al men kon, en ’t Land op zyn minst drie
auren
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A. 1675 uuren van de naaste Zeestranden afgele- Haasen heeft, als ik noit ergens gezien A. 1675¬
gen, en dus van alle hulp te water en ebbe) menigvuldig Gevogelte , als
te Land afgesneden, behalven dat het aeuwen, Duyven, wilde Hoenderen,

ook geen versch water binnen zyn muu-

Patrysen , Leeuwerken , Snippen, er

ren had, waar door het by een Belcge- allerley ander Gevogelte , dat men het
ring ten eersten van alle hope van Ont
zet verstecken bleef- Uyt alle welks

niet beter zou konnen wenschen

Het Land hier is tot den Landbouw

redenen klaar genoeg blykt , dat dit Ka- zeer vruchtbaar, waar van zich de meesieel diende verplaast, en , daar’t nu ge-

ste op Willigamme erneeren, hoewel

legt is, begrepen te werden aan Cangi-

zy zich ook ten grooten deelen van de

enture, bevorens beschreven.

ager- Clappus- en Soorsak-boomen,

Het heeft ; punten van een Regulie- gelyk de meeste Ingezetenen in de drie
ren 12 hock, zynde wat ruimer dan ’t

mindere Provintien zich voor al ir

oud Kasteel, en van versch water bin

Pachelepali, zich van de Vrugt der

nen zyne muuren voorzien , behalver

wilde Palmeer-boomen (die zy op ver-

dat het ook (zo wy het te water al niei

scheide wyzen voor 6 a 7 maanden toe-

konden ontzetten) niet langer dan ’t maken) onderhouden , waar door zy,
Zuider-zaisoen te water zou konnen be by quade Ryst-gewasschen, noit verle-

zet werden , om dat 'er van den 182 20

gen zyn, konnende zelfs nog dikwils de

October tot den 31 Januari zulk een zwa-

behoeftigen in de Wanny , of hunne

re branding tegen den Oever staat, en
zulk een gevaarelyke Laagerwal , da

gebuuren in Welligamme, nog wel wat

geen scheepen nog vaartuigen het daar
konnen houden. Men heeft hier ool

mededeelen

In ’t Z. van Jaffanapatnam legt het
Vrugtbaar Landschap Wanny , hier
Het

nog zeer veel goede Steen van ’t Oude voor beschreven , waar in men de Oud

Fort boven de grond, en ook een grooi

ruinen der Stad Anaragiepoere heeft.

and
schay

deel Klipsteen uyt de Gracht, diegegra- Dit Landschap is al meede vlak en Wanny.
ven werd, dat daar ten minsten de buytenlat Land, en op veel Plaatzen nog re
muuren van konnen opgemaakt, gelyk
ook het vordre meest buyten kosten der

selyk vol menschen, dog door t gebrek
zeer verwilderd en vol hoog geboom

E. Compagnie kan vervolgd en voltoid te, dat meest zeer goed Timmerhout is,
werden , waar by men dat schoon Fort en waar onder ook veel Ebbenhout er
voor zeer weinig Geld hebben zal

Drie uuren gaans bewesten dit Fort.
Hat
menhiel

fwat meer, legt het Water Fort Ham

veel hooge en groote Halmenielle-boonen gevonden werden.

Het is zeer

schoon en vrugtbaar kley-Land, en be-

menhiel, dat sterk en vast gebouwd is juaam, om indertyd honderd duyzend
en ’t geen in’t N. de inkomst van het mienschen te voeden, zynde met schooBinnen-water scheyt , en waar aan in

ne Rivieren doorwaterd ; dog niet zoo

lange jaaren niets hoeft verbeterd te waar nog ryk van vloejend water als
werden
de Zuidkant van Waluwe , tot Chilauw,
Meer van dit Eyland UEd. Ed. te
Jaffana¬ zeggen

, is onnoodig , alzo UEd. Ed

patnam

dit reeds weten ; dog geen Land or

zeer we

Ceylon gelykt beter na Holland, dan dii

na Hol¬

landgelykende.

of Anawallandane toe , daar noit water

ontbreekt , gelyk in de Wanny, by
groote droogte, wel geschied, om welk

gebrek te verbeeteren , de Invroonders
zylandeken, zynde O. en W in de in oude tyden op bequaame plaatzen zeer
lengte 12 13 mylen , van’t Rundelan groote en diepe tanken gemaakt hebben.

reckenen in 't Z. O. tot Tancora, op

vaar van ’er nog veele tot dienst van den

’t Eyland Amsterdam gelegen in’t W

Landbouw gebruikt werden, zynde ’er

’t geen aan de Zee of N. kant maar me

veele verwilderd, en tot Moerassen en

een zeer smallen Pas van Jaffanapatnan-

Drinkpoelen voor ’t wild Gedierte, en

legt. Op zyn breedste is ’t maar ruym

byzonder voor de Olifanten , die by

4 of 4; mylen in ’t voornaamste Land-

duizenden in dit Landschap zwerven

schap van Willigamme, en op zyn smal

geworden.

ste, ontrent het begin van Pachelepali

Aande Oost-zo wel als aan deWestkan

2 mylen, alle vlak en plat Land , vol les Eylands zyn verscheide Havens en
Dorpen, met veel aanzienelyke Kerken Rivieren , bequaam voor Chaloepen
Dierer
en Vo-

gels hier

verzierd, hebbende overvloed van men- Tsjampans, en diergelyke Vaartuygen
schen, en Vee, als Koejen, Buffels die niet boven de 3, 4, a5 voeten dier
Schapen, Bokken, Verkens, Hoende gaan, byzonder de inssop in't O., daar
ren, &amp;c. en de Zee, en Binnen-wate- sy nood wel een Hoeker kan in Zeylen,
ren zoo vol Visch, mitsgaders de Bos
lebbende in de mond by hoog Ty 10,
schen zo vol allerley Wild (waar onder en by laag Water 7 voeten diepte, en
men gespikkelde Herten, Elanden, Ree
lie daarom ook schoone Haven genaamd

ookken , Verkens , en ongemeen veel werd, en tusschen de Passen van Patche
V DEEL
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A. 1675. lepali en Tricoenmale, ongevaar 2 my- niet meer dan 2 myl, en hebbende 2A. 1675¬
len buyten de Rivier Calierauw, in de doorvaarten, een in ’t O; daar het van
verdeeling van de Batticaloze Comman ’t Eyland Ceylon met een smallo Kil

dery, en ; mylen bezuiden Tricoenma

gescheiden is , en voorts met een wyc

se gelegen is

moeras, daar men wel 1; of 2 mylen tot

De byzondere verdeeling der Wann
zyn velerley, en in dezen tyd daar van

nog bewoond niet min dan 10 Land

schappen , daar van de Hoofdplaatzen

de knye toe moet doorwaden , eer mer
an ’t groot Eyland Ceylon tot aan ’t

Fort op Man-Aar gelegen, overkomer
can. Een andre kil heeft men aan ’t

de naam van ider der zelve draagen, heb W. eynde des Eylands , tusschen Manbende veel kleene Gehugten en Dorpen, Aar, en Adams-brug.
De eerste kil is genaamd Man-Aar,
ider van 18, 203 50, 100, 200, en
meer Huisgezinnen, de welke nu in 'i waar na ook ’t Eyland genoemd is , en
net door imand beschreven en opge ’t geen zo veel als een Sand-Rivier bete
steld werden, zo als die in de Jaffana- kend , alzo Man Sand , en Aar een
divier in 't Malabaars te kennen geeft

patnamse Kaarten vertoond werden

blykende aan de menigvuldige ruinen

De andre, legt tusschen Adams-brug en

hoe vol menschen dit Land geweest ’t Westeynde des Eylands, zynde in de
eerste op zyn hoogste van 5 tot 7 voezy.

Dit geheel Landschap staat nu onder

ten water en de andere 3; 4,

f voe-

de E. Compagnie volslagen , en geeft ten ; dog is op deze diepte geen staat t.
nog al eenige goede voordeelen, die met maken , door’t gestadig verloopen van
ter tyd nog zullen toeneemen; ook zyn t Sand , zoo wel tusschen Ceylon , als
hier in veel Slaaven van Jaffanapatnarn tusschen Adams brug, en Man-Aar, waar

uyt dan ook over al blykt , of dat di
door men dit Land nog zoo net in zyn vaste Kust van India in Overoude ty- Wel ee

en andre plaatzen , verborgen , waa

binnenste niet kend

Wat ve
der on-

Onder Jaffanapatnam behoord mede

de Binnen-Zee benoorden Adams-Brux anders, dat door de Contrarie Z. en N. Indien

der Jaffa en de acht bewoonde Eylanden daar ir
napat¬

nam be

hoord.

den hier aan ’t Eyland Ceylon vast en aande

maar een en’t zelve Land geweest is, of vaste
Kud van

Zaysoenen de sandagtige grond tegen vastge

gelegen, strekkende aan de West-kan malkanderen is opgezet en alzoo een weclt.
tegen ’t vast Land des Teuvers over, in verheven Bank (Adams-brug genaamd

die Binnen-Zee tusschen Adamsbrug in

gemaakt heeft; hoewel het eerste ’t al

tZ., en Caljemeer op de vaste Kust in erwaarschynelykste is, om dat van A¬
’t N., alwaar tusschen’t nieuwe Kastee damsbrug N. waard wel 20 mylen niet
op Cangienture en voorsz. Pagode in ’1 dan zeer vlakke gronden, droogten, er
Z. en N. van malkanderen niet meer is veele gebrookene Eylandckens zyn, waar
als 7

8 mylen, zoo dat men aan de

uyt schynd te blyken , dat het Land

eene zyde dat Kasteel, en aan de andre van Man-Aar tot Ramanacoil, en var

die Pagode gemakkelyk zien kan ; en daar Noordwaard tot Caljemeer, en ’t
dewyl by ’t laatste Contract met den Eyland Amsterdam, vast laag Land, en

Teuver het Oude recht der Portugee- aan malkanderen vast geweest is, en dat
zen wat klaarder als het eerste uytgebreis de Regen met hulp der hooge vloeden,
is, zo blykt daar door met eenen , dat elders een kil door deze laagte gemaakt

dezen N. Inham van Adams-brug af, hebbende, en daar by komende een stytot Cangienture en de Pagood Calje ve aanperssing van 't Zeewater in ’t N.
neer toe, zo wel onder onze Jurisdicti-

of Z. Laysoen , en deze kil gevat heb-

staat als de groote Inham in ’t Z bende, het deel, dat nu Geylon is, van
van den Caap Comoryn af, tot Adams t vast Land afgescheurd, en dat alzo tot
brug in’t N, alzo alle deze p Eylander een Eyland gemaakt heeft, zo dat het
onder ’s Compagnies gebied staande, en wel zou konnen zyn , dat dit deel de
door veel menschen (alle Christenen Malabaaaren , dat wy hier op Ceylon

zynde) bewoond, de heerschappye over beschryven , al van over Ouds van ’t
deze inbogt aanwyzen , waar op dan zelve Volk, als nu in Madure en Tan-

nu ook Ordre gesteld is, dat geen Vaar sjaoer nog hunne oude Inwooning hebtuygen tusschen Tancore, op den Weste bende, voor deze afscheuring is bevolkt
lyksten Hock van ’t Eyland Amsterdam geweest
De Malabaaren zo wel op Ceylon, als
en de Pagode Caljemeer, zonder Passer

van ons zullen mogen varen
Onder deze Eylanden is het voor
Man-

Aur.

op de vaste Kust, hebben van deze Afscheuring ook een fabuleuze Historie
die hier niet te pas komt, en die meer

naamste Man-Aar, dat in ’t O. een goe
deel van Adams-brug, tot aan het sand de geheugenis van zulk een afscheuring
dat Adams-brug genaamd werd, maakt, aanwyst , dan dat men geloof daar aan

lang zynde ontrent 5, en op ’t breedste kan geven.
Dit
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Van hier tot Tricoen-male is ’t Strand A. 1675¬

A.16 Dit Eyland Man-Aar is voor de E
En nader Compagnie, voordeelig , en daaron

wat minder bewoond , dan van daar
Voordwaard tot het Eyland Jaffanapat¬
beicute weerdig geacht , om ’t met een goed
ven.
Fortres te versterken, zynde ook aan d nam, en dat om de Oorlogen voorhenen
Zuidzyde een noodwendige Frontie met de Portugeesen om Tricoen-male

voor de Commandery van Jaffanapatnam. gevoerd , namaals om de Verwoesting
en in de tyd der Peerl-Visschery ontren en ’t verlaten deszelfs, en nu laatst is 't
de Man-Aarze Banken de rendevous van volk tusschen de Rivier Palaveca en Trialle beschreven en, t’ zamengekomen coen-male met de overkomst der FranPcerl-Duikers en Kooplieden, en voort

chen , en de geschillen , die wy met

nen gehad hebben, nog al meer LandInlanders , behalven ons volk en de o- waard in verloopen; dat egter dagelyks

een vermakelyk Eyland, wel van 2ooc

verblyfzels der Portugeesen, mitsgaders eter werd , zedert wy viermaal de
van cenige Parruas en Mooren , die zij Regeering over de Inlanders op on
met Visschen erneeren, bewoond.

genomen hebben, waar van nu al verDit Eyland is cenige Jaaren herwaar cheide voorbeelden waren, dat zich de
met groote droogte bezogt geweest. Joofden dezer Volken aan ons onderwaar door wel de helft van ’t Hoorn- worpen hadden met verzoek dat wy

Vee gestorven is en veel Vrugtboomei

Joofden onder hen in plaats der over-

verdord zyn, tot groote schade der In-

iedenen wilden kiezen , waar omtrent

gezetenen en der E. Compagnie

wy bevonden hiebben dat hier Broederen der Vaders voor der zelver Soonen

Met de Fortres van Man-Aar hebbe

wy veel moeite gehad eer die in sta-

van verdediging heeft konnen geraken

elyk mede de Soonen der Oudste Broe

ders, voor die der jongste gaan, ’t geer
joor hen van de Malabaarze Bosch-

om dat wy g-tracht hebben ’t Buyten
werk met zooden te bekleeden , die door Raaden en Hoofden, aan en overgeno-

men is, in welker Koningen recht en
haare sandagtigheid gequurig instorte
den, 2o dat wy ’t eyndelyk met Steen voetstappen wy getreden en gevolgd
hebben moeten verzekeren , gelyk 't zyn , weshalven ’t ook noodig is dat
recds zo al meest voltoid, en met ee wy hunne Landwetten, zoveel mogelyk
Gracht van 120 voet faucebraey en o is, navolgen ; hoewel wy anders niet
ver de gracht met een bedekten we

se minste reden hebben om deze zeer

voorzien is , en zal aan de gevulde ex-

kleenhertige Malabaaren te vreesen,

planade in korten tyd mede voltoid zyn maar wel zo wy anders deeden , dat
Geen Dagloonen, nog Bouwstoffen het Landvolk dan weer meer verloo-

werden daar petaald , alzo die alle, na

en zoude , weshalven men hier voor

’t verdryven der Franschen, afgeschaft al reckelyke en Landkundige Opperzyn

Eylan
den iic
ontren

De andre 7 Eylanden , te weten,

Amsterdam, Middelburg, Delft, Rot
terdam, Hoorn, Enkhuizen , en Ley-

hoofden van nooden heeft, om dat di
Malabaren de Hollanders als Goder

achten , wanneer zy hen wel Regee
ren , hoewel zy ook zeer wel lyden

den, leggen op een rey by malkande mogen , dat men de schuldige onder
ren , naast de Provintie Welligamme hen straft, en zich zeer over de regt.
gestrckt, daar van de minste een , dos veerdigheid van onze Wetten, en beLeyden en Amsterdam twee Kerker

stier verwonderen, alzoo by ons geen

hebben

aanzien van Persoon geld , dat by de

De Ingezeetenen van Jaffanapatnan

Armen tegen de Ryken noit Recht ver-

deeld door ’t geheel Land , dat de Pre

kregen.

dikanten na de verdeelingen zeer g:

makkelyk hunne Visite konnen doen.
Hier mede dan van de Landen de

aar en de Landeryen, die daar aan vaft

zyn, te sprecken , en mag Tricoen¬
nale wel de beste Situatie van geheel
Ceylon genaamd werden. Voor eerst

Deze neemil haar bezin met de Ri

Com

vier Palaveca, ontrent 6 mylen benoor

van Bat

Tricoenmale, het Landcken van Cot-

pende, gaan wy tot die der nieuwe Bat
ticaloze Commandery over

tical0.

Voor eerst nu valt ons van de Heer- rncoenlyke en onverwenschelyke Situatie van male

Commandery van Jaffanapatnam afstap

De

mander

ortugeesen geheel anders was, daar de

zyn Christenen, en de Kerken zo ver-

den het Fort Tricoen-male, (aan d

m dat de Berg , daar op den hals,

of de scheiding van het vast Land, he

Fort, of de Hoofdplaats, gebouwd werd,
zodanig gelegen is, dat, het werk eens
Landschap Wanny hoe verre ten tyde oltrokken zynde geen Vyand te wa

Buiten-kust of O. kant van Ceylon) matende het Zuydelykste gedeelte van :'

der Malabaarze Raja’s zoo wel, als der ter daar aankomen kan, door de onge

Portugeesen , die over Tricoen-Male 1)

nakelykheid des Bergs, die rondom aar
bevel hadden, haare Jurisdictie bepaald de Zee legt, zo dat geen Vyand , dan
was

Ee T

te
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A. 1675. te Land recht van voren, komen kan
en dewyl de vyand hier op een zeer

De mond dezer Rivier heeft zyn uyt-A. 1675-

loozing pas een groote myl van ’s Com-

vlak Veld legt, waar over ’t Fort, de jagnies Fort Oostenburg, dicht by een
Berg, en verscheide hoogten achter der Cotjaarze Spruyten , in de Buyten-

het Fort commandeeren, zo konnen baey van Tricoen-male, en dierhalven
er ook geen Loopgraven gemaakt wer-

den , of zouden van boven moeten o

verdekt zyn, alzo die gansche grond

eheel onder onze bescherming en naby
le voorgestelde Timmerwerf binnen de
Baey, welke reeds zo verre klaar is, dat

voor den Berg, en voor onze Musquet- onze groote Chaloepen en kleene Jachten, Kanon, Schroot, Mortiers, &amp;c. en daar recds aangebouwd , en groote
openlegt ; en al had de Vyand al een Schepen daar gekiclhaald werden ; en
van de Punten in , zoo had hy 'er niet

als deze Timmerwerf eens met genoeg-

heel veel aan, alzo beide de Punten door zaam Hout uyt deze Rivier, en de Bateen bemuurde hoogte , rondsom als een icaloze Landen voorzien zal wezen, zo
Kasteel, en met Kanon voorzien , ge-

commandeerd werden , en die hoogte

wierd dan nog weer door den top de
Berg gecommandeerd zo dat het, wel
verdedigd zynde, onwinbaar is

Tot dit Fort zyn niet meer dan 250
of 300 blanke koppen , in tyden van
Oorlog, en ’er pas 8o in Vredens-tyc
van nooden, alzo zy van voren maar 2

Punten te beschermen hebben, van wel

ke de eene van harde blaauwe Klipsteen, door ’t Kanon onkneusbaar, en

zal men alles konnen doen, wat ontrent

het bouwen der Schepen van nooden is

vooral als ’er ook een Yzersmedery op-

gericht en zy van verdre Schecpsbe
hoeften als Pik, Teer, Touwerk, Har-

puys, &amp;c. ’t geen men hier niet krygen
kan , verzien werd

Hier valt boven maten schoon en o-

vervloedig Brandhout , waar van men
harde Koolen Branden kan, diemen, by

jebrek van schotze Koolen tot de Yzersmedery zou konnen gebruiken , dat

de andere, al van de zelve Steen , en en tyde van de komst der Franschen al
met een gesloten Guardyn, en een be
geschied is

needen-wal van 60 voeten, onder handen is

Bewesten deze Binnen-baey legt nog 't roen groote Baey , dog voor de groote Oosten

De ruimte dezes Bergsachter dit For schepen om haare ondiepte onbequaam; putsis zoo groot , dat daar op reeds 2ooo

dog wel voor groote Chaloepen , en

Klappus-boomen geplant zyn , en er minder Vaartuigen , die maar 6 of 8m
nog wel 8 a 100o0 konnen geplant voeten diep gaan, waar mede men nade
werden, alzo de Aarde en Lugtstreek Landen van l’ammelegamme vaart, een
daar zeer Vrugtbaar is , behalven da sroot uur van ’t Fort Oostenburg, of 1;
men ’er ook wel 20o Koebeesten, en 5

2 600 Schapen en Bokken voeden, ge
lyk ook ’t Visschen den Belegerde niet

aur van ’t Hoofd-Fort van Tricoen-

male gelegen
Deze Landen houd men onder de

rugtbaarste dezer Contryen, alzo ter ’t
Berg gedekt zyn Ook konnen di gansch jaar gezaeid, en ingeoegst kan
grootste schepen hier langs den Berg werden , zynde redclyk met volk gepotan belet werden , dewyl zy door den

komen, en daar aanleggen , daar men
in 't Zuider Moesson een Opperwa

uleert , dog hebben groote schade van

de Franschen in hare Buffels en Koebee-

heeft, en op z4 vadcm onder des zelf sten geleden , welk eerste nu al door't
beschutting ten Anker komen

Hier ontrent nu heeft men een zeei
schoone Binnen-baey , ontrent een Ka

opvangen van wilde vergoed werd, die
met groote troepen over ’t geheel Ey-

land verspreid zyn.
Dit Land van Tammelegamme spreid’t Lanc

nonschoot van het Fort afgezonderd, er
zich Westwaard uyt tot de groote Tank van
die 5oor alle Vyanden geslooten is.
Tamme
Dus heeft men rondom Tricoen- van Candelay, zynde ten minsten 5 uu-legan-

male ook het Vrugtbaarste Land van ge- ren gaans in de lengte, en niet minderme
heel Ceylon, en een Heerlyke (de ruim in de breedte , en over al schoon Tacyste) en altyd stroomende Rivier, daaron land , dat nooit meer gebrck heeft, al
ook Mawielleganga genaamd , alwaa
33 4,J36, en meer mylen opwaard

quam schoon de voornoemde Tank, of

hoe hooger hoe meer) schoon Timmer

eeden jaar gebeurd, en anders by men-

t Lak van Candelay (gelyk nog voor-

hout valt, en daar men langs den Oever schen geheugen niet voorgevallen is)
zeer schoone Zaey- Landen, en Volks uyt te droogen

genoeg in Vredes tyd heeft , om d’

Naast aan de Landen van Tamme-

zelve te bebouwen , en om Tricoen- legamme volgt het Rivierken Candcmale rykelyk te doen bestaan , en on
ons volk alleen uyt ’s Lands Geregtig

kar, 't welk gepasseerd zynde, zo komi
nen by de Rivier Mawielleganga aan

heden, en Inkomsten van ’t Gezaey te de Pas van Patienture , daar men de
voeden

2C
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A. 1675 ze Rivier by hoog water kan doorwa E. Maatschappy geeft , weshalven wy A. 1675.
den.

t Land

van Cot

jaar.

Hier passeerd men van de Tammeleramze kant aankomende, van ’t W. nt O, in’t Landeken van Cotjaar, zynde vol menschen, Vee, en Levensmid

ons van de zelve hoe eer hoe liever
moeten zien meester te maken , dat maar

y ons te ondernemen, en zeer licht te
doen is.

Het Eyland Calpentyn legt aande W. ’t Eyland

delen , en van over ouds een zeer be

kant van Ceylon, afgezonderd door een Calpen-

faamde Negotie-plaats , daar men 8o :

byzondren Zeeboesem vol Banken entyn.

100 Vaartuygen van allerley slag heeft Droogten, zo dat geen andre, dan kledie van Choromandel met Kleeden en ne Vaartuigen van de vaste wal, na dit
andre Waaren, als Areck , Suyker, Plan
Eyland konnen overvaaren ; dog tussen
ken , Timmerhout, &amp;c. daar op vaa ille deze droogten loopt een Kil, dau
ren.

men met Tsjampans en Chaloepen van

Dit Land van Cotjaar is een zeer buyten kan inkomen, en daar 6, 7, en 8
vrugtbaar Eylandje , alzo die Rivier ,

oeten water is. Zy kromt zich tegen

aan de Land-zyde , en voorts de Zet

alle deze droogten zo in , dat zy, raakelings aan ’t Eyland voorby 't zelve
ondom omvangt
Het is vol Dorpen , en over al van loopi, zo dat niemand van de Overkust
vlak Zaey- en Wey- Land voorzien het Land van den Teuver, ofte van de
Waar door het Jaarlyks al mede wel 2 vanden van Madure na Putelan, kan afva1300 lasten Ryst voor Choromandel er

Jffinapatnam plagt uyt te leveren
Het werd bewoond van Malabaaren

en, of hy moet noodzakelyk dicht langs
de Eylanden loopen

Op deze plaats hebben wy een net

Cingaleesen , Mooren, en Chitti’s van Rasteeltje van Kraalsteen, gebouwd , en

de Overkust, die hier wel ’t meeste be
wind hebben

e gelyk ook een Hoofd , daar aan getimmerd; waar by dan ook alle Vaart

In dit welgelegen Landeken komer en Handel na Putelan, en van de
alle de wegen van ’t geheel Eyland, ze vaste Kust afgesneden is , een Handel,
wel de Boven als Beneden- Landen by

velke die van Corjaar nog overtreft, al-

malkanderen , om het leven en de trafyk

z0 de E. Maatschappy A. 1666 en 1667

dat ider een doet welvaaren

voor Tol van een jaar daar af zoo veel

Van Choromandel is hier by ’s Ko

getrokken heeft, dat boven alle onkosnings Tol-Boeken gebleken, dat over de en van ’t Guarnisoen nog merkelyke
Winsten zyn overgeschoten. De zelve
100000 Paoden aan Kleeden op een jaavertold zyn, en’t is wel te denken, da

is nu reeds aan de E. Compagnie over

de minste party van dien aangegeven is, en zeer wel aan de gang gebracht, er
weshaiven wy tragten den Handel daar te

zal groote voordeelen aan de zelve gee-

doen vervolgen , waarom wy een aar- ven, als zy maar eenige jaaren getrouden l’ort aan de eerste plaats daar mer we Kooplieden en Opzienders over dien
aankomt, en daar de Vaartuygen voor- Handel heeft , wanneer men wel haast

by gaan moeten by een volkryk Dorp

ien zal , wat voordeelen Tricoenmale

Erkelenchene hebben opgeregt, en nog

n Calpentyn geven ; en alzo Cotjaar
en Putelan wel ; van alle den Areck des

cen Wagthuis op strand in de Buyten

Baev, van Tricoenmale , hoewel die geheelen Eylands (om hun goede gelechans maar 1 2 jaaren noodig zyn zal, genheid) plagten tegeven , zo is licht
tot dat de Handel hier recht zal aan te bedenken , hoe veel ons aan die weg

de gang zyn, konnende ’t Wagthuis al

usschen beiden gelegen legt, alzo hy van

leen voor de Lascaryns blyven , en dai

t O. na’t W. dwars over aangaande al-

zal Cotjaar een treffelyke Spyskame

e de wegen uyt de hooge na de laage

voor Tricoenmale zyn, zynde maar z :

Landen , of van ’t Z. na ’t N. dwars

uuren roejens van Oostenburg, na dat doorsnyd; en als deze weg nu door onhet hard waeyd, of niet, gelegen, hoe ze Lascaryns bezet is , zoo zal al der
wel ’t ook met een goe. en wind in 2 Areck , na beide deze Plaatzen noodzauuren zomtyds van 't Hoofd-Fort kar kelyk afvloejen, te weten, die uyt de
overgezeild werden

nooge Landen van den Oostkant des

Tusschen dit Landeken van Cotjaa Eylands na Tricoenmale; en van den
is een ruime en brecde weg dwars over

tot Putelan toe of tot de Handelplaats

op Calpentyn, aan ’t Kasteeltje der E
Maatschappy, welke by Vredigen tyt
met die van Madure , Choromandel
Malabar, &amp;c. (waar van ’t geheel wel

varen der E. Maat chappy op Ceylon

Westkant en de naastgelegen Corles na
alpentyn, zulks die plaats ook gestalig van de noodige Kleeden, Amfioen
Koper, Speceryen , en andre Koop-

manschappen , zoo wel als Colombo er

Gale zelfs , zullen moeten voorzien
vezen

afhangt) zeer groote voordeelen aan de
Ee 3

Hot
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A. 1675. Het Eyland Calpentyn kan bequaam van Zoutpannen, zo dat de Natuur hier A. 1675in twee deelen gedeild werden, dewyl zorg gedragen heeft om de wederzydze
het zeker gehouden werd, dat het Ey

en aangrenzende vrugtbare Landen mef

land Carredive benoorden Calpentyn

de nuttigheid van 't Zout te verryken,

en ’t Noordelyk eynde van Calpentys

grenzende Benoorden aan 't Land van

onder, de Malabaarze Ragias gestaar Cotjaar, waar van ’t door de Rivier
heeft, en ’t schynd dat Navacar de al- van Mawielleganga afgescheiden werd,

lergrootste afscheiding van ’t groot Ey

en aan de Zuidzyde door de zouteRi-

land maakt , alzo ’t Eyland Calpentyn vier van Nateoer , in den Inham van
hier namaals 350 2400 roeden wyd, en Venlo’s Bacy , zynde dit Landschar
altoos een Gravet der Cingaleesen ge- meest zonder versch water, en zo vol
wecst is , die ’t Noorder van 't Zuider zoutc Poelen, en Moerassen, dat men
Deel plagt af te sluiten. Het Binnen- met zeer kleene moeite uyt, de zoute
water is hier mede op zyn allerbreedst,

Rivier van Waggene, (die ’er midden

en ’t overige Zuider deel genoegzaam aar

door loopt, en zich met veel Spruiten

’t groot Eyland Ceylon vast, loopende verspreid) zoude konnen doorgraven,
den weg van Putelan na Anawolandant en door de Rivier van Natcoer doorvaover Calpentyn henen , alwaar ’t me ren tot in de groote Rivier van Maeen gegraven gracht van Ceylon afge- wielleganga, waar van de nuttigheid zo
scheiden is, die men tot de Knie toe, en groot zou zyn , dat men uyt de Lanminder in den regen tyd, zo wel als in den den van Batticalo al het Timmerhout

droogen tyd, ter plaatsdaar de weg is binnen door wel 20 mylen van de Z.
tan en moet doorwaden , om de Moe- zou konnen doorbrengen tot in de Buien-baey van Tricoen-male, pas 1: myl

rassen en Zoutpannen te ontwyken, die
aan de linker hand (van Putelan, of Pa-

van de Timmerwerf, die daar reeds op

lavi afkomende) leggen, en deze grond gericht is.

Langs de Zeestrand wel 1 myl verre,
(die hoog , droog, en hard is) te gebruiken, zynde ’t overige deel van Calpen ziet men geen Dorpen of Huizen , en
tyn van Navacar Noordwaard tot ons zeer weinig menschen; maar 3 of 4 uuKasteeltje op Calpentyn toe insgelyk. ren gaans Landewaard in is dit Land be-

schoon, hoog, en vrugtbaar Land, vol ter bevolkt, en vrugtbaar , gaande de
Timmerhout, en allerley wild Gedier weg na Candi (welke uyt Cotjaar aan
te, dat op Ceylon valt, als Olifanten, de Pas van Ratmol zyn aanvang neemd)
Herten, Elanden, Buffels, Koebeesten. door dit Land henen by een Dorp, TamVerkens , Haasen , Steenbokken, &amp;c bancarrewarre genaamd, daar de geheealles (door de cenzaamheid , en afge- e Provintie na genaamd is ; zoo dat a
zonderdheid door de Zee) in grooten den Areek hier met Draag Ossen pasovervloed, zo dat de Jagers uyt het Ka- eeren , en ook de Kleeden Zout, en
steeltje hier met een Roer en weinig indre Koopmanschappen , die LandHonden groot vermaak en gerief van de waard in gaan
De Commandeur de Graeuwe heeft
Jacht hebben
Zo ook elders op den Aardbodem o- lang aangehouden , om bezit van deze
vervloed van Visch is, zoo is’t hier in plaats te nemen , dat hem eindelyk is
dit groot Binnen-water, daar zoo veel oegestaan, mits daar in met de nodiCacabs, Herders, Steenbraessemen, &amp;c. se voorzichtigheid te handelen; 't welk
te vangen zyn , dat men jaarlyks heele gelyk daar aan niet te twyfelen is, wel
geladene Tsjampans met Carwaat na Co- gelukkende , zoo is de geheele Zoom
lombo en andre plaatzen plagt te zen des Eylands, buiten de 7 Corles, rond-

den , dat nu ook weder in ’t werk ge- om onder des E. Compagnies gehoorsteld werd.
zaaimheid , en voorts alles verkregen ,
Men heeft hier wegens de groote dat noodig was om voortaan de VrugVrugtbaarheid ook allerhande Gewas- en van onzen bloedigen arbeid te trekschen, en Boomvrugten, witte en blau- ken
we Druyven, en verder alles, dat 'er van

Buytenlandze Zaaden geplant werd

’t Verdre
Land
van Cot

jaar.

En ’t
Landcchap
Tam-

Wat verder gaande , komen wy nu De Juris-

aan de Jurisdictie van de Landen van dictie van

Van Calpentyn nu weer na de Oost- 3atticalo, die haren aanvang nemen in batticalo.
kant des Eylands overgaande, daar wy't ’t N., met de voorsz Rivier van Na
met de Beschryving van Cotjaar gelaten ceoer, of d’Inham van Venlo’s Baey,
hebben, zo heeft men daar ’t Landschap en eyndigende in 't Z., met de Gravet
van Tambancarrewarre, een zeer zandige van Samgam Candi, makende langs den

in niet zeer vrugtbaare Provintie, vol

Soom der Zee ten allerminsten een Di-

zoute Rivieren, staande Poelen , en stantie van 16 Duytze mylen , of voor

bancar- weinig ander geboomte , dan Kreupel- een redelyk voetganger 24 uuren gaans,
rewarte, bosch; maar het is rykelyk voorzien en te Landewaard , daar dit Land aan
de

LO N
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73 8, en 9uuren gaans , en plagt van

te laten of te aarzelen , zo wy hen aan

Ouds Geregeerd te werden door voor- stonds niet voor die zelve wreedheid
naame Bandares, afkomstig uyt de voorsz. willen zien bloot staan; daar wy anders
drieborstige Vrouw en den Tanassery
schen Prins ; dog namaals door onder
linge twisten en Oorlogen door de Ma

labaarze en Jaffanapatnamze Koningen
uyt de zelve Stam voortgekomen, o

van dit ryk , Volkryk , en Vrugtbaar
Land nog veele Vrugten, 70 in ’t We-

eldlyke als Geestelyke, te wagten hebven.

Dit gansche Land is niet alleen zeer

verheerd , gelyk hier voor al eenigzins Vrugtbaar; maar ook over al vlak , en
aangehaald is, en de welke nog ontren

meest Kley-land, uytgenomen de Stran-

den jaare 1500, voor de overkomst der den ; die sandig, maar nogtans ool
Portugeesen , oppermagtig geregeerd Vrugtbaar, en die alle meest met Clap
hebben; hoedanigen volstrekte Regee- pus, Manggas , Soorsakken, en andre

ring de Candische Koning nooit daa

nutte Boomen beplant zyn , en verder

na over hen gehad heeft, dog heeft zig vol schoone Zaeilanden , Beemden , er
aarlyks met eenige Schattingen var Bosschen , die met verscheide Rivieren

Wasch, Honig, en andre geringheden. doorwaterd zyn, alle welke zig in een
noeten vergenoegen
Hoever
re dePortugeeser

nierhur

Rechts

ban had
den.

De Portugeesen hebben ook noit ver

groot Binnen-Meir ontlasten , dat wel

2 Duitze mylen lang, en op zyn brecd

der Jurisdictie konnen bekomen , dan ste i myl breed , en op zyn minste een

op ’t Eylandeken Poelian , daar zy var Musquet schoot wyd , en waar in zot
de Buiten-landze Vaartuigen eenige veel Visch is, dat men ’er jaarlyks , de
Tollen en Geregtigheden plagten t. Caaken ’er na aanleggende , honderden
trek ken, zonder Landewaard in te dur- Lasten gezoute Visch van daar zou kon
ven komen, als met groote Magt, waa nen voeren , gelyk de Commandeur de
mede zy echter noit iets verricht heb Graeuwe (om Compagnies Jachten en
ben , dan ’t Land tot hun eygen schad
Chaloepen, van 2o en 35 Lasten , niei
te bederven , en een deel volks te ver
edig na Colombo te zenden , daar hi

liezen, gelyk het met onze overkomste
in die Landen niet verder bezeeten geweest is , dan een smalle streek Land

zyne behoefte mede vorderde) dikmaal
gedaan heeft.

Nergens is op Ceylon meer wild, zo vee

strekkende van ’t Eylandcken Poelian van Beesten , als van Vogelen , in de wijd
tot het Vissers Dorp Cattencoedereripc Bosschen, dan in deze Landen, nog ook en Vo
genaamd, zynde ; uuren gaans van daa

iergens ceten de Inwoonders, zoo wel gels hiet

aan 't Zeestrand gelegen, en naderhand arme, als ryke Ryst, dan hier en in de
als wy Batticalo aan den Koning van Corles in ’t Westen, daar recht tegen
Candi overgaven , hebben wy een zeer
droevig Exempel voor ons gehad , na

over gelegen

De Caneel groeid hier ook overvloe Als ook

nelyk , dat de Koning alle deze arm dig, en die ook al voor ons bezit jaar Caneel
Peper,
Menschen zeer erbarmelyk heeft laaten lyks van hier zekerlyk vervoerd is
vervoeren, en hen meerendeel heeft laa

ten om den hals brengen. En dewyl all

Sember,

Nergens op Ceylon vallen meer Peper,Carda-

Gember, Cardamom, en andre Aroma- damom

de Inwoonderen van Batticalo, (zo wel tiqueVrugten,gelyk ook nergens zo over- &amp;c.
in Zeden, Godsdienst, Afkomsten andere

loedig het Timmerhout thoewel dat op

eygenschappen nevens die van Jaffana

ren, in hunne Geslachten verdeeld, en

Ceylon nergens ontbreekt) dan hier te
vinden is; ook zyn nergens robuster en
cloeker menschen , en in meer getal,
dan hier , zoo dat zy in staat zyn alle
Vreemdelingen en Binnen-landze Vyan
den af te weeren , zynde van achterer

nen gansch ongaarne met de Cingalee-

door de Wilde Weddas gedekt, om van

sen , Weddas, of andre buyten hunne

de Bovenlanders (die hen niet dan van

patnam, Cotjaar, en voorts Westwaarc
dwers over tot Calpentyn en’t Noorde

lyk deel van de Mangul Corle inkluys,
van over ouds en nu nog zyn Malabaa-

Geslachten vermengen, gelyk ook de de kant van Panoa konnen genaken) niet
andre met deze niet willen doen, zo zyr vervallen te werden.
zy tot noch toe niet anders aan te zien

dan dat zy met die van Jaffanapatnam

Dus heeft men alles, dat op gansch
Ceylon hier en daar verdeeld is , hier

Cotjaar, &amp;c. een volk , van de Cinga- kort en beknopt by een , waar door de
leesen afgezonderd , uytmaken, en ge Compagnie groot voordeel hier af genoegzaam in hunne Vryheid tot nog to

nieten zal , zoo wy maar eene 20 jaarer

erbleven zyn; hebbende ’s Compagnie. van Europische Vyanden bevryd bly
bescherming alleen vrywillig aangenoo ven.
De Landen van Batticalo , die ook Werd
men, om zich tegen de wreedheid de

Konings van Candi te beschermen, waar wel Mattacalappa genaamd werden, zyn in verceecit

ver
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A. 167s verscheide Provintien, of leleene Land- Eyland , loopende door Welasse, en naA. 1675
Dessave
ryen
verdeell

schappen verdeeld , en zy waren var

illen schyn tot aan den Westkant in de :

Ouds onder drie Hoofden, ’t zy dan als Corles, die hier ieder dwars tegen over,

Bandares, die of Souverain, of van eer en aan leggen. Dit groote Bosch :
hooger afhangende, of anders gesteld ook vol schoon Timmerhout 20o dat
Deslaves of Gouverneurs waren , en 2

deze Provintie zo om haar goede gele-

verden nu nog in drie Dessaveschapper genheid , als om haare weerdigheid
verdceld, die wy nu tot eene (behou wel onder de beste Landen van Ceylor
dende nogtans de oude verdeeling en Namen) gebragt hebben, namelyk Calart
Sjampanture, en Ackrepattc. Het Des

mag gesteld werden

Naast daar aan volgen in ordre Zuid
waard, Mancone, Porredive, en Erre

saveschap van Calare is ’t voornaamste wille , die het Dessaveschap van Elare
en grootste, en heeft 4 Provintien in uytmakei
Deze dric laatste Provintien beslaan
zich, genaamd Mamone , Porredive

langs de Zee, en langs dit Binnen-waMamone bestaat uyt 11, Errewielle ter cen Distantie ten minsten van 12
uyt 7, Porredive uyt 4, en Eraure uyt uuren , en Landewaard 6 7 uurer

Errewielle, en Eraure

5 groote welbevolkte Dorpen, behalven

nog veel kleene Gehugten, in de Ryst
velden verdeeld, en die ook met al hun

ne Inwoonders net beschreven zyn

Byzonder munten uyt de Dorpen van

Mamone, en nog meer het Hoofd-dort

gaans tot aan de woeste Bosschen der
Weddas , zynde alle zeer schoon en

meest vrugtbaar Zaeiland, en verder vo
Vrugtboomen en Timmerhout, als ook

vol Menschen, Dorpen, en Gehugten
waar uyt men zeer licht van der zelver

Sjampanture , dat geoordeeld werd we

aangelegenheid oordeelen kan

1; uur gaans lang te zyn , zynde gelet
gen aan een schoone Rivier, aan de Pas

het aangelegen Eyland onder Mamone, poelar

Het Eylandeken Poelian sorteerd met, eodan

daar de Tsjampans uyt Zee door ’t groot legt ontrent een Kanon-schoot van de
Binnen-water aankomen ; en dewyl 1 Rivier inwaard, waar van ’t Oude
Woordcken Ture in 't Malabaars een Portugees Fortjc nu weer met een kleci

Buiten-werk in ’t geheel opgemaakt, en
beteekend, zo schynt het daar van daan ook tot Compagnies gelegenheid aldaa

Haven, Overvaart, of Aankomst-plaat.

de naam van Sjampanture gekregen te volslagen genoeg is, konnende in Vrehebben , hoedanigen Haven , daar de de zeer licht met 25 man bewaard wer
den; doch de Lucht is hier zwaar, en
Tsjampans aankomen, ook in't Lande
ken van Cotjaar gevonden werd

En dewyl ik dit Land zelf doorreis

zeer ongezond, van wegen de naby ge-

legen Poelen en Moerassen ; ook moet

hebbe, zo zal ik het nu ook wat naeu

het Drinkwater en Brandhout van Bui-

wer beschryven.

ten gehaald werden, dat zeer ongemal--

De Noordelykste Provintie Eraure kelyk komt voor de Hoofdplaats van
grenst aan Tambancarrewarre, rakendt een Landschap van zulk een aangelegen-

aan den Oever der Rivier Naleoer , of

neid , weshalven men na een gezonder

aan den Inham van Venlo’s Baey, beho- en beter Plaats uytgezien hebbende.
rende de Zoom van den Oever of West men best gevonden heeft den hock van
kant van dit binnenwater mede onde
deze Provintie van Chittady Coedi Eri

Soratjan Candave, dicht aan Strand, by
een kleenen Inham , in ’t hert van :'

po af N. waard, tot het zout Lak va

Land , dicht by een altyd uytstroomen-

Cockewille Polle inkluis , zo dat Tau

de versche Rivier, en van binnen met

bancarrewarre tusschen Cotjaaren Erau

zeer schoon versch Water verzien , al-

re ingedrongen legt ; en dit Lak var ook van een hooge grond , en ruim
Cockewille Polle en de groote Rivie gezonde Lucht, zo goed als elders op
van Mawielleganga pas 2 Duitze myle

eylon, staande de allerschoonste Dor

Distantie van malkanderen, in een broek

en daar aan de Landzyde rondsom, ge

agtige en zeer moerassige Landsdouv yk het ook aan de Zee van zoo vee
legt, dat met weinig moeite der Inlan gemak is , dat men zeer licht (zonder
ders zou konnen doorgegraaven werden. eenige Branding) met groote en kleent
als wanneer men uyt het Z. van Accep
ta af tot in de Buiten-baey van Tricoen
male toe zou konnen doorvaren , en ’i

Vaartuigen daar kan aanleggen , en

droogs voets aan een Hoofd uytstapen ; en, ’t geen mede zeer wel uyt

Timmerhout , in de Landen van Batt

komt, is, dat de Schepen hier het ge-

calo overvloedig vallende , tot aan d
Timmerwerf door dit binnenwater af

wal met slecht water, pas een Musquet-

heel Z. Zaysoen dicht onder de Opper

brengen. In deze Provintie werd ook schoot van de Wal , alzo goed als voor
een zeer groot Caneel-bosch gevonden, ’t Fort van Jaffanapatnam, konnen leg-

strekkende Landwaard in, dwars door’t sgen

Hier

VAN C

E

A. 1675. Hier woonen de meeste menschen,er
zyn alle de Bouwstoffen, als Steen, Kalk
Brandhout, en wat des meer is, over

vloedig hier aan Strand , en werd hie
door ook de gansche streck Land aan de
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wel voor 't eerst mag gewaardeerd wer- 1075
den

Hier staat ook de Pagode van Tri-

Vagg4e

coen, in de Kaart genoteerd Tricoyl, van Trizynde deze Tricoen zekere Malabaar- coen.

Oostzyde van’t groot Binnen-water, of ze Afgod, die om ’t geluk op de Zee
Lak, verzeekerd , en van ’t vast Lan
afgesneder
Wat voor Fortificatien aldaar zouder
konnen gemaakt werden , ziet men in
t hier nevens gaande Kaartje , dat me

en voor de Landbouw aangeroeper
werd, gelyk Tricoyl niet anders dan Tricoens Tempel, en Tricoen-male Tricoensberg, beteckend.

De Inwoonders zyn alle Malabaaren, Grens

er tyd zonder eenige gevoelige kosten even als die van Jaffanapatnam en Cot-paal van
door den overvloed der dienstbare zou

konnen volbouwd werden

Steen kan hier ook in overvloed gebakken werden , dat van de Pottebak-

aar ; dog werden gezegt wat quaadaar

Gebieo

der Oude

diger, en schelmagtiger door hunnen Malaba-

omgang met de Cingaleesen , Mooren, renhier-.
en andren, te zyn: want tot hier toe

kers al in Praktyk gebragt is, en na de heeft zich 't gebied der Oude Mala
verdeeling van den Zoom der Zee zou baarze Raja’s uytgestrekt , en zo langs
een kloek voetganger in een dag van het hoog Gebergte, en de Landen der
hier tot aande Rivier van Coeboucan-oy

Weddas , dwars over tot Putelan , en

konnen overgaan , alwaar onze Gaalze

t midden van Calpentyn of Navecar

Lascaryns, als op’t eynde der Gaalze

toc, uytgebreyt , zynde verder daar Z.

Jurisdictie, altyd ter Wacht leggen
van waar een gemeen Ganger in 3 dage

waard op haaren staat langs den zoom
der Zee aan de Westkant tot Nigombe

gemakkelyk tot Mature toe kan over

toe, en aan de Oostkant tot Paneme er

gaan, en in adagen tot Gale toe komen.

de Rivier van Coeboucan Oye toe vergelyk nu de Brieven ook reeds van spreid , alwaar nu noch ordinair niet

Wagt tot Wagt op 6uuren gaans ver
deeld, overgebragt werden

anders, dan Malabaars (hoewel zy 71
Cingalees ook verstaan) gespioken werd

Ons meeste Volk legt nu altyd op en dewyl de Cingaleesche Taal van hie
Cinnecalatte, 2 mylen Benoorden Sou
Cuidwaards niet eer aanvang neemt ,
ratjan Condava , die aldaar, na ’t vol-

voor dat men over de Rivier Coubou-

crekken der nieuwe Hoofd-Rezidenti

van Oye in ’t Oosten, en in MangulCorle in ’t Westen komt, en de Lan-

geenzins noodig waren ; maar in deze

nieuwe Fortificatie konden verplaatst
werden

Het tweede Dessaveschap bestaat uyt
de Provintien van Sjampanture, en Car

rewauwe zynde ’t laatste aan Zee ge
legen en alle meest Zaey-Landen er

sen van Panoa gevoegelykst onder d’
Malabaarze verdeeling schynen te be
hooren, zo zyn de zelve by UEd. Confirmatie onder ’t Batticaloze Comman-

dement gesteld , dewyl ’t Land en die

Lieden geheel met die van Accrepatte

Vrugtboomen, makende alzo een scho

zyn ingelaten, onder malkanderen ver

ne open Landsdouwe ; maar Sjampantu-

maagschapt, en een Taal en Zeden heb-

re strekt zig Landewaard in wel 8 a 5

ben , hoewel zy een byzonder gebied
plagten onderworpen te zyn ; dog nu
ot hun byzonder genoegen neffens die

mylen verre, vol Zaeylanden , groote
Bosschen , en doorstromende Rivieren

alom met groote en kleene bewoonin-

van de Batticaloze Landen onder ’s Com

gen van menschen bezaeid
Naast aan die twee volgd de Provin-

pagnies bescherming aangenomen

Het Landschap Panoa werd bevon- Peno-

tie van Accrepatte, of het derde Dessa

den merkelyk van de Batticaloze Lanveschap,aanvang nemende met de Riviei den te verschillen, zo wel in Vrugtbaar-

van Singanpoedi in’t N. , tot aan di
Gravet van Sangamcandi toe in ’t Z.
zynde de Grenspaal der Batricaloze Lan-

den, en de ingang van de Landen van
Paneme, anders Panoa van de Cingalee-

sen genaamd

Dit is mede, niet min dan Sjampan
ture , een zeer groote en ryke Provin

tie, diep Landwaard in tot aan de Gravetten van Welasse, en de Landen de
Weddas, uytgestrekt, zeer vol menschen

neid, als inzonderheid van menschen;

egter van de Gravet van Sangamcandi

tot het groot Dorp van Arroekgamme,
is 't zeer Vrugtbaar, en alzo vol Men-

schen, als 't in de Batticaloze Landen
is ; dog van Arroekgamme Zuidwaards
is 't Land naeuwer bewoond en be
zaeid.

Een half uur gaans bezuiden Arroek
gamme legt de Haven van Appretotte
alwaar men meend dat zeer wel een

en zo schoone Bosschen, Zaeylanden

Reduyt zou konnen komen , om ons

Dorpen en Gehugten, dat men het niei

bezit en d’Inwoonders aldaar te verze-

zonder verwondering aan zien kan ; ze

keren zynde byzonder goed van gelegenheid , om dat de Hockers daar me

dat dit laatste Batticaloze Dessavescha
V. DEEL.
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sche Raja’s over, aanvangende met de A. 1675.
konnen leggen , dat men ’er met eer Rivier Coeboucan , aan de Oostkant.
plank kan uytgaan. Voords is hier niets en eyndigende aan Navacar op’t Eyland
te vreezen, om ’er in’t geheel Z. en N Calpentyn aan de Westkant des Eylands
Moesson aan te komen, gelyk men ook ’t welk langs den Zoom , van ’t eene
’t gansch jaar door van de N. hier ge tot aan het ander eynde een uytstrekmakkelyk aankomen, en zo ook wee king en afgelegenheid van 63 264 Duitna de Noord vertrekken kan , ’t welk sche mylen maakt.
Van de Rivier Couboucan tot de Riin 't Zuider Zaysoen zeer qualyk Zuy
vier
van Waluwe is langs den zoom der
delyker of Westelyker geschieden kan
dan tot hier , om dat zig 't Land hiei

Westelyker begind te ontvallen.

Zee een uytstrekking van 14 Duitze
mylen.

Dit Land is over al met weinig voll
Wanneer deze aankomst-plaats maa
met een Reduyt verzekerd was , zou bewoond , en werd van de Cinga leesen
geheel Batticalo en Panoa gedekt zyn Roene, dat is, een wild en Boschagtig
Land , waar in weinig menschen zyn
hoord gemaakt te werden, gelyk U E genaamd, en ’t geen voor zeer Koortzig en ongezond gehouden werd, hoedadelheden meermalen is voorgedragen.
Deze Landen van Panoa plagten me nig het ook in ’t Regenmoesson be

die daarom ook hoe eer hoe liever be

de cen Dessave over haar te hebben , d’ vonden is. Het is meest vlak Land aan

welke , zoo ’t een van hunne Landslie de Stranden, tot het voorgebergte van
den was, de Cingaleesche Koningen bef Oeva toe, dat aan deze Landen grensl;
voeren , alzo zy anders zeer licht en dil dog ’t geen aan de Gezondheid en
maals plagten te revolteeren, en na d Vrugtbaarheid ontbreekt , werd weer
gelyk Tambancarrewarre ) door ’t zeci
Provintien van Accrepatte te vlugten.
Hoe diep haare Grenspaalen Lanc
weerdig Zout vergoed , dat hier zoo
waard in zyn, is nog niet onderzocht : vervloedig valt , dat , de tyd wel

dog volgens ’t Rapport, aan ons ge waargenomen zynde, men jaarlyks duidaan , konnen de Cingaleesen met d zenden van Lasten hier zou konnen verBovenlanden haast tot hen afkomen; ze

zamelen, en vervoeren, byzonder a 3

dat het blykt , dat zy bezuiden Apre

uuren gaans Oostwaard van Waluwe

totte van achteren zo wel, als de Batti

uyt de Zout-Pannen , die daarom Ma-

caloze Landen door de Weddas, niet halewey , of de groote Zout-Pannen.
bevryd konnen werden , en daarom nu genaamd werder

en dan de invallen der Cingaleesen plag
ten onderworpen te zyn

Hier aan volgen de Zoutpannen van
Koekankahelle, en Bondele, en over

Veel jaaren aan den anderen nu heef de Rivier van Cerinde, 6, 8, en 10

men deeze Panoars ons , boven andre

iuren gaans Oostwaard van Waluwe ,

dezer Gewesten, zeer toegedaan bevon

de Soutpannen van Paletoupanne, Moe¬

den , gelyk zy ons tot groote verwon teckalle , en meer andre , alle door de
dering niet alleen gehoorzamen, maa Nature zo geformeerd, en verrykt, dat
ook zo getrouw zyn , dut 2y zoo wel. het geheel Land hier door gespyst, er

als die der Batticalosche Landen, op hun

door ider zyn behoef met duizenden

tyd komen verschynen, om hunne Ge

Draagbeesten afgehaald , en jaarlyks

rechtigheden te voldoen, brengende ool

vervoerd werd ; een middel voor de

onze Brieven, geheel tot Colombo toe

Compagnie, om metter tyd hier groo-

over. En zo ras ’er eenig Gerugt van te voordeelen te doen , alzo alle dic
boven afkomt, werden de Onzen door Zoutpannen onder haare macht zyn
hen, zo wel tot Mature , als tot BattiAls de Bovenlanders niet aan de hanc

calo , ten eersten gewaarschouwd , en

willen komen , kan men hen volsla

Ook gen door d’’onthouding dezer Zoutpanom onze bescherming verzogt.
zullen zy niet aflaten te verzoeken, to nen dwingen ; als ook met hen die van
dat wy een Reduyt met 18 2 20 van Tambancarrewarre in ’t O., en Maripo

ons volk daar zullen geplaatst hebben in ’t Westen te ontzetten

Nu volgen de laage Landen, by de
Compagnie geschieden kan , maar 't Cingaleesen in Corles en Pattos ver

dat niet geheel buyten kolten der E

geen ook tot groote zekerheid der laag deeld , van de Rivier van Waluwe af

Landen strekken, en voor den zoom dei in’t O. tot Navacar, en de Mangul
Zeestranden, rondom ’t Eyland, en voor Corle aan de Westkant inkluys

de Batticaloze Landen byzonder tot een
Zuider Frontier dienen zal

Delaagt
Landen.

Nigombo en Chilau zyn de Hoofdplaatzen der 7 Corles, om welke Cor-

Na de Beschryving van de Landen en les te bezetten , ontbreekt ’er niets

Jurisdictie der Malabaarze Raja’s op dir dan Chilauw maar te bezetten , een
Eyland , gaan wy nu tot de Beschry

schoone plaats om ’er aan te komen ,

ving der laage Landen van de Cingalee Jalwaar dierhalven ook een vaste Reduyt
hoog-
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A. 1675. hoognoodig is gelyk U Edelheden al niet min de Reizigers, die op, en af gaan, A. 1675.
verscheide malen by hunne Brieven var voor alle loopers gerust zyn , alzo hiei
den 13. September 1666., 7. October

altyd een goede Wacht van Oude Lafca

1668. 26. September, 1669. 16. Juli

ryns is in deze Wagtplaats, rondom

1671., en 16. April, 1672. belast heb door ’t volk met een Gracht omgraven,
ben; en noit is ’t nodiger, dan nu ge en ’s nagts met een valbrug opgehaald
wecst , om Chilauw te bezetten , om en zo verzekerd , dat zy voor de gande Lorrendrayery , die ’er geschiec che macht van Candi niet te vreezen
iebben

met het aanbrengen van Kleeden , en

Van daar 6 uuren gaans hooger langs de

afhalen van den Areek, welke de Sluy-

Rivier, aan de zeer bekende Post Alauw

kers in eene nacht stil konnen lossen

en weer laaden, zonder dat onze Cha- is nog zulk een Wacht van Lascaryns, tot
loepen, die men daar heeft, ’er altyd ze bevryding der 4 Corles en Cattugampe
net op passen konnen, alzo zy by hard le Corle, over of benoorden de Rivier,
weder van hunne Ankers konnen spillen. zynde een der voornaamste van de vorles , vol Inwoonders, en zoo over-

en ook nu en dan om gebrek moeten

vloedig van Gezaey, dat Nigumbo nu

opkomen
Nigom
b0

Deze Post kan met weinig koster voornamentlyk daar van werd gevoed
gemaaket, en met zeer goede voordee- en onze wagten ’er van gespyst.
Deze weg van Nigombo tot Alauw, Ceeeco¬
len aangehouden werden , alzo de ge
hecle Zoom der Zee hier mede in 7r

is een drooge schoone harde en byna gelte
Compagnies bezit is rondom het ge- Lyn-rechte weg , tusschen beiden nog ste
heel Eyland , en voor de Inwoonders een Gravet met een Lascaryns Wagt ge

der 7 Corles een groote verzekering,

egt zynde , waar mede de 4 en 3 Cor-

alzo Chilauw in ’t hert des Lands legt,

es gesloten zyn, en de geheele 7 Corles

aan een Rivier , die z andre in haarei

oor ons open leggen; zynde de gehee-

boezem ontfangt , en alwaar, zo ras

wy 'er een Reduyt hebben , zich ter

e 7 Corles (gelyk de Landen van Bat
ticalo daar tegen over) alles vlak en effen

stond duizenden van Inwoonders daar Land, vry van Suigers, en andre onge-

nalcken , daarenboven vol menschen

ontrent zullen nederzetten, om hunne

Vaderlyke Landen weer te bezitten

Jezaey en Vee , van Buffels, Koebee-

Hoedanig Nigombo in staat van Ver- sten , Verkens , Hoenderen, en ander

dediging gebragt is, blykt UEd. by de wild en tam gedierte, gelyk mede door
Kaart en Afteekening, en ’t zelve is in de open Lucht vol Gevogelte, als Pacu-

tyden van Oorlog met zoo man a wen, Patrysen, wilde Duiven, Tortel
zeer wel bewaard , en in deze tyden duiven , Leeuwerken , &amp;c., alles ge
meen met de Batticaloze en Wannyze

mede genoeg, om de 7 Corles, na ge

Landen in grooten overvloed , en ver-

nomen bezet te beschermen , en 't

Landvolke tegen de Bovenlanders

te

verzekeren

mits ’t vast bezit van deze Post is gelyk
als een boezem , sseutel, en frontier van

Nigombo heeft van de Noordzyd

de geheele 7 Corles Landewaard in, ge

yk Nigombo en Chilauw aan Zee, ze
verdedigen, en van de zyde der Zee of laten wy ons veel daar aan gelegen , deder Rivier-kant niets te vreesen, en Co
vyl de Portugeesen van daar altyd de 7

maar

hecle, en 2 halve Bolwerken t

lombo legt van de Zuidzyde tot haare

hulpe open , zo dat 150 Soldaten voor
een tyd nog al genoeg zouden zyn voor
een Europiaansche Magt, en de overi
ge so man zouden bequaam zyn om ’i
Veld te bewaren ; en om Chilauw te

corles geregeerd , en tegen de Boven-

anders bescherme hebben ; en de Stad

volombo is zekerlyk uyt de 4 en7 Cor

les ten tyde der Portugeesen gespyst,
gelyk nu veel beter kan geschieden, om
dat wy in verre na zo grooten vertiering

bezetten is 24 of 30 man van nooden, van Ryst niet hebben, door dien de plaats
rust is , waar toe zich de Saaken ho

kleener, en hier nu minder volk is, benalven dat wy ook deze Inlanders be-

langer hoe meer zullen schikcken, ’t geei

leefder en zachter, dan de Portugeesen

zoo ras maar ’t Land in de gewenscht.

wy nader zullen zien, hoe eer wy, ,' deden, Regeeren, die zich door ’t gewerk der 7 Corles maar by der hanc
nemen.

win, dat zy van ons trekken , en door

nze rechtveerdiger Justitie, meer aar

Tot verzekering der Landeryen van ons , dan wel aan de Portugeesen geNigombo hebben een treffelyk Wagt schied is, gewennen.
Van Alauw, van ouds de Sleutel der
huis op de Rivier van Caymel, 6 uuren
gaans opwaard, doen bouwen by het dorp «en 7 Corles , kan men in a dagen tot
Dunaga, gaande van daar een weg dwars in Anaragiepoere ('t Hof der Oude Madoor de Rivier in ’t hert van de Pitigal abaarze Koningen hier) overgaan, doo
Corle, waar door de Landbouwers daar een goeden harden weg, of anders bin

beneden wederzyds van de Rivier , en

nen een Sonnelicht tot in ’t hert van de
Ff 2

Noor-
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A. 1675. Noordelykste of uyterlykste Mangulde Frontier van de 4 en 7 Corles, en A. 167:
Corle, en van daar in 12 unren tot A¬ onze Wagt aan de overzyde in de Catlauw , waar by blykt , dat de geheelf ugambele Corle, een der 7, en aande
7Corles, immers zoo verre ons daar aan Zuidzyde van de Rivier Bilgal Corle,

gelegen is , in a dagen door een goed ofte de Rykste der Corles , daar van

voetganger in’t rond konnen afgegaan, en

Arandore het Hoofd - dorp is , een

dierhalven met weinig zwaarigheid be zeer voornaame Situatie , alwaar van

schermd werden; byzonder als Chilauyw
eens bezet zal zyn.

ouds de Inwoonders der vier Corles

noeten vergaderen, zoo menigmaal 2y

Alle, die boven dezen Cirkel woonen, aldaar van hunnen Dessave te zamengezyn allerley vlugtelingen , Weddas, en roepen werden

andren, die door de vryheid , en’t goe

Alhier (rot Arandore) is mede , ge-

lyk ook van Alauw gezegt is, niet algenoegd , en van de Bovenlanden ge- leen de zamenloop van alle de wegen des
Lands, maar zelf ook de Hoofd-of groheel bevryd zullen zyn.
de dat ze van ons genieten, te beter ver

Om deze schoone Landen onder

te weg uyt Candi loopt hier dwars door.

’s Compagnies bezit te brengen , zoc veel korter dan van Alauw , ook is de
werden ’er maar 7 of a dagen vereischt Lucht hier gezonder, behalven dat het
vermits 't Landvolk ons meer als C26 ook rondom vol bevolkte Dorpen , ei

jaaren daar om ernstig verzogt heest, van de beste Christen-Lascaryns , best
byzonder zedert 'er zo veelen onze Wa-

egen de Bovenlanders ten Oorlog ge-

penen , als door honger, gebrek, en ocffend,
ziekte ; in de Landen van Cotjaar, en

Batticalo om hals geraakt zyn, gelyk

'er , nog maar pas voor myn vertrek

voorzien is

In deze Corle heeft men overvloed

van Ryst, en plagt 'er het Leger der Porugeesen, als het te Veld lag, meest te

een expresse bezending met gevouwer leggen , en daarom heeft men hier te
handen, voetval, en buiging der Knyen Arandore ook ons Hoofd-Fort, of onze Schans opgericht, gelyk men ook,

aan ons is gedaan, om hen uyt die elen

de te verlossen, alzo anders veele van om Tontotte aan de rivier van Ruanclhunne Hoofden gevaar loopen , om n-

le, en op de Pas na Manicarwere, Dor-

boven opgevoerd, en met Vrouwen en ravaecke , en de considerable Post van
Kinderen om hals gebracht te wer Dangowitte gelegen, mede te verzekeden; dog myn vertrek toen op handen, ren, is daar een zeer sterke Reduyt open veel veranderingen voorgevallen zyn- gemetzeld , staande binnen ’t Vierkant
de , is die Zaak in de zelve staat ge-

van een oude en by ons verbeterde Por-

bleven , dog hen verlof gegeven , dat tugeesche Fortificatie, daar onze Wagt

alle , die vreezen opgevoerd te zullen
werden , zig zonder uytstel onder onze

voor alle Prykelen bevryd is.

Dit Tontotte legt maar een grootuur

Wagten zouden begeven , en dat de gaans van Arandore , van waar men te

Hoofden vry binnen Colombo kondenLand , en van Tontotte de Rivier af,
komen , om door ons te werden gespy- in minder dan 3 kleene uuren kan overzigt ter tyd toe het ons in ’t naast gaan, en afvaren tot Ruanelle, geleger
Zayzoen gelegen quam , hun verzock aan de Rivier van Colombo.
toe te staan , en hun Land onder onze
Deze Post op Ruanelle is cen van per-r
bescherming aan te nemen, gelyk ik ho de vermakelykste en schoonste Situatien, opPi¬
die men zien kan, leggende aan de gro-fnelepe, dat aanstaande Januari tot troost de
zer arme menschen , en tot veel nut voor te Colomboze Rivier ,aan de mond Mo-

de Inlanders zal konnen geschieden.

oael, opwaards Calane, en by de Cin-

’t Groot belang dezer Post van Alauw galeesen. Oil genaamd, die alhier
Endes kan uw Edelheden voor al daar uyt bly- in haar boezem ontsangt het Rivierken,
zelfs gro

te aange
legen¬

heid.

ken, dat alle de wegen ’t geheel Lantc

komende van Tontotte, zo dat Ruanel-

door zich van daar verspreyen , en ook le op een hoek legt, daar aan de Oost-

daar weer te zamen komen. Men kar zyde de Colomboze Rivier van de bovan daar in 3 uuren op Arandore, in 4 venlanden en voor by Arandore komi
op Ruanelle, in 6 uuren op Dunaga, of afloopen , en aan de Noordzyde dit Ri-

op Elebietchie , daar tegen over de Ri viertje van Tontotte vergaderd, en aan
vier gelegen , gemakkelyk komen, er de Westzyde zyn loop neerwaards
in een Zonnelicht kan men gemakkelyk na Colombo vervolgd , gelyk men
in Candi , en weer in een-zonnelicht o- in ’t Kaartje zien kan ; zoo dat

ver Attenagale door de Hina Corle op de Schans legt op een Driehoek, hebMalvane komen , van waar men in 2 bende voor en aan beide de zyden de

uuren met een Cattepanel op de Rivier Rivieren, en aan de achterkant een zeer
afdryvende , geheel tot Colombo toe vermakelyken Berg, ruim een Musketskomen kan.
schoot van de Schans , die heel kaal en

Deze Post legt, als voorzegt is, opl van alle ruigte zuiver gehouden werd,
zyn-
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in een half uur, of minder, tot de aure voortgekomen , en dat de Candize
rinszen maar bastaarden uyt de gerin-

kruin beklimmen kan , daar boven op

een Wachthuis geordonneerd is. Over ze Vrouwen geteeld zyn, waar toe, ze
de Rivier legt ook (dog buiten een inen ’t alles hier toe betrckkelyk vearhacleene Kanon-schoot) zulk een Berg len zou , een lang verhaal vereyscht
daar een klock man 2 mylen klimmen

werd

aan heeft , deze Berg verbind zig aar

Egter is dit zeker, en geen kleen be-

veel andre diergelyke , alle tot den top wys van hun voorgeven , dat, na dat
toe bezaeid, als de Vrede het toelaat, de Berg-Rajas van Candi, en Oeva de

en dewyl de Schans nu ook op een ta zen Raja voor 355 400 jaaren verkragt,
melyke hoogte gelegen, en gebouwd is de Inwoonders tot Submissie, en ,
zoo geeft dit zulken vermakelyk ge- orstelyk hoofd omgebragt hadden, 2y
zicht, en ook zulken goedc Situatie

als men wenschen kan , zo dat het wel
Belvedere genaamd mag werden
Deze Schans diend tot een Tresoo

egter niet eer van 't Landvolk aangenomen wierden, of deze verkragter, en alle

yne nakomelingen, hebben moeren in
t Hof tot Sitavaka afkomen , om al-

laar ingehuldigd te werden, gelyk nog
opkomt , en ’t geen voor de boven voor en ontrent de komst der Portugeewagten dienen moet , vermits van hiei sen in vast gebruik geweest is
van alles , wat van Colombo de Riviei

na Arandore en Tontotte te Water er
Vaaren

Het Hof , dat nu nog by ons met

te Land alles kan besteld werden. Hiei grooten arbeid opgeruimd , en in bezit

hier te-

werd ook de Neli, en andere Geregtig

renomen is , getuigd met de groott

gen de

igheden des Lands opgelegt en der

Poorten, Trappen en Muuren met Beeld-

Areck

jetrok
1.

Areck ontfangen, die 't Landvolk van en Lyst-werk gezierd,een byzondre heer-

erre afbrengt, en welke zy ongeneger lykheid Ghoewel by Anaragiepoere, ofanzyn na Colombo af te voeren , daar zy dre door Malabaarze Koningen nagelaten
dan weer met Zout, Geld, Amfioen

Kleeden, of wat zy anders begeeren , to
10 Laryns of 2 Ryksdaalders de Amme-

nam betaald werden; en de wyl Ruanel

le is als ’t middelpunt van alle de Co-

ruinen in’t minsten niet te vergelyken
welker gelyk in Cotta, Curnagel, en

andre Plaatzen der Cingaleesche Ragias,
niet gevonden werden.

Deze Post is gelegen op den arm van

lomboze Buiten-Wagten , in de a en 3 een byzonder Rivierken , komende uyt
Corles gelegen zoo legt ons zeer veel het naaste voorgebergte, en loost zich,
aan de zelve gelegen , om dat de we;

na een kleen half uur afvarens, al mede

nde groote Rivier van Colombo , die
haer door beveiligd werd , en waarom van Ruanelle afkomt; zo dat alles , dat
ook deze Schans over de Rivier ge van Colombo opgebragt werd , alhier,
van Colombo opwaards en de groote Pas

bouwd is, dewyl men , van Colombe

ils allerbest verzekerd , opgelegt, en

komende, hier noodzakelyk moet op daarom ook t’huys voor den Dessave opgemaakt werd en van Steen , die daar
vaaren, om na Arandore en andre plaatzen te komen, alwaar men anders zou

van de oude ruinen overvloedig over

connen gestuyt werden, daar in tegen-

noop legt , en genoeg is om ’er eer

deel de weg nu verzekerd is, en met

Stad van te bouwen , na by volroid is

eenen alle de Inwoonders , die tot Hi-

selyd ook de Neli of Rystpalhuizen

tawaka daar beneden tusschen Arandore om de Neli, Areek, &amp;c., uyt de Saf
en Tontotte daar boven woonen , ge- fragamze en d’aangelegene Corles ’er
rust haren Landbouw konnen bevorde

ren tot groote nuttigheid der Stad Co-

in te zamelen.

Deze Situatie is van Nature zeersterk,

lombo waar henen de weg van Rua-

en by de onzen in de ; laatste Jaaren ze

nelle in de Attulegam Corle overgevarer

eaccommodeerd , dat geen Cingalee

zynde, recht toe gaat na Hitawaka, an- sche magt hier iets zou konnen uytregders Sitavaka, 2 uuren nederwaards var

Ruanelle.

Dit is 't Oude Hof der Aloude Ko-

ten

Voor den Colombosen Dessave kan

geen beter plaats bedacht werden, al-oude

Sitavaka ningen en Rajas van Sitavaka, die Hee- zo hy in’t middelpunt is van alle de Co- Verblyf2215
ren van alle de laage Landen geweest lomboze Landen, zo van de 4 en 3 Cor- an den
zyn , van zo hoogen aanzien en ach

les na ’t N., en de Saffragamze Landen coloin

ting , dat de Berg- en Bosch-Rajas hen na ’t Z., en Colombo zelf, na’t W boten

Dessave

Schatting moesten geven , waar op de alle by na op een gelyke afgelegenheid
vant van Sitavaca na Arandore zyn e
Bovenlanders nu nog hunnen roem dra
gen, ten bewyze dat zy van Hooger A- iuren, en na Saffragam 8 uuren, en tot

del dan de Bovenlanders, en hunne Ra

Colombo iouuren te Land, maar kan

jas uyt de wettige Stam van den Tannas- wel in 6 uuren de Rivier afgevaaren
Ff 3

twer-
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En dewyl Sita een Heidensche Go-A. 1615

A. 1675 werden, en dewyl hier ordinairde Land

din is , Huisvrouw van haare grootste Godin

Raad vergaderd, bestaande uyt den Des
save, Luytenant Dessave, de Hoofden

Goden, zoo moesten de Sjangatars, of visa-

der Wagten van Ruanelle en Arandore

Bramines, den volke verkondigen , dat

een Onderkoopman , die de Admini- de Godin Sita wegens deze plaats, al
zeer Heilig zynde, dit bevel door ’s Kostratie over Sitavaka en Ruanelle heeft

een Assistent tot zyn hulp , die ool nings mond gegeven had , ’t welk zoc
Secretaris is, en daar by gevoegd Dor

grooten eerbied en vrceze in deze een-

Joan Modeliaar van Colombo, en 5 26 vouwdige herten der Inwoonders geandre van de Hoogste Modeljaars, en baard had , dat dit bevel stipt nagekoApohamis, zo konnen U Edelheden lig men , en hier door die plaats zoo veroordeelen , hoe gemakkelyk het voo woest is, dat, wanneer men die begor
den Inlander is, hier zyne Zaaken af te te zuiveren , byna geen Kat door de

moogen doen, alzo zy van alle kanten
gemakkelyk in een dag konnen over-

groote en kleene Boomen konde komen

Ook hadden de Sjangatars onder dit

gaan, en kan den Raad alle Civicle en
Crimineele (dog niet Doodschuldige Za

Volk voorzegt, dat die gene , die der

ken afdoen , en doen uytvoeren; do
Partyen konnen aan den Raad van Justi-

bevorens onder de Stosse van Anaragie

tyd beleefde , dat de boom (waar van

poere gesproken is) een zyner Hoofd-

stitie tot Colombo appelleren ; dat on takken quam te verliezen , dat dit Hof

dertusschen dezen Raad door de menig- dan weer zou voortgebracht, wer
te der menschen en geschillen, zeer veel

den van een ander Geslacht van Men

schen , die Heeren van’t geheel Land

te doen geeft.

Wy hebben dit zuiveren van 't Hof
te Sitavaca zo lang uytgesteld, als w
dagten nog eenige hoope te hebben

zouden zyn ; en dat vermits ontrent de

zen tyd ’t gerucht was, dat deze Boon
zyn voornaamsten Tak doorden Donder

om met den Tyrannigen Raja Singa to was afgeslagen , het nu de rechte tyd

Vrede te konnen komen , dog na da was de lichtgeloovigheid der Cingaleeons die hoope by den Oorlog met d zen tot Compagnies voordeel te gebruiFranschen, en zyn gebleken Verraad ken, en met eenen te toonen, dat wy 't
tegen ons, met hen aanspannende , af hartjhadden, om op Raja Singa (reeds var
God om zyn booze Regeering verlaten

gesneeden is , zo heeft de Gouverneur
in den tyd dat ik met de Vloot gezwor

niet langer te passen, en zyn geweld met

ven heb, dit werk moeten ter hand ne

geweld te stuiten , &amp;c. ; en of schoon

men, waarlyk niet uyt eygen neiging

maar genoegsaam door dwang van Dor

de Gouverneur alle deze idelheden wilde in de wind slaan, zo heeft hy en zyn

Joan , en alle de Cingaleeze Hoofden Raad egter moeten goed vinden, om dit
werk ter hand te nemen; en dewyl on-

met een openhaar dreigement , dat on

alle de Lascaryns zouden afvallen , zoo trent dien tyd de Bovenlandze Cingalee-

wy hier mede langer wagteden

te zen van de onzen alom uyt de Landen

toonen ; wie heer van 't Land was

van Colombo , Gale , Batticalo , en

dat wy hen , tot schade van zoo veel Cotjaar wierden verdreven, en metvee
menschen, nu zoo dikmaal verlaaten, en schande en groot verlies na haare Berhen t’elkens aan Raja Singa’s wreedheid ven verjaagd, en onze Lascaryns, daa
overgegeven hadden ; weshalven zy met door moed scheppende , te glorieuze
veel reden zeiden, dat, zo wy hen daa werden, zo moet ik betuigen, dat hier
tegen niet dekken wilden , het hen dar

door in dien Landaard een geheele ver-

onmogelyk was, ons te dienen , of ge andering tot onzen byzonderen besten getrouw te blyven. Ook voegde Don Joar komen is, waar in wy hen nu ook moehier nog een Fabuleus verhaal by , hoe ten houder
Sitavaka is gelegen op den zelven
de Voorvaders van Raja Singa, na da

zy nu de Servituut, van hier ter huldi
ging af te moeten komen, moede waren.
en hunne Heerschappy buiten deze Cerimonie vast genoeg gesteld was , dit
Hof lieten afwerpen, en de geheele ommuurde Stad , die nog van Yzer- er

grond, waar op Colombo legt, zonder

door eenige Rivieren , maar alleen me

cenige Spruiten , met goede Bruggen
overlegt, afgezonderd te wezen, zynde
tot onze naaste magt aan de Stad alle

hoog Land; en is deze Wagt (van waar
gebakken Steen aldaar rondom verspreid ook een weg regt toe na Saffragam gaat
legt, tot de grond toe te slegten , sluy 4 uuren gaans van Sitavaka , door eer

tende dit Hof tusschen 4 toegemaakte nieuwen geopenden weg, Gourbevele gePassen, by hen Gravetten genaamd, mei naamd , by 't Dorp Hangwelle , daar
verbod, dat niemand op Straf des Doods wy een vyf hoek van aarde Soden op de

zyne voetzoolen binnen die Limieten
mogt zetten

Rivier hebben.

De noodwendigheid van deze Post
Ont
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A. 1675. ontstaat, om dat voor ons bezit op Sas- den hebben. Nogtans is ’er hoope de 1675.
DePost fragam de Bosloopersdezen weg quamenDykagie hier in korte jaaren (zo men
van
overvallen , en de Vaartuigen , die de van Europiaanze Vyanden maar bevryd
Hang- Rivier opquamen , beschadigen. Ook blyft) zo verre te brengen , dat geen
wellé.

zyn van hier tot Sitavaka, Ruanelle ,

loeden ’t Gezaei zullen konnen be-

en Arandore veel Klippen , die by schadigen.

hoog water met veel voorzigtigheid

De Stad en ’t Kasteel zyn in zo heer-

moeten gemyd werden , dog by laag lyken postuur van verdediging gebragt,

water leggen zy droog. Een uur gaan dat men geen Vyand daar te vreezen
heeft, als zy maar matig bezet zyn.
beneden Gourbevele legt aan de overzyde van de Rivier onze Wagt mede in Ook zal door ’t verleggen der groote

een aarden vierkant , leggende Gour- Colomboze Rivier in ’t groote Lak, de
bevele in de Hewegam Corle aan de Z. Stad en ’t Rasteel , een byzonder Eyzyde van de Colomboze Rivier, en dit land ; en de Teerling , daar Colombo
aarde vierkant op Malvane aan de N. op legt, een ander Eyland , en alzo de
kant van de zelve Rivier in de Hina Stad en ’t Kasteel ongenaakbaar wezen,

Corle; van hier gaat een weg N. Oost

gelyk dit in de Kaart gezien kan wer-

den, als mede wat daar af reeds klaar
bergagtige Klip, of Klipagtigen Berg is, al het welk ook niets , dan de Kost

door de Hina Corle tot een befaamdt

Attenegale , die de Portugeezen dik- van Compaignies Slaven kost; zynde de
maals is hinderlyk geweest, om zyne Pakhuizen, woonhuizen , en een nieu-

steenagtige gelegenheid, daar men door

we Kerk, wel ’t allernoodigst. Tot de

moet , en met weinig volk een groot Kerk is al een bequame plaats onder hanLeeger stuyten kan ; dog die zwaarig- den, die nu al voltoid zal zyn.

heid hebben wy door grooten Arbeid
ver wonnen , zo dat men nu onbekom-

Om nu de Veldforten tot verzekering

der laage Landen te vervolgen, zo zal

merd regt toe op Dangowitta doorgaat, il het weder van Sitavaka aanvangen,

tot de groote Pas van Alauw. Van Mal- en van daar Z. Oostwaard na de Landen
vane gaar men van de N. kant langs de Ri-

van Saffragam aangaan, het welk onder

vier van Gourbevele , en ook langs de ’t voorgebergte van Adams Pick , aan
Rivier van Colombo; maar die van de groote Calitureze Rivier , 8 uuren

de N. kant komt , moet aan een pas, gaans van Sitavaka legt.

Dit is een befaamde plaats , van de SaffraNacklegamme genaamd, overvaaren.
Cingaleesen,
en niet min van de Portu- gamDeze weg van Gourbevele tot CoColom¬
lombo werd door nieuwe aanplanting geesen altyd zeer hoog geacht, om dat
bosche
zeer vermakelyk , en hoe naader aan het een Dessaveschap, of afgedeelde
Jurisdictie.
Colombo , hoe beter , waar door de heerschappy is, onder welke staan de
Stad al zo verre verbeterd is , dat de Correwitte, Naudum, en Cucule Cor¬

Thuinen , die voor 12 jaaren om 50 a le, mitsgaders de mynen der Agras.
60 Ryksd. verkogt wierden; nu al 7oc

Deze 3 Corles en Agras zyn vol men-

800 Ryksd. gelden , dat jaarlyks nog schen, en ’t Land in Vrede zynde (getoencemd , zynde tot over de 2 uuren

lyk ’t nu is) leverd rykelyk Neli uyt,

gaans langs de Rivier, en op den teer-

n20 grooten overvloed , dat, buyten

ling, daar de Stad en ’t Casteel op legt- haar eygen Consumptie, alle onze Wagten minsten aangeplant (behalven de vo- ten buyten last der E. Compagnie konrige oude boomen) 2ooooo boomen. 't nen gespyzigd werden , en om dat ze
Gebrek van Slaven en Arbeiders is al- vry Bergagtig zyn, zo is de zorge hier
leen oorsaak, dat men tot nog toe geen meer dan op andre plaatzen, om de DieDyken tegen de Watervloeden van de ren en Struikrovers, of Vlugtelingen ,
groote Rivieren heeft konnen leggen, en Wegloopers , en Moordenaars, die

waar mede ik nu al rykelyk tot mynen zich hier beter dan elders (ten waare alkosten begonnen heb, om anderen denleen in de Bilgal en Pasdum Corle, die
weg te wyzen. En zo hier toe door even eens als deze Landen leggen) kon¬
U Edelheden eenige Javanen en Chine
zen overgezonden werden, dit zou het

nen onthouden.

Om deze reden hebben de Portu-

Werk in korten tyd zeer gemakkelyk geesen hier ook altyd een Fort, en een
maken , en kans , om alleen met de verblysplaats voor een byzonderen DesLanderyen drie mylen in ’t rond van de save gehad, en hier ten minsten 200 2
Stad , die met overvloed van Ryst te

joo man gehoudlen; dog wy hebben 'er

bezorgen; dog alzo de Borgers van Co- Lascaryns gelegt , die op alle deze
lombo dit met hunne Beursen niet kon- schelmen zeer wel weten te passen ,
nen goed maken, zo zyn ’er tot nu toe voor al zedert de wegen en besloten

maar weinige, die dit begonnen, die door toegangen over al met groote moeite

de Vloeden nu en dan al schade gele- der Inlanderen over ’t Gebergte zeer
ruim
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A. 1675. ruim en breed opgehakt, gezuiverd, legt, en 18 uuren van Colombo, ver-. 1O13en alle schuylhoeken ontdekt zyn, hoe

danig ook de wegen ’t geheel Lant
door verbeterd werden , ’t welk alle

taande over Sitavaka en voorsz. Buy- Juristenwagten; maar recht door , door dedictie

de Reygam Corle, niet meer dan 12 avan Gale

Vrugten van des E. Compagnies Rege- 13 uuren , en dewyl van Caliture to1
ring en die ons en den Inlander zeer nui ale geen vastigheeden noodig zyn , en
zyn

de boven-Posten als met een Keten alle

Om nu deze Hoofdpost wel te ver- de Landen afsluiten, zo zullen wy uyt
zekeren , was ’t wel noodig hier een de Colomboze Jurisdictic tot die van

goede vastigheid te leggen , alzo 't ook

de verblyfplaats van den eersten of twe

den Luytenant Dessave , of van een er

Jale overgaan, en beginnen met Denuaca , dienende tot een Pas en Frontie

an beide de Jurisdictien, alwaar (als in
’t midden der Agras) buiten twyffel eeni-

varen Capitein is gelyk ook daar oi
geschied, en dicht by de Rivier voltoid ge Mineraalen moeten verborgen zyn,
is op een zeer gemakkelyke hoogte, om de groote Koude, die van hier tot
rondom een treffelyk uytzigt hebbende, n de Mende Corle , daar de Berger
gelyk men in de Kaart al mede zier

meest kaal zyn , en geen Geboomte

kan

voortbrengen bevonden werd, 't well

Vier uuren gaans van hier O- waard, men geloofd door de koude , of de
legt weer een sterke Lascaryns-Wagt,

scherpe winden, die men hier heeft te

waar van de Hoofden hun Vrouwen, ontstaan ; dog de valeyen, die niet min
Kinderen en Landeryen op Colombo, koud dan de toppen der Bergen zyn,

gelyk die der vorige magt al mede op

verden egter zoo Vrugtbaar , Koornyk , en zoo vol boomen , als eenige

volombo of op Caliture en Saffragam ,
woonen. Deze dierid , om den weg plaatzen op Ceylon bevonden
Van Denuaca tot Biblegamme gaan
tusschen Biblegamme in de Attacalar

Corle , en Saffragam in de Navadum 2 wegen , een over Openaelce , een
Corle altyd veylig en open te hou- voorname Pas in de Mende Corle, en
cen ander recht door, die in 4 uuren
den.
Grens-

Deze Post is Denuaca genaamd, legt

tan overgegaan werden ; dog over O-

venaeke is de weg niet minder dan paal van in ’t hert der Agras, en hier eyndigd de
Colom¬ urisdictie van den Dessave van Co- uuren, en ook mocjelyk in vergelyking
9

Rechtsban.

lombc

On nu de Zyde- wegen nederwaard.

van den regten weg , die alleen maar gesouden werd, om van die Pas met een

te verzekeren, en onze Vaartuigen, die Lascaryns Wagt meester te blyven
velke Pas komt uyt de Caduatte Cor

van Caliture na Saffragam, en van Saffragam, na Caliture de Rivier op en af

le tot geheel aan ’t hoog Gebergte van

vaaren, te veiligen, hebben wy nog eer

Oeva, uyt de groote en befaamde Gra-

nette vastigheid gelegt op de Caliturezs

Rivier, ontrent het Dorp Idangodde,
3 uuren gaans beneden Saffragam de Ri
vier af, alwaar de weg is om , van

jet van ldalgasina , daar niet meer dan

mannen teffens van ’t Gebergte neder
en opwaards konnen klimmen

Dit Openaeke staat onder den Gaalzen

Saffragam neerwaards, of van Caliture Dessave, en Bibligamme is de buytenopwaards komende , de Rivier door te ste Frontier van Gale , daar nu mede
waden of eenige Steenen, Klippen, en een sterke Steene Reduyt, en die me
Droogten, en alzo de weg door de Ri- eenig licht Geschut voorzien is, alze

vier, en wederzyds van de zelve op en

Crenc¬
paal des

lit Fort , en dat van Saffragam in dezelf

afgaat, zo dat niemand de Rivier van Spits en in ’t herte van de Beragtige
boven of beneden kan passeeren, zonder corles leggen, en als die wel bezorge
deze Post te naderen, en aan te doen,

zyn, zo kan ons geen Cingaleeze magt

waar door de Rivier en wederzydze

deeren, en aan die kant in de beneden

wegen verzekerd zyn.

Van hier tot Anguretotte 8 mylen ne

vanden geen schade doen

Als U Edelheden nu deze Veldfor-

derwaards legt een Lascaryns Wagt van ten van Alauw af tot Biblegamme, toe,
18 2 20 man, om de Brieven waar te vel aanmerken, zo zien U Edelheden
nemen , en voort te bestellen , die van alle de laage Landen van Chilauw tot
Caliture, Colombo en Saffragam ko¬ de Rivier van Waluwe en geheel tot

men, zynde een Pas door de Rivier, en Magamme, 6 uuren over Waluwe in

daar, de weg van Gourbevele her- de Landen van Roene, als met een ke
waards meest lynrecht Z. en N. op uyt ten toegesloten , en alle de doorgangen
komt.

Van Anguratotte tot Caliture zyn

ayt de hooge Landen in onze Macht

Van Alauw tot Sitavaca, strekken

nog f uuren gaans , zo dat Saffragam deze Wagten met een Punt inwaards

16 uuren gaans boven Caliture opwaards en weer van Sitavaka uyt waards gebogen
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. 1675. gen na Saffragam , ’t geen door de Kinderen voor veel gevaaren en wreed- . 1675.
ruwheid en strekking der Bergen, en heid bloot gesteld waren. Voeg hier

Moerassen ontstaat, die den weg van

y, dat zy nu ook gelegenheid hier door

bekomen hebben, om, in de plaats van
in den Regentyd noit kan gebruik hunne Afgoden , den waren God te
Arandore zo mocjelyk maaken , dat h

werden, en zelf ook in den drogen tyt

dienen

Wy hadden met onze magt, die wy Raja Sinaltyd boven Raja Singa’s vermogen ge- ga veregter in ’t beste van ’t droog Zaysoen nad hebben , dien Vorst al veel eer neserd.
wel 15 16 uuren zou van noodei
konnen verdelgen , en zoo, gelyk nu
nebben ; zo dat men, van Arandore ogeschied is , vernederd hebben, dat wy
ver Ruanelle na Saffragam gaande, daa met het uyterste geduld, al op hoope
niet , dan met groote mocite ter distan-

te van 10 mylen toe , waar toe mer

zeer gemakkelyk in 11uuren , en van van Vrede , nog al uytgesteld hebben;
Sitavaca in 8 uuren komen kan ; er waar tegen hy ons , was ’t in zyn vervan die kant verzekerd ons de nature mogen maar geweest, al over lang (zon-

van ’t Gebergte van Bolatgamme zoo- der Vrouwen of Kinderen te spaaren)
danig , dat wy van daar geen vyander zou verdelgd hebben, schoon wy hem
te wagten hebben , waarom ook all- noit eenige tegenstand gedaan , nog
andre oude Binnen-posten ingetrokker Vyandschap bewezen hebben, voor dat
zyn , dienende nu alleen tot het over

hy ons met het mes der Franschen

brengen der Brieven, als namentlyk, in meende te slagten, behalven veel andre
de Colomboze Landen Gourbevele

Verraderyen , aan ons betoond , waar

Malvane, Calane, Anguretotte, Cat door ons geduld in een regtveerdige
tane, Topture, Sounapeti, Berberyen, Gramschap veranderd zynde , wy en
Macoene , Alican , Belantotte, Cau-

onze getergde Wapenen van God zoodanghelle, Pelanda, Aglawatte, en nog danig tegen hem gezegend zyn, dat ik

andre kleene Wagten , die zeer verre zeggen durve , dat die Tyran verne-

verdeeld en weinig van getal zynde

derd , en ons van God geschonken is,

altoos kragteloos waren

en wy recht hebben om hem als ecn

Even ’t zelve is in de Gaalze Landen afgryzelyk Monster te vervolgen.

geweest, daar de Wagten van Bentotte
Pittigelle , Oedeboeke , Mapulegam
Sinnedume , Accuras , Barlepanctotte

Dus verre dan Ceylon, voor zo ver-

re het nodig was, beschreven hebbende, zo gaan wy nu tot 't Zuider Cho-

en nu nog Cattoene Binnen-Posten, en romandel, of wel tot de Provintie Tan-

maar met Briefdragers bezet zyn , bly
vende de laage Landen door de Boven

posten bewaard

Ook zyn zedert 12 jaaren de Lander
en Corles aan Strand zo verbeterd, dat

sjaoer , (anders Tansjouwer genaamd) Tangades Teuvers Land , en Madure , en oer.
vrervolgens mede tot Malabar, Canara , en Chimchani, over

Het Landschap Tanjaoer is een by-

de Dorpen , die voor 12 jaaren 200 zonder Vorstendom, en van over ouds
Ryksdaalders ’s Jaars voor den Hee

ier een Lid van het Ryk van Carnatica

opbragten , nu 5 , 6, en 700 Ryksd geweest; dog dat altyd zyne SouveraiVoordeel geven , en zoo wy maar nog ne eygen Prinszen , by hen Naiks ge
eenigen tyd Vrede van Europiaanscht

naamd, gehad heeft, staande met den

Vyanden mogen behouden, zal in '1 Koning van Carnatica, en de Nayken
korte blyken, wat Ceylon is
van Madure en Singuer , in Verbond ,
Ook begrypen de Boven-Posten, ze

die nu beslagen zyn van Alauw tot Bi

blegamme in verheid maar 15 mylen

by na z00, gelyk de Keurvosten van
Duitsland met den Keizer.

Dit Landeken is boven alle de Cho-

daar de Posten om laag aan de Stranden romandelsche Landen van de Natuurt
ten minsten 36 of a0 mylen beslaan , zeer Gezegend door een zeer groote
behalven dat wy nu ook alle die gene Rivier , die haaren oorsprong in 't

welkc beneden de bovenwagten leggen, Noordelyke Ballagate, en 't Malabaars
en daar door duizenden Lascaryns to
onze Vrienden hebben, die bevorens on

Gebergte heeft , welke Rivier in de

Maanden van Mey , Juni , Juli , en
ze Vyanden waren , hebbende nu me Augustus overvloejende, dit Landeken
veel volk maar een kleene distantie te zo overstroomd , dat het daar door gebewaken, daar wy anders met weynig lukkiger, dan Egypte door de overstrovolk een groten Cirkel met veel be ming des Nyls, is, om dat in die maan-

kommering moesten bezorgen ; waa

sen dit Land , en ook geheel Choro

beneven nu die Landen ook de Lasca

nandel , droog legt, en door gebrek

ryns, die anders ten laste der E.Com

van Regen onbequaam is , om het te

pagnie waren, zeker voeden; daar an

beploegen , daar dit Landeken overvloed

ders die menschen mer Vrouwen envan water heeft door den overvloedigen
V. DEEL

Gg

Re¬

BYZONDERE ZAAKEN
A115 Regen, die op Malabars Gebergte neer- hoop lag; weshalven wy , op ’t ver-A. 1675
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valt, en van daar door de Rivier op dit

zoek van den jongen Neyk, Singa Ma- Welke
laati

vlak en laag Landeken neerstroomd, be- le Dasje , de Stad Chormandelan heb- Stad doo
halven dat ook de tanken des zelfs hie

door vol water zyn.

Portissche

Stadby
Chiormande

lan.

27

Hier door zyn zy een geheel Gezaey

dat zy gemakkelyk inoegsten, voor uyt

den moeten in bezir neemen, en die te

ons is in

ren den Madurees moeten beschermen, geno
die de zelve ook aan de E. Compagnie inen.

Souverain opgedragen , en ’t recht van

makende hunne Rystvelden wederom te Munt te slaan (woor de helft der voorgelyk met de andre Landen op Choro deelen op de zelve) aan de E. Compag

mandel klaar, om die te beploegen, en te
pezaejen, waar door zy boven hunnege
buuren tweemaal ’s jaars een zeker Ge
wasch hebben

Hier door is dit Land zeer Vrugtbaar,

nie oolt overgegeven heeft ; en boven
dien nog de Havens van Trimelepatnam,

en Carcal , gelyk uyt de Actens , daar
van gemaakt , te zien is
Hoe treffelyk nu deze Jentiefze Stad Geregtig-

niet alleen in dit gewasch, maar ook in

hormandelan tot Compagnies negotie heden die

Menschen en Vee zeer vermenigvul-

in die by na verwoeste Landen te Passygene

digd, en door des zelfs grooten Hande
te Water en te Land zeer Ryk gewor

den , waar door de Portugeesen , her

wy daar

comt, en door ’s Compagnies gecon-ten
questeerde Stad kan beschermd werden, is U Edelheden in ’t verleden jaa-

waards gelokt zynde , een Stad aan de al gebleken

oude Jentiefze Stad Chiormandelan ge
bouwd hebben, die uyt haar zelve zo

veel jaaren bestaan heeft , dat de Ko

Wy vertoonen dat in de Kaart
en ook 't concept, om metter tyd
deze Jentiefse Stad tot zoo verre

ning van Portugal daar af noit eenige nog te vergrooten, dat het versch
andre Lasten, dan alleen ’t bestellen van water, en een hoogte, een weinig bui
’t Geschut tot hunne verdediging, ge ten de Stad leggende , binnen de aarde
dragen heeft , alzo hier groote Handel juntjens omvangen , en binnen de Stac

by ’t vervoeren der Graanen , en Klee verzeekerd zyn zal , wanneer niet ge
den, en by ’t te rug voeren van Areck, twyffeld werd , of deze Stad of Steden
Suyker, Timmerhout, en andre Waa-

zullen zoo groten tocloop van Inwoon

ren, was. Dit noemde men daar de

ders, als eenige plaatzen op Choroman.

kleene Zeevaart, buyten welke zy nop

del, of Malabar, hebben; gelyk wy nu

een groote op Tanassery, Atsjjen, Ma-

eeds al zoo veel Inkomsten en Gerech

lakka, Cambodia, Siam , Djohor, en tigheden trekken, als de onkosten, aan
voor al op China hadden, die aan deze de Stad gedaan, bedragen , welke ook

Stad een groote weelde en rykdom toe met het toenemen van Menschen en
bracht , waar door deze Borgery (voor Vee zullen vermeerderen , waar toe de
de Hollandze Wapenen bevreest gewor- Vrede in deze Landen zeer veel geven
den zynde) magtig geweest is, om de zal, wanneer ook de E. Compagnie hier
Stad rondom met een Steenen muur. nog eens zo veel Inkomsten , dan nu,
Wallen, en Punten te omssuyten, hoe-

nebben zal

danig die nu nog in staat van verdediging, dog van ons zedert de laatste jaa

nam , benoorden Adams-brug, en Wa- van

ren vry meer versterkt en verbeterd is
Zedert heeft de magt der Carnatische

Het Landschap tusschen Adrampat-’t Land
emoekan bezuiden Adams-brug , in de

binnen-bogt, plagt nog voor 18 jaarer

Koningen zeer afgenomen , en zyn zy gedeeld te wezen in z deelen het Noorne Landen door de Viziapoerze, Gol
condaze en Mogolze Mooren, ten mee
rendeel veroverd , waar door ook deze

Provintien , gelyk ook door onderlinge
partyschappen der Nayken van Tansja
oer en Madure , zeer veel afgenomen
hebben, en verminderd zyn, zo dat he

delykste onder den Vryheer Tirewenajulle, en 't Zuidelykste onder den Ra-

gonade Teuver , dog beide aan den
Nayk van Madure Cynsbaar, en tegen
malkanderen. Hebbende Terewenapul-

le zyn hulp van de Portugeesen , en de
Nayk van Tansjaoer , en de Teuver

toen van die van Madure , die de Por
zeer waarschynelyk is, dat de Viziapoer
ze Mooren dit aan hunne reeds verover- ugeesen tegen den Teuver in toom

de Provintie van Singier zullen hegten, hield; welke vyandschap van den Teuof wel licht zo ontvolken (gelyk reed ver met de Portugeesen ons A. 1658. by
de meeste helft der menschen van daar ’t innemen van Toetoecoryn , en voor

al gevlugt, of door hongers-nood. il van Man-Aar, zeer wel te pas quam;
Oorlog , en dieren tyd , omgekomen alzo ’t ons tot Man-Aar onmogelyk zou
is) dat het in ’t geheel magteloos, en geweest zyn, met eenigen schyn van
t’ zynen believen zyn zal, of wel voor

succes tegen een vyand , die, zo sterk

dien, die ’t eerst zal willen innemen, al- als wy , met S Veldschanssen op den
zoo ’t voorleden Jaar daar alles al over Oever gereed stond om ons te ontfan
gen

den

cuver
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A. 1675. gen, te landen, zonder de hulp van zynt en zelden van de Passagiers gebruykt 1675plat-gebodemde groote Tsjampans, waar
in een Compagnie van 65 man neerge-

werden.

Het Eyland Rammanacoil is zo ge-

’t Eyland

bukt in ryen en geleders met hunne Wa naamd , na den Heidenschen Afgod gamma

penen in eengedrongen zitten, en hiet Ramma , zynde zeer wel gelegen voornacoil.
droog aan de wal brengen kon, waar den Teuver , en zyn beste toeverlaat in
door wy eygentlyk de overwinning over den nood , en ontrent een Kanon-schoot
de Portugeesen bequamen, waar op wy van de vasse wal leggende. Tusschen
toen ook met den Teuver een Con beiden is cen Kil, Pambenaer genaamd,
tract van Vriendschap gesloten hebben

en daar by hy zo grooten voordeel or

daar alle de Vaartuigen (komende van
Choromandel na 't Zuiden of de Mala-

dezen Tirewenapulle bekomen heeft baarze Kust, en de Stranden van deMa-

dat hy nog binnen A. 1658. zyne Lan

dureesche Havenen na het Noorden)

den verlaten, en aan den Teuver als eer veeltyds doorvaaren , en volgens ’t oud

conquest overgeven moest, alzo hy doo gebruyk der Portugeesen tot Toetoecoonze verovering van Jaffanapatnam er ryn moeten aanleggen , en die zulk.

Nagapatnam van de Portugeesen verla
ten; en dus gedwongen wierd, de vlug

te nemen; zo dat nu die gansche streel

verzuimden, en van de kruissende Frcgats aangehaald wierden, vervielen, geen
Passen by zich hebbende , in de boete ,

lands van Adrampatnam in’t N. langs en liepen groot gevaar van ’t verbeurc
den zoom derZee tot Wallemoekan, en

verklaren van hun Vaartuigen en goed.

voorts d , 5, en 6 uuren Landewaard

Deze Ril legt vol Klippen, en maakt
in, onder des Teuvers gebied staat; dog de Vaart zo eng, dat men zacht en voorzeer wisselvallig en gevaarlyk staan zy- zichtig 'er door moet vaaren, en op dat
ne Zaaken , Landen en Onderdanen, daar niemand , zonder tol te betalen,
zynde nu allerley rampen, zo vel dar

mogt passeeren , zoo leggen daar ver-

de Naik van Tansjaoer, onderwor

scheide handelbaare klippen los inge-

pen
worpen, zo dat 'er metordinaire hoogtt
Binnen de Zuidelyke oude Limiter niet meer is, dan c 6 voeten water
Cost.
d’Insia

A6

van des Teuvers Land, by de Portuge en voor dieper gaande Vaartuigen wersen Costa D’Insiado genaamd , legt he den deze klippen weer opgehaald; voor
Eyland Rammanacoil, makende in’t W
welken arbeid de doorvaarder betalen
den aanvang van Adams-brug, zo wel moet; dog vaartuigen,dieper dan 7 voeter
als Man-Aar aan ’t Eyland Ceylon in '1 gaande, konnen zelf in 't Spring-ty daa
Oosten.

Deze Adams-brug werd zo door d’

niet passeeren; en de Vaartuigen, die deze passagie myden, stecken langs Adams-

Portugeesen genaamd, volgens de Fabe

brug (bezuiden of benoorden) over, en

len van een Jentiefze Historie, of- mis-

passeeren , dicht langs Compagnies Ca-

schien met al zo grooten recht na on-

steel, de engte tusschen ’t Eyland Cey-

zen eersten Vader Adam , om dat 'er

lon en Man-Aar; dog hier is by Spring

Schryvers van weinig geloof zyn, dit ty zelden 6 voeten, en by een ordinaris
gedroomd hebben , dat het eerste Pa

gety pas voeten water, en verloopt
radys van Adam en Eva op Ceylon ge zeer door de zandige grond, dat de doorweest is, waarom zy den Berg, in ’t O vaart moejelyker maakt, dan door Pemvan Colombo gelegen (zynde de hoog benaer, gelyk de naam van Man (Sand
ste van ’t Eyland, ook Adams Pick ge
naamd hebben.

en Aar (ivier) medebrengt
Wat verder van ’t Eyland Rammana-

Dit is een Sandplaat , die ontrent coil zy, konnen U Edelheden uyt ons
mylen lang is , loopende wat geboo

gen, meest O. en W. van Rammana
coil tot aan ’t Eyland Man-Aar, meest

schryven van den 5. Februiari , 1671.
zien.

De E. Compagnie heeft al van oud

hoog en droog boven water, uytgeno her oppermagtig over den Inbogt tussen
men dat met het kenteren der Say

Ceylon en Madure , als mede over de

foenen nu hier , dan daar, een gat door Teuvers Land en Tansjaoer zo wel be
’t aanperssen van 't Zeewater door oosten , als bezuiden Adams-brug, en
breekt , en zomtyds een Kil maakt over alle de Eylanden, daar in gelegen

daar wy wel 9 en 10 voeten water geheerscht, en dierhalven zo was 't wel
gevonden hebben , welke gaten weer noodig om het Eyland naast Rammakort daar na toegeslagen werden; maar nacoil (alzo de meeste dezer Eylanden

dicht aan de Eylanden in ’t O. van van onze Inwoonders bewoond zyn
Rammanacoil , en in’t W: van Man- met een Wachthuis te beslaan, alzo de
Aar , blyven ordinair 2 Killen , voor E. Compagnie nu zo wel meester van

kleene Toni’s of Vaartuigjens , en de doorvaart is, als den Teuver, om te
Tsjampans , die meest by de Visschers, verhinderen , dat zodanige Goederer
Gg 2

mog-
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Ook konnen de groote en kleenesche-A. 1675-

A. 1675.mogten passeeren , die de Compagnis
eygen , of by speciale Contracten aar

pen binnen den Oostkaap van Comoryn,
fbinnen den hoek van Mannapaar, 'c
haar verbonden zyn.
geheel
jaar door hier aankomen en verDeze
eygen
Goederen
zyn
Sjankos
Waaren,
nier val Zaye, Peerl-schelpen, &amp;c., en by Con- trekken , om dat de Noordewind , die
lende.
tract is verbonden de Peper van Mala geheel Choromandel onbevaarbaar, en
bar, en meer andre Koopmanschappen ten laager wal maakt , hier door afsnyding van Adams-brug een opperwal is,

die de Compagnie in de Bogt konne

met schoon weder, gelyk insgelyks

benadeelen
Erent.
paal des

Van ’t Eyland Rammanacoil tot Wa

door de strekking der Kust) in 't Zui-

lemoecan , makende het eynde van de

der-moesson hier een opperwal gevon-

Teuvers. Teuvers Limiten in 't Zuiden , is het

sen werd, waar van de E. Compagnie,

een droevig droog en heet Strand, me en ’t Eyland Ceylon, groote nuttigheid
verscheide Dorpen , die bewoond zyn trekt , alzo ook de Vaderlandze Schemet Visschers , Mooren, en andre Lie

pen daar veilig aankomen, en in 't Zui-

den, die zich by der Zee met Peerl-en der-moesson weer op alle plaatzen na de
Sjancos- duyken erneeren, waar van de

Oostkust van Ceylon , Choromandel,

Mooren wel de voornaamste zyn, die

Bengala, Malakka, en Batavia vertrek-

door hun neerstigheid veel Geld verga
deren, en aan den Teuver groot

Schatting opbrengen; zo dat de mager

heid van ’t Aardryk gebeterd werd door
de ryke Vrugten der Zee

Langs deze gansche Strand legt het
bezaeid met Eylanden, daar van die me

Compagnies Parruas, en andre Huisge-

ken konnen

Langs deze Kust, en de Indische Zuider
vinnen-bogt van Ceylon , heeft de E.
compagnie , boven zo veel Eylanden

7 groote en 7 kleene Havenen op
’t vaste Land, die, by verovering van de

nog

Portugeesen , door ons bezeten werden

Deze zyn met Christenen Parruas,

zinnen bezet zyn, alle versch Watei van zommige Mooren bewoond
hebben, en welke huisgezinnen toezien

dat niemand eenige Zaye van de Over

ryn

De voornaamste dezer Havenen is

Toctoecoryn, dat ook de Hoofd-plaats,

en tot den voorzegden Handel zeer genies verlof , en voor al dat 'er geen legen , en van vooren door een lans
Sjankos opgedoken, nog Peers-banken root Eyland beschut is, daar Schepen.
beschadigd werden, gelyk, buyten de- niet dieper dan 12 14 voeten gaande,

kust komt plukken, zonder Compag

ze toezicht, zekerlyk geschieden zou

met volle Zeylen binnen loopen , en in

welke Familien zich buiten dien me

zeer slecht water verzekerd leggen, en

Visschen, Zaye-plulkcken, en Sjangko

connen daar ook de groote scheepen

te duyken, erneeren, waar op zy buy- gekielhaald en vertimmerd werden, die
ten Last der E. Compagnie onderhou
inders op de Rheede op 7 vadem anke-

den werden , leverende de Zaye er

trattuie

Sjancos aan ons tot een gezetten prys
Van Walemoukan tot Caap Comoryn, Zuidwaard, en van daar weer to
Paloer op de Malabaarze Kust, Noord-

ren, en gelost, of geladen zynde, weer
vertrekken.

Van deze Landen trekt de E. Com-

agnie veel Klceden, Goeni , Wasch,
Dlie, Yzer, en veel andre Waaren, die

waard, is ’t gebied van den Nayk van hier op Ceylon een grooten Handel, en
Madure , die altyd gehouden is voor veel voordeel geven , behalven dat hier
den grootsten van zyne Gebuuren, be

Gods Kerk ook zeer kan uytgebreic

zittende een schoon Land vol Inwoor

werden , weshalven wy eenpaarig op
Ceylon van gevoelen geweest zyn, dat

ders , en zeer Vrugtbaar van allerle

vee , en byzonder van Ryst, zoo da 'er cen sterke Fortificatie op Toetoeco
het, gelyk Tansjaoer, jaarlyks duizen ryn behoord gelegd te werden, tegen

den lasten , boven zyn eygen vertee

welk Concept U Edelheden zomtyds

ring, uytleveren kan, hoewel ’t (gelyl

van andre gedagten , en dan weer een
er voor geweest zyn, na dat de Oor-

des Teuvers Land) ook langs de Zee

stranden zeer dor, mager, en vol doornBosschen is, waar tegen men weer de
voornoemde Vrugten der Zee, en den
overvloed der mondkosten en levensmid

logen in ’t Vaderland dit af of aanradeden

Gelyk dat ook zo by de Heeren Maores, als ook by U Edelh: al den 22.

delen, die van boven na de Stranden2, 3, May , 1670. 20 klaar goedgekeurd is;
4, en 6 mylen verre, afgevoerd werden roewel ’s Compagnies Zaaken niet al
stellen moet. L. Ook komen ’er uyt d
yd toelaten dit, als men al wil, zo ten
Waaren Boven-Landen veel Lywaaten van aller eersten werksteliig te maken. Zo men
nier val
lende

ley zoorten, en vooral d’Ordinaris Caat

de Militie, daar toe maar noodig had,
jes , die by honderd duizenden Stuk- zo en behoefde men dit om de Lasten

van daar na Ceylon, en andre Plaatzen, niet uyt te stellen, die uyt de Overwinvervoerd werden

ster
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A. 1675.
nooten,
als
Porca,
Mangatti,
Parouw,
A. 1675. sten hier gemakkelyk zouden te vinden
zyn, als wy ons op Toctocoryn maai
eerst zullen hebben vast gemaakt, ge

&amp;c., als ook Betemene, Marta, Coi-

lyk nu al zoetjens ter hand genomer

yk Subaltern, en van ons afhangende
om dat de Compagnie hen meest heeft
croverd , gelyk zy die ook als hunner

werd ; dog niet zoo, als voorleden he

an, en zelfs Calicoilan wel uytdrukke-

concept geweest, en van de Heerer
Majores geapprobeerd is, maar alleen Seschermheer erkennen, hoewel zy dien
de Logie in een halve Cirkel van 3 hec- Bescherm-Heer, na den toon, die men
se en 2 halve punten omvangen ; en di nu op Malabar zingt, (alzo men die Raja’s
werk aldus volbouwd , en ’t Paranas

nu boven de Compagnie daar verheft

quartier omheind zynde , gelyk in ' nu als verachten, even als of zy aangeen
korte staat te geschieden , zo zal bly-

Contracten meer gebonden waren

ken, of deze uytbreiding en omssag de

Op voorsz. 7 groote en 7 kleene havenen van de E. Compagnie werd staat
gemaalet , dat niet min dan voooo huis-

E. Compagnie zal lastig wezen of niet,
vant boven de verzekering van de In-

bogt, zal de Handei niet alleen verze

gezinnen van Christen Parruas , van

kerd wezen, maar de profyten zuller

welke ’er , in Toetocoryn alleen 28

ook grootelyks vermeerderen, dat anders 30000 by vredes tyden , zyn: want

olstrekt onmogelyk is, behalven veel anders vlugten zy van daar, om dezwa
Zeer nut

andere ongemakken, die de E. Compag

re schattingen te ontgaan, en zoeken on-

oorons. nie zal onderhevig blyven , zoo wy in der onze bescherming zich te dekken.
De Christenen hier, meest Rooms- Kiagte
dit werk langer vertragen, alzo hier van

alleen afhangt 's Compagnies souverain gezint, heeft men tot nog toe tot on-van de
van
bewind over de Inbogt, om door geen zen Godsdienst niet konnen trekken Heer
Goens
soor
dien
de
Roomze
Paapen
,
daar
’t
overonandere Kooplieden bevaren te werden,
dan met ons verlof; ook hangt hier van gansch Land door verspreid , sterk daarze Predi
af de verzekering van ’s Compagnie
Peerl-banken, en ’t opduyken der Sjang-

egen arbeiden , en die waarlyk (God kanten

beterd) onze Leeraars verre overtreffen dael

cos ; en ten derden de verzekering der

in neerstigheid om de Inlandze taal aan

Peerl-merkt, die van geen kleen belant

te leeren , en waar in de Roomsche

is, zo ras de Compagnie die onder haar

Leeraars uytmunten , en die daar door

eygen bescherming steld. Ten vierden )

en groote kragt op de Parruas hebben,

verzelteren van den Handel van Areck

prekende, lezende, en schryvende het

Kleeden, en veelerley andren Handel, Malabaars zo six, ja zommige beter,
tusschen Ceylon en de vaste Kust van dan de Inlanders zelf , door ’t voordeel
Madure, des Teuvers Land, en Naga van de welsprekenheid, dat haar de Stujatnam. Ten vyfde, ’t voorkomen van die boven de Inlanders geeft
alle Lorrendrayery zo van ons eygen

Onze Predicanten daarentegen, schoon

volk, als van andren; behalven dar hier 102 12 jaaren hier te Lande geweest, Uytg-

uyt ook veel rust voor geheel Ceylon, zynde, hebben noit eens een begin ’er nomer
Madure Z. Choromandel , en Malaba
voortkomen zal ; en daar by men dan

af gemaakt, ten waare alleen D. D. Cla

L D Cla¬
vius, en

ius en Specht, zo dat het te beklagenSpecht.

de 3 Hoofd-poincten , waar op de E zy, dat de broederen in dit hoognodig
Compagnie van den beginne af ge- verk zo traag bevonden werden , hoe
rrond is, te weten dapperheid met de

zeer de zelve nogtans van my en andre

daar toe aangezet zyn ; en daarom is in

Wapenen , daar ’t vereischt werd
schrandere Negotie en Handel , daar Rade van Ceylon verstaan, dat geen der

zy zonder geweld, en regtveerdig te laatst aangekomenen, schoon hun tyd van
bekomen is, en de regtveerdige Politie 5 210 jaren al uytgeloopen was, eenige
verhooging zal werden toegestaan, alzo
zo als zy in ons Vaderland stand grypt
zal konnen werkstellig maken, en uyt het genoeg is voor 4 a 6 Duitze Predis
catien ter maand 100 gl. en zo veel Ealle de welke dan van zelfs de voortzetting van onzen Godsdienst volger molumenten te trek ken.
zal.

Men moet ook wel letten, dat de In-

Op Toetccoryn hebben wy geplaatst
D. Hermannus Specht, laatst met de

landze Vorsten de Contracten, die zy

Fluyt Pynaker op Ceylon gekomen,

met ons gemaakt hebben, niet overtre

een man van een zeer goed leven, vrien-

den; gelyk die van Porca geen Hande

delyken ommegang, van een gereputeer-

altoos doen mag , en die van Calicoilan de hooge Studie, en van veel bequaammag zelf in de Binnen-bogt niet komen neid, om de Roomsche Paapen pal te
zonder ons verlof.

Ook zyn alle de Raja’s van ’t Z. Ma-

zetten. Deze heeft belofte gedaan om

het Malabaars te leeren spreken, lezen,

in schryven, waar toe hem van Compagnies
wegen 3 Tolken en Schryvers,
Coetsjien, &amp;c. , en des zelfs Bondge

labar, en byzonder van Cranganoor,

Og 3
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hier in te voorzien, waar door ’t gezien A. 1675

A. 1675. toegevoegd zyn, te weten , een gestu

deerde Bramine, een Schoolmeester, en staat, dat de Viziapoerze Mooren met

sit schoon Land zullen henen gaan,

een Nederlander, die van zyn 10 a 1

aar tot zyn 22 jaar in Teckenkoer van waar van het Fortificeeren van Toetoe-

coryn al medt zeer afnangt; gelyk me

de geleerdste Bramines de Hooge en La
ge Malabaarze Taal geleerd heeft, en in
Leezen, Schryven, en Cierlyk spreke
uytmunt , en byna al als Heidens ge-

se dat wy ons Recht op beide de In-

bogten bezuiden en benoorden Adamsbrug stipt handhaven , en geen Koopworden was, zo dat hy ook geen Koe- handel, die ons eenigzins kon schadelyk
jen Vleesch eeten wilde , en zich aan zyn , daar dulden.
den aanvang van des Trevancotter’s
veel andre Superstitien vast hield

Land begind de West-kaap van Como-

Zo dienstig deze nu voor D. Specht to

yn om, aan een Zeedoipie. gend

t leeren der Malabaarze:Taal is, z0 noc

dig is D. Specht voor hem , om hem en eyndigd aan Zee ontrent 2 uuren

van half Heidens weer Christen te ma

gaans, of wat min, benoorden Tege

ken. Zo ’t Leeren van dezen Predikan

napatnam , en tot hier toe is 't Lanc

voortgang neemd , zal 'er een groot

met zyne Inwoonders nevens de andre

deur voor ’t Heidendom geopend wer
den, zo onder de Paruas Christenen, al

horomandelse en Madureesche Mala-

onder veel andren, en de Heidenen a
daar.

Zyn Ed
agtin
voor

jaaren van eenen aard, Taal, en Natu-

re uytgenomen dat ’t geslacht der Nay
ros in de Noorder declen te Landewaard

De Heeren Majores behoorden ook in in al gevonden werd , en tot hicr toe
’t Vaderland die voorzorge te dragen, is’t gansch Land verspreid (gelyk gehee
dat geen Predikanten verhooging van horomandel tot Bengale toe) met We-

Gagie zoude mogen eysschen, voorda vers die benoorden des Trevancors gezy 't Maleytsch, of Malabaars zo ver
bied niet meer gevonden werden, uytdikanten
re geleerd hadden , dat zy, de Inlandze gezonderd eenige weinige Zyde , en an-

Taalkun

dige Pre-

Christenen daar in konden aanspreeken,

re gemengelde Wevers, die ik tot Coy

en leeren, alzomen met die 2 Taalen geheel Indien door te regte raken, en van

in , dog daar benoorden nooit , gezien
nebbe, en die, mynes wetens, ’er ook

Malakka tot Cambodia inkluis, en voorts

niet gevonden werden, tot den aanvang
van de Grensplaatzen in Canara inkluis

in alle de groote en kleene Eylanden to

in de Moluccos toe met het Maleyts zig
redden kan.

Veele der Broederen willen geene de
zer twee Taalen leeren, ten zy zy eers

mmers zoo weinig , dat het getal niet
naamweerdig is ; ’t geen daar van schynt
te ontstaan, om dat de Landen benoor
len Trevancoor tot de Landen van Ca-

wat Portugees geleerd hebben, daar ’t nara toe zeer gebrokten, en met een onPortugees hen hier in veel nadeelig is

gelooflyk getal Raja’s bezet zyn, waar

gelyk het te wenschen was, dat die Taa

door die in geduurige twisten leven

door gansch Indien kon uytgeroeid wer

waar uyt ook Oorlogen ont staan, en daar

den, om’t groot voordeel, dat de Room

iet zulke geruste handwerkslieden dar

ze Paapen en andre Vyanden van onz

niet lang konnen harden , en daar veel

Religie daar mede doen

Sen Predikant Max wel heeft nu o
ver de s’jaaren op Choromandel geweest;

dog egter niet in ’t Malabaars gevorderd

lichter het Peper planten (waar aan wei

nig werk is) kan by der hand genomen
verden

Dat Tegenapatnam om deze redenen

daar ’t nogtans gemakkelyk in z jaaren voor dezen onder Toetoecoryn stond, en
promt te leeren is, zo ’er maar een wei- om verscheide redenen ook nog behoord
nig liefde was , die God Almagtig te te blyven, is U Edelheden bevorens a
mstandig vertoond. Hier vallen Caar
bidden zy, dat in haar Eerw, aller Ge
moederen mag vermeerderd werden
Sen Tr.
12169.
ter

Gelyk des Teuvers Land legt aan de

ens, Leder, Yzer, Vloersteenen, &amp;c
velke daar benoorden zo niet te vinden

Oostzyde van de Caap Comoryn, alzc zyn, maar wel bezuiden, en over hee
legt dat van den Trevancotter aan de Choromandel. Ook doen ons de Moo¬
Westzyde, zynde van ouds her, en nog,

en, Chioli’s genaamd, en zich opTe

beyde Schatting-geevers aan den Nayl

genapatnam in grooten getale onthou

van Madure; dog die hun beiden in deze

dende , by hunnen Handel in Kleeden,

laatste troebelen tegen hunnen Heer met Peper, &amp;c. op Persien , Mocha, &amp;c.

veel andren aangespannen, en de Wape-

sroote schadc; en daarom was 't beter

nen opgevat hebben, waar door dit Lanc dat dit Comptoir onder Toetoecoryn,
niet minder, als dat van Tansjaoer, ge dan onder Malabar, stond, om dat dar
heel boderven is , en zoo van menschei

ook de Caatjes van een zoort alle o

ontbloot werd, dat het te beklagen zy. een vaste Prys zouden konnen gehou
dat Compagnies gelegenheid niet toelaa den werden , om dat in geheel Madur12

VAN C E

Y LO N.

239

A. 1675. in alle de Portes van Toetoecoryn nie- heden Approbatie, maar een eygen A. 1675
mand dan de Compagnie, Kleden kopen
nog Areck verkopen mag
Malaba

particuliere zinlykheid van den Com-mandeu
mandeur Henrik van Rheede , nu bre- van Rne
de niei

Malabar is, na ’t veroveren van Coet- kende, dan weer makende, en nu dus, weinie
sjien, Coylan, Cranganoor, en Cana nu zoo ’t werk veranderende , dan we- ten too
noor onder ’t Gouvernement van Cey-

derom dit, of dat daar van brekende, gesteld

lon ; dog naaderhand om reedenei en wat anders aanbouwende, het welk
door U Edelheden tot een byzonder by de eerste Commandeurs , Gotske en
Commandement gesteld , om ’t welkt vander Dussen wel ontrent hun eygen
te beschryven wy met ’t Noordeyndt Woonhuyzen , ’t welk eenigzins tolevan Trevancors gebied, en met dat van nabel was, maar niet ontrent de Forti-

de Vorstin , daar aangrenzende, en Atin- ficatie , geschied is; maar deze laatstt
gen genaamd, beginnen, alwaar de Pe-

Commandeur breekt en maakt al wa:

hem in 't Hoofd schiet, zo wel aan de
per al overvloedig begind te werden.
Hier aan volgen langs de Zeekant di Huysen en Kerken binnen de Stad, als
Landen van den Singnaty, die al mede aan de Fortificatien , en zulks niet alin byzondre kleene Heerschappytjen. le en tot Coetsjien; maar ook is 't zelve
verdeeld zyn
vryelyk aan de Fortificatie tot Coylan,
Deze Vorstin houd haar Hof op Coi- en wel byzonderlyk te Cranganoor gelan aan de Rivier, een weinig Lande schied, zo dat men in plaats van 30 of

waard in, en ’s Compagnies nette For

gelyk het Werk in den beginne onwe

kende tong in Zee, welke niet, dan te
Land van voren, kan aangetast, en me

dersprekelyk aangelegt, en expres geordonneerd was , wel driemaal zo veel

weinig magt tegen een groote kan ver

onder dezen laatsten Commandeur ter

dedigd werden
Coilan.

36000 gl. , ter maand te verbouwen,

tificatie legt op een klippige uytstee-

Dit Landcken van Coilan is, na mys

maand verbouwd heeft , en waar door

de onkossen zo hoog geloopen zyn,
gevoelen, het vermakelykste, gezondste dat de Coetsjienze Fortificatie tot Uien sracyste gedeelte van gehecl Malabar

timo Decemb. verleden gekoft heeft,

hebbende overvloed van Lyftocht, en f87519o-ovo de welke , zo het na de

een hoogen grond, die daarom ook di Ordre en expres genomen Resolurie
beste Peper van dit gewest voort (onder den Commandeur Conlster Zalr.
brengi
Het naaste hier aangrenzende Lande-

in myn eygen prezentie aangevangen )
geschied was, buiten allen twyffel niet

ken Noordwaard is dat van Raja de Mar-

meer zoude bedragen hebben , dan
fæçoooo uyterlyk, want boven al dit

ta , en daar aan Caficoifan, Betemeny,

Repelin , vervolgens Porca , en der breeken en maken , dat noodzakelyk
Koning van Coetsjien, die wel’t groot Geld heeft moeten kosten , heeft men
ste Land bezit , boven alle de Zuidei zonder eenige redenen de Coeli-loonen

Malabaarze Raja’s, gelyk hy ook boven gaen verhoogen, en’t getal vermeerdealle de zelve ge-eerd werd , hebbende ren, en Opzienders op ’t Werk gesteld.
die buyten allen twyffel daar in trouween vast Verbond met a zyner naast aangrenaende Raja’s, te weten , in ’t Z. loos gehandeld hebben. Byzonder kon

Forca, in ’t N. Parouw in’t N. O dit bewezen werden van den laatsten
Landewaard Mangatty, en in ’t Oosten Commandeur van Rheede, gelyk hy in
Berkenkoer, strekkende zyn cygen Lan zyn eygen Brieven aan U Edelheden,
den in ’t W. aan de Zee, en voor, Land
waard rondom aan de Landen dezer vie

niet ontkend, en waar in expres meyne

te sustineeren , dat deze beschuldiging

Bchalven deze 4 , Raja’s genaamd

ontrent een ander zeer suspect is, dewyl
’t in zyne macht was door goede ordre
alle deze Dievery voor te komen, zon

zyn ’er nog verscheide Vryheerkens bin

der dat 'er een Penning heeft konnen

nen den cirkel zyner Landen, daar af de

gestoolen werden ; dog waar zou het

Rajas, welke de 4 kolommen des Ryk.
genaamd werden.

Paljetters wel de voornaamste zyn , die gevonden zyn, alles wat men tot zyn
’t grootste gedeelte van Baypin bezit, particulier vermaak , zo wel buyten als
houdende zyn verblyf op ’t Eylanc binnen de Stad gebouwd, en wel licht
Chenotty, in de Rivier gelegen. Ook niet veel minder, dan de Fortificatie,
bezit de Raja van Repelin een Stul gekost heeft ; en ’t Fort Cranganoor,
Land binnen de Coetsjienze Grenzen, dat wel driemaal veranderd is, heeft zc

D.
Heer

Com¬

gelyk ’er ook nog veel andre Subal- veel Geld onder dezen Commandeur
ternen zyn , die Caymans genoemd gekoft, dat ik meyne de Reekening niet
licht daar van zal te vinden wezen,
werden.
Hoe de Stad Coetsjien nu gebouwe
Met alle andre onkoften is t even
is, ziet men uyt de Kaart des zelfs, waar eens toegegaan, en wie zal ooit bekend

in niet is gevolgd de ordre, en U Edel-lstaan, hoe groote somme Gelds aan des
Cem-
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A. 1675. Commandeurs Huys, Speelhoven, Thui-sde toe met deze Natie moeten voeren, . 1675
nen , Doolhof, Tanken , &amp;c. geconsu- zelf

tot dat hy, door onze Wapenen ge-

meerd is, en hoe veel vertimmering aar holpen , hen eyndelyk overwonnen, er
de Woonhuizen gedaan zyn , die men zyn Land van dat geslagt gezuiverd heeft

dan, aan die best aan de hand quamen

Dit Landeken van Cranganoor is pas DePrin-

heeft weggeschonken, gelyk alle deze 2 3 uuren gaans in ’t rond, heeft een zen Mo¬
dingen zoo publyk zyn, dat een ider

ravile, er

byzonderen Raja van Ovcrouds uyt het gamor

van daar gekomen , ’t zelve opentlyk hoog en Vorstelyk Geslacht der Kette-mogetuigd , en prompte redenen daar al ry’s, en is den jegenwoordigen genaamd
geven kan; en alle deze Lasten heeft de Ramormo , een bitter Vyand der Portu-

E. Compagnie nu ontrent gjaaren moe geesen , en die zo wel in de Belegering
ten dragen, en dit maakt , dat de Ree van Cranganoor als Coetsjien , en ool
kening van Fortificatie zo hoog te gel- jongst tegen de Franschen, zich dapper
de staat; daar men alle deze onkosten en zoo getrouw voor de E. Compagnic
en veel andre daarenboven, opgebragt, en gedraagen heeft, als imand der onzen
geflanst heeft.

doen kon, zelf met gevaar van zyn lee

De Forme van ’t Fort Cranganoor ven , dat zoo van geen ander Malabaars
blykt al mede uyt de Kaart, makendt Vorst geschied is , dan alleen van der
de scheids paalen tusschen Coetsiien en Prins , en wettigen Erfgenaam van het
't Land van den Zamoryn, gelegen aar Coetsjens Ryk, Wirole Motavile , die

de N. Zyde op den Oever van de Cran tot Coilan van den schelmsen Gricol van
ganoorze Rivier, ontrent een Canon Calcoylan gemeind werd vergeven te

schoot van de Zee-strand de Rivier op zyn, immers hy is 3 maanden voor de
waard, op een uytsteekenden hock, daar verovering gestorven , zoo dat hy zyn

alle de Vaartuigen , na des Zamoryn geluk niet heeft beleefd; die dezen RaLand willende, moeten passeeren, schei mormo in onvertzaagdheid nog overdende het Eyland Baypin de groote trof; dog deze beide Prinszen vegtende

Rivier , die by de Stad Coetsjien uyt

voor hun Erfgoed , zo is den Prins Ra

loopt , en deze, die een Kanon-schoot mormo’t geluk toegevallen, dat hy zy-

beneden Cranganoor in Zee schiet , vanne Vyanden Cranganoor heeft zien uyt
malkanderen ; dog beoosten , of agter trelcken, om daar zelf in ’t bezir te treBaypin , maakt het een groot water, den, gelyk ook geschied is , dog zoo
’t welk zyn aanvang neemd geheel be gemakkelyk niet, of de Zamoryn in de
zuiden Coylan , tot agter en voor by tyd, hier over gevoelig, heeft het Land
Panany in des Zamoryns Land toe, ma¬ willen onder zyn macht houden, om dat
kende Z. en Noord een distantie van hy ons in de Beleegering geholpen had:
wel 40 mylen, leggende vol groote en maar Ramormo , van meer beleid , als
kleene Eylanden, alle bewoond, en ide kragt, heeft zyn Zaaken zoo behendig
byna een byzonderen Heer hebbende weten te beschikken , dat hiy tot derde
Niet min dan 7 versche schoone Rivie Prins van ’t Coetsjiens Ryk gekoren is,
ren komen uyt het Bovenlandelyk Ge om met de magt en ’t vermogen van de.
bergte van Ballagatte zich in deze bin- zen Prins, dien hy wist dat de E. Comnen-wateren ontlasten, ’t welk oorzaal

pagnie niet kon verlaaten, tegen den

is , dat alle deze groote en kleene Ey. Zamoryn te bestaan. Gelyk gebleeken

landen rondom in 't water leggen en is dat hy den zelven A. 1671. met assi-

zeer vrugtbaar zyn; dog voor aan door ftentie van 800 oude Ceylonze Soldaa-

’t inbreken van den Vloed uyt der Zee ten verdreeven , en waar door 't Coetis 't water eenige distantie verre brak sjiens Ryk aan die kant een groote ver-

na dat het lang droog weer geweest zekering gekregen heeft , en beter als
is, of in ’t Gebergte niet gereegen- ooit tegen den Zamoryn bestaan kan
heeft; dog in de Regentyd is't tot aan want deze Prinszen voorhenen Zamo-

Ceoane2
noor.

Zee toe versch ; gaande de vloed hier

ryns gezind zynde , zo hebben de Por-

driemaal in ’t etmaal

tugeesen altyd groote macht in Cranga-

Cranganoor is een oude Post der Por noor moeten houden , dat (nu 't Land

tugeesen , by hen A. 1505. begonnen

aan de Coetejienze zyde is geraakt) veel

en lang voor de Stad Coetsjien met muu- beter bewaard is, byzonder zo lang de
ren omtrokken , en tot een Stedeken ze dappere Prins onze zyde houd.
ontrent zo groot als Gale, gemaakt, al- daar hy ook niet van afscheiden zal, ze
waar de Aardsbisschop van Indien zyn hem geen byzondre redenen van dwineersten Zetel had , en daar groote Oor gende belangen gegeven werden , waar
logen ontstaan zyn ; want de Zamo voor haar de E. Compagnie ten hoog
ryn hier door een groote hindering vin- sten moet wagten , om dat deze Post
dende, zo is de lang begonnen Oorlog de Sleutel en scheidsmuur tusschen den
tegen de Portugeesen te meer ontsto Zamoryn en Coetsjien , en de rust des

ken, die hy zeer lang, en tot den eyn Lands daar van afhangende is.
De
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. 1675. De Landen van den Zamoryn heb ik de Malabaarze Kust heeft zyn eygenA. 1670
Zamo- noit bercisd, maar na de berigten var hoofd of hoofden, en de minste onder
tyd tot tyd aan my gedaan , is 't vecl hen heeft by na zo veel als de meesti
te zeggen , om dat in hunne Roovery
magerder en slegter Land, dan de Zui

tyn.

der, Malabaarze, Landen , bevorent

niemand mag gedwongen werden te

beschreeven, gelyk ook de Peper Zee te gaan , alzo ider onder zulken
nog in quantiteit nog in deugd , daar Joofdman derwaards gaat als hy wil,
by te pas komt. In ’t zelve zyn vee gelyk ook de hoofden der Roof-fregat
staande Poelen en Moerassen, waar door ten niets over malkanderen te zeggen
hebben, ’t geen zelfs ook wel zo vert zo veel Ryst en andere Graanen uyt

leverd, dat het zo wel als 't Zuider Ma
abar, op zich zelven bestaan kan; do;
het leverd geen overschot, als 't Zuide
Malabar, uyt

re gaat, dat zy, geschil over den buyt
crygende, malkanderen doodslaan. In-

lien zy ’t verstand hadden om zig onder een Hoofd te zamen te voegen, zy

Het is ook vol verdcelingen van vryt zouden in korten tyd Meester van alle
Landheertjes , en komt den Raja var des Zamoryns en des Collatry’s Lander
Betette,die een volstrekt Zouverain Prin
zyn, gelyk mede van’t Koorn-ryk Cais, in ’t midden van des Zamoryns Land nara , alzo zy dapper in de Wapenen,

met dric Havens aan de Zeekant, die, in

zeer ervaaren in de Zeevaard, en klock

gestadige Vyandschap met des Zamoryns van gemoed zyn, en geen Jentieven nog
volk levende, nogtans bestaan kan.
Nairos , hoe dapper ook, zouden te
Des Zamoryns Land strekt zich van vreczen hebben
Cranganoor tot de Zuidzyde van de Ri
Tusschen de Rivier van Balipatnam De For
vier van Calicoet , daar deze Betette
cen kleen Landcken heeft , dat aan di
Zee-kant alleen vry is , dog voorts van

den Zamoryn aan alle kanten omringd;

en Dermapatnam leg: 's Compagnies For-treffe Ca
resse Cananoor, een beknopte en ster-nanoot

ke Vesting van goede Situatie uyt de

natuure , en door konst zo verbeterd,
en van hier Noordwaard tot de Rivier dat zy gezegt mag werden onwinbaar

van Conjal komt des Zamoryns gebied t.

te zyn, als van zoo man, en noodigen

eindigen , en dan begind het Land van
den Collatry , dat zich Noordwaard

voorraad voorzien is. Het legt ten minsten

strekt tot aan ’t gebied van Canara, pa
voor by den Berg van Montedelli.
Dit Land van den Collatry heeft veel
minder Peper , dan Malabar ; dog van
Ryst, en andre Lystogt, kan ’t ryke

ongenaakbaare yzere klip, met 2 yzer-

5o voeten hoog uit het water, op eer
steene punten afgesslooten, en daar voor

een gracht uyt de klip tot nodige steen
voor de Fortificatie uytgehakt, die niet
min dan 25 226 voeten diep,en 72 voe-

lyk bestaan , en is met het Noorder

en wyd is. De overkant van die gracht

Malabar des Zamoryns aan de Zeekani
heel bezet met de Rooverze Mooren,

s nog al van die zelve klip, daar geer
vyand in zou konnen approcheren , om

nCeylons Beschryving aangehaald, en

dat zy met geen aarde gedekt, en niet
dan met scherpe dikke beitels en breek-

Chioli’s genaamd , en waar door de
Landen des Zamoryns, en ook deeze

zers zoude konnen gebroken werden.

met veel Rykdom vervuld werden, al-

Van binnen is ’t schoonsse versch water,

zo alle deze Mooren van den Roof-

dat inen wenschen kan , en ook daar

Schipvaart, en Handel, leven. Zy zyn
ook dapper, en tasten alles aan , wa

plaats genoeg , om 50 Koebeesten en

inder Vee te weiden , behalven dat 'er

zy maar bekomen konnen, ons, nog de ook zo veel Calappus-boomen in staan,
Portugeesen, niet verschoonende, en dus dat de bezetting, by nood, rykelyk Suri
hebben zy 150 jaaren al onder den Za- Arak en Olie daar van zou konnen heb-

moryn en Collatry gestaan , die deel in
hunnen roof hebben. Ook zyn dezt

Ook is 'er de lucht zeer gezond,
en de plaats zeer wel gelegen aan eer

Magt der Mooren nu al zo magtig geworden, da

Baey, daar men des Winters by nood,

Jroote

Mooren
ier

zy deze Vorsten in vervolg van tyd zul
len boven ’t hoosd groejen , en zich

ben.

met gemeene scheepen zou konnen o-

patnam al zoo magtig, dat de Collatr.

verblyven. In Vredes tyd zyn 60 Soldaaten hier over genoeg, ja zelfs al lopen de pennisten en bosschieters ’er nog
onder, welke by tyden van Oorlog tot

hen daar nu al niet dwingen kan, ge-

100 koppen toe, of meer, konnen ver-

lyk zy mede tot Calicoet, en de naafs

meerderd werden

Meester van ’t Land maaken. Zy zyn

tot Cananoor Balipatnam, en Derma

A°. 1665. hebben wy doen blyken, dat
aangrenzende Zeeplaatzen alleen, gezegt
werden goooo gewapende Mannen te ananoor zyne onkosten kon goed ma
konnen uytmaken; dog ’t eenigste, dat ten, en dat ’er boven de onkosten der
hen kleen houd, en nog lang zal on Fortificatien nog is overgewonnen
Dus zou ’t ook met geheel Malabar
derhouden , is hun eygen verdeeldheid,
en brutale natuur ; want ider Dorp op zyn, zoo de Handel volgens de uytge
(. DEEL.

H h

drulk-
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A. 1675. drukte ordre, by my Ao. 1663. op myn men Geld uytgaf, en dat de Peper voor 1013
vertrek gesteld , en in practyk gebragt, Koopmanschappen geruild wierd, waar
gedreven was maar als men de onkosten moedwillig versmoord, en de voor-

deesen niet alleen verwaarloost, maa

te rug zet , is Malabar een Last door

uyt alleen de voordeelen moesten voort-

komen, en dat men zoo weinig Geld,

ils ’t mogelyk was, voor de Peper besteden moest

ns eygen bedryf, gelyk metter daad

Na dat dit nu pas in trein gebragt

blykt, als men den Amphioen niet voor

was overquam Malabar weer nieuwe

Peper verkoopt, of verruild , maar to

erandering, by Coulsters vertrek, met

schade voor Comptant omzet, en ’t de komst van Goske , die meer erva
Geld vertimmerd , en dewyl asle den

irbeid en Materiaalen met Comptant oy
Malabar betaalt werden, moet , dit
vreel Geld kosten; waar uyt men ziet
dat de Zaaken daar al van den beginne

af niet wel bestierd zyn , en dat 'er zeer

renheid in den Oorlog, dan in den Koophandel, had, waar by de E. Compagnie

gter minder ondienst geschied is hoewel ik veel stribbeling gehad heb, om
sit boeljant humeur na de Natuur de
raage Malabaaren te schikken, hoewel

ry een man van goed verstand was , en
veel aan goede en bequaame Opper
die zich eyndelyk nog al vinden liet,
hoofden gelegen legt
De Commandeur de Bitter en de weshalven het te wenschen ware, dat

Opperkoopman Valkenburg , na Coet

hy , dewyl wy ’t nu in de Zaak reeds

sjiens verovering hier eerst gelegt wa

eens waren,

ren wel juist de grootste Kooplieder
niet, dog egter Lieden , die getrouw
waren, en zich na de ordres, hen gege

ven, stipt richteden, waar door zy zeer
menagieus, gelyk met de Boeken van

A°. 1663. te zien is, geleefd hebben.

er gebleven had; dog hy,

na Persien vertrekkende , quam ’er de
Commandeur Vander Dussen, die zich
niet alleen tegen alle goede ingevoerde

Maximes , maar ook vlale tegen imyne

iytdrukkelyke ordres, aanzettende , de
(alabaarze bestiering volstrckt bedicrf

De Commandeur Coulster, een man, en groote verwarring, zo wel onder de

op Cormandel niet gewoon dan met

Caja’s, als onder de Kooplieden, brouw-

Comptant Geld te handelen staat te

de , ja de geheele grondslag gelegt heeft,
vaar op ’t verval namaals gevolgd is,

voeren , en onkossen te maken , hecft

zig door de groote Winsten , op die
rroote Comptoiren vallende zoo stipi

aan de Ordres niet gebonden. En schoon
’er op Coetsjien zeer veel schoone en
keurlyke huizen reeds waren, maakte hy egter ten eersten een nieuw groot
en hoog Huis tegen ’t gedaan verbod

Toen, met het stellen van Capitein van
Rheede tot Commandeui, zonder elders
dan aan UEdelheden te verantwoorden,

Ceylon van alle zorge van Malabar uytgesloten wierd, gelyk by myn apart

vertoog van den 13. Augusti dezes jaars
aan U Edelheden vertoond is, want de

Roopmanschappen , bevorens tot het
men, daar by myn vertrek gelaten, te inzamelen van de Peper grootelyks ge
en in de plaats van myne goede maxi

volgen, wilde men nu met kragt d
Peper voor Comptant koopen, alzo by

de handeling van ’t Geld geen verlie-

siend hebbende, leggen nu geheel ver-

allen. Daarenboven zyn de onkoster
zoo onmatig verswaard en de voor

deelen zoo verminderd , dat het cxpres

En

De Heer Hustaart , die 10 maanden

daar aangelegt schynd niet alleen om
n myn plaats quam , had ook alle de den Handsel te bederven, maar om dic
expres tot voordeel van andren over te
Verva fundamenten , die om de kortheid des
van Ma
labar,

tyds nog zo teer en pas by my geleg

brengen, gelyk in’t hardnekkig main-

varen , verworpen , en door een voor

eneeren van den Areck tegen Compagnies welvaaren, en niet min aan ’t ver-

met de

gewend beter-weten alles anders geor
edenen

nietigen van 't Contract met de Koopnoodzakelyk vereischten , gelyk ik dat lieden Babba , &amp;c. komt te blyken;

andien. donneerd , dan de Zaaken op Malaba

U Edelheden Ao. 1664. klaar getoond wat middelen men op Ceylon hier teheb, waar door ik in dat zelve jaa

gen aangewend heeft het heeft niet

weer op Malabar gekomen zynde, zeer

mogen helpen, alzo men viva force daar

veel moeite had , om alles daar te her-

tegen aangegaan is en met een ydele

stellen. Indien het toen zo had mogen

velspreekentheid nog getracht heeft

blyven het had de E. Compagnie al le Ceylonze beveelen by U Edelheeden
eenige tonnen Gouds weerdig geweest hatelyk te maken, en ’t werk een ande
te meer , alzo ik den E. Coulster , van

ren schyn te geven, en U Edelheden

een zagten inborst zynde, en door on-

sie noit van Malabars waren staat ken-

dervinding Ao. 1666. in de Negotie ervaren , reeds tot myn advys overgehaal-

nis gehad hebben, te abuzeeren.
Dus heeft men ons op Toetoecoryt

had , dat ’t geheel welvaren van Mala

ook moet willig in den nood verlaten en

bar, bestond in’t wel overleggen, waar geen 80 Soldaten tot onze hulp willen
over-

LON.
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. 1675. overzenden, schoon die op Malabar niet ven ’s Lands eygen verteering, 6 a80o0A. 1675
te doen hadden, en ’er op ’t zelve meer lasten Ryst, tot 15 16 Ryksdaalders s
oude Zoldaten, als op Ceylon, waren, Last. Vooris Clappus-Olic, Carerbchalven dat de zorge voor Malabar nier touwen, en overvloed van allerley Le-

den Commandeur, maar my, bevoolen vensmiddelen , zo veel als eenig Land

p den aardbodem en ook zeer goed

was , welke ongehoorzaamheid derhal
ven na de Krygswerten een Crimen

koop, zo wel de Koopmanschappen,

was, dat wel hialzen zou hebben kon-

ils d’Eetens-waaren. Ook heeft men of

nen kosten; dog dat ik alzoo heb moe- dit Land, en voor al te Coetsjien, zeer
ten opkroppen

reel Ambagtslieden van allerley zoort,
ls Scheeps-enHuistimmerlieden, Schryn-

Hoe lang hebben wy in onzen nood
om planken geroepen , dog ’t kon niei werkers , Metzelaars , Beeldhouwers
zyn, alzo men een groot schip voor Bab

Smids, Steenhouwers , Schoenmakers,

urieuze Zilver- en Goudsmeden, Lederbereiders
en diergelyke Handwerop Coeisjien bouwde , schoon dat ook

ba, of op den naam van Zirchan Loddy,

ters, van welken overvloed Ceylon veel

zelfs tegen ’s Compagnies belang ge-

bruikt wierd, om met Peper en Areck hulp zou konnen trekken

De Waaren op Malabar getrokken,en tek

na Porto Novo verzonden te werden

zyn deze: veel grove Kleeden, Zout.

hoewel wy die planken voor ’s Compagnies Schepen en Pakhuizen zoo noodig

attoen, Nagelen , Nooten-Muschaa-

hadden. Hoe spottelyk en oncerbiedig ten, Foelie, Koper, Thin, Vermilivy ook telkens bejegend zyn, is uyt ven , Quikzilver, Lood , Amfioen ,
de antwoorden nevens menigvuldige Sandelhout , en veel andre Waaren ,
velke gezoegzaam zyn , om jaarlyks

onwaarheden, loosheden, en geveinst he

10o0 Lasten, en meer Peper, te betalen.

den , daar in te zien

Dok bespeurd men zyne Variatien en nog geld over te behouden. Dus
geeft ook de Privilegie, van kopere munt

tusschen den dapperen Prins Ramormo,
en de Paljetters ; van welken eersten hi

en Fanums te slaan , de Compagnie

in ’t eerste jaar zyner Commando tot goede gelegenheid van nooit om Geld

Coetsiien, als hy van Ceylon met zoc

erlegen te zyn; waar uyt dan blykt

grooten getal militairen onder den Ma-

of Malabar niet van zich zelven bo-

joor Bax in Persoon tegen den Zamo-

ven andre Comptoiren zou konnen be

ryn geassisteerd was getuigde, dat de staan, en overhouden, als ’t maar wel
E. Compagnie zonder dezen kloekmoe aangelegt wierd ; dog gedurende de tyc
digen Prins noit meester van Cranga van dezen Commandeur is alles recht
noor (als uyt zyn eigen Brieven blykt ) ontrarie gegaan , daar men de onkoszou geworden zyn , daar de Paljetters

ten der Fortificatie zo zeer vermeerdert

toen geenzins voor de E. Compagnie, of

neeft , dat ik niet begrypen kan , hoe

voor ’t belang van Coetsjien, waren, en
nu zou men dezen Prins , die ’s Com-

men zulks heeft durven onderstaan, daar

jansch geen winsten gezocht nog be-

jagnies belang altyd met gevaar van zyn

racht werden ; behalven dat men ’t

leven behertigd heeft, wel willen te rug

Geld, tot de Negotie-Comptoiren zoo

stellen, en de Paljetters verheffen, alleen noodig, buiten kennis van imand, of
om de voordeelen van den Areck niei
over te brengen ten besten van de Com

pagnie en om dat dezen Ramormo
hem in zyn dessein niet heeft willen ten

zonder ordre, gelicht neeft als of a
maar roofgoed was, en als of de Comp
tanten maar tot de bouwlust moye

Tuizen , vermakelyke Thuinen , en

gevalle wezen, schoon hem door Babba liergelykc. noodelooze dingen, moesien
coo fanums vereerd zyn , om ’t werl besteed werden
U Edelheden nu zouden my zelfs
niet tegen te wezen , en voorwaar di

klagten van den Coetsjienzen Raja zyn konnen vragen of deze Commandeur
van zoo veel belang en zoo rechtveer U Edclheden door my zelf niet is voor-

dig, dat het hoognoodig is, dat de zel

gedragen , als een habiel en bequaam

ve door U Edelheden eens serieus over-

man , die byzonder in de Malabaarze

wogen werden, om hem recht te doen, Zaaken ervaaren was ; ik kan hier op
alzo ik anders voor de E. Compagni niet anders dan ja antwoorden, en hoevry groote schade en zwarigheid te ge- wel hy nu altyd boven anderen, zyns
moed zie

Waaren
die ’'t zelve uyt-

leverd.

gelyken, stipt gehoorzaamd had, zo was

Malabar leverd, boven de Peper, uyt dit ook met die meining geschied , om
ardamom, Gember Borri Borri , by rem daar toe te helpen , konnende,
de Portugeesen Zaffraan genaamd, Lan- schoon ik hem maar als een militair

juas, Sappanhout, Koejen- en Buffelf kende, geen andre dan goede gedagten
Huiden, Cubebe, Areck, Yzer, over van hem opvatten. Ook zou ik wel dur-

rloed van Timmerhout, Wasch, en bo- ven verzekeren , dat , zo Malabar niet
Hh 2

op
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A. 1675. op zich zelven gesteld, en onder Cey-toen die plaats zeer licht zou hebben A. 1675.
lon gebleven ware , de Compagnie zou konnen veroveren , zoo wy maar die
wel gediend, en de Regeering op Cey- zyde gekoren , en dit gezogt hadden;
lon door hem ook wel gehoorzaamd dog alzo de Portugeesen het voornegeweest zyn , dog nu volstrekt Com- men hadden, om zig van die gelegen
mandeur, zyn eygen Meester, en on-

neid te bedienen, en dit Kasteel te ver-

af hankelyk geworden zynde, en onge

meesteren, met die vrouw door geweld

woon administratie van Geld te hebben.

er te doen uythaalen, zo heb ik, met

dat hy bevorens altyd ten hoogsten ge- drie scheeren voor Mangaloor leggen-

brek had, en tegen my (zonder dat il de, en oordeelende dat de Compagnie

wete door wie) buiten allen twyfel op- daar veel aan gelegen lag , dat zy dit
gezet, zoo heeft men geen reden, on Fort niet kreegen , Hen , die dagten
zich over alle die veranderingen zeer te dat wy dit Casteel zogten te hebben,
verwonderen in zulken opgeblazen ge gedwongen met hun 8 Fregatten van

moed , dat zig met veinzen zoo lang
beholpen , en door een buigzame ne

daar te vertrekken , en noodig geacht
ren ook te vervolgen , en ’t Schip

drigheid ider een zo lang bedrogen Domburg hier zoo lang op de Bank te
heeft, ter tyd toe, dat hy, nu zyn oog laten , tot dat deze Vorstin met haa
wit bereikt hebbende , de Goden nu Moeder en Oom weer over een gemeind gelyk te zyn, en dat hem nu komen was , waar voor ook de Egeen Zee te hoog kan gaan; gelyk ik Compagnie door beide de Partyen bezelf de eerste pylen van zyne ondank- dankt is
De Havenen van Molley , Basseloor,
baarheid heb moeten afwagten, vlugten
de, tegen myne expresscOrdre, van on en andre daar ontrent zyn van mindei
der het Gouvernement , zonder eens

satisfactie van zyne verrichtingen te ge
ven

belang , en leveren de meeste witte,
en minste bruine Ryst uyt ; maar de

voornaamste Haven in Canara, is Onor-

Naast aan Malabar Noordwaard be die benoorden de voorsz. Zuider Ha-

Canara.

gind de kust van ’t Korenryk Canara venen legt, pas 6 a8 mylen van Convan ’t welk ik het Zuidelykste des zelfs dewaar, alwaar veel beter en Ryker
Frontier niet zou durven noemen, om menichen, dan op Malabar, woonen, en
dat ’t Gebergte van Montedelli schynd ilwaar zich ook de passen Landwaard

de scheidspaal dezer Landen te wezen

in opdoen ; hoewel ik Mergee fof

zonder net te weten , of Montedell

Mierhe) oordeele nog beter te zyn;

noch onder Malabar, of onder den Col

waar tegen andere Condewaar nog

latry, staat, of anders onder Canara, o boven dit stellen in de Landen van

den Sivapaneyk , evenwel schynen de Cuncamy, daar de Koning van Vi-

menigvuldige Roovers , in des Colla- ziapoer ’t opperbewind heeft.
Wingurla nogtans werd boven alle
tyds hun rendevous nemende , te ge deze geprezen, om dat het recht agten
tuigen , dat de Collatry hier nog ge den voornaamsten weg landwaard in

trys Landen huishoudende, en hier veel

bied voerd.

legt ; dog alzo de booze Regeering vant

De Zuidelykste Haven , die ik ge- Siva-gi niet toelaat daar te handelen ,
zien heb , is Mangaloor , een schoone zo is Condewaar zekerlyk het beste
en treffelyke avenue, daar jaarlyks we
Hier mede dan meine het Eyland
6 2 7000 lasten, meest bruine Ryst, Ceylon, en de gelegenheid der Landen.
by een goed gewasch uytgevoerd daar aan grenzende, na myne ervarendwerd ; hebbende een schoone Rivier.

heid beschreven te hebben; en blykt,

die 12 voeten water op den droogster dat aan ’t zelve niets ontbreekt , dan
drempel heeft. Voor in de mond de- maar , om de 7 Corles te bezetten,

zer Rivier legt een schoon, hoog, en waarom die Ingezetenen , onder weldriehoekig Eyland , en daar boven or ke nog zoo veel Christenen , en ten
een Heidenfch Gebouw, dat 't Kasteel minsten aooo Lascaryns, zyn, zo ernof ’t Fort van Mangaloor genaamt stig verzoeken.Ook zal, om redenen,
werd
Chilauw bezet , en met een Reduit
Het zelve wierd Ao. 1664. door Zi- voor 20 24 Neerlanders, en 8o 10vapanciks Volk belegerd , om dat de Lascaryns , voorzien werden , om de
Ianpa¬
naaste Princesse tot het Ryk van Ca mond der Rivier zeeker te zyn, behalloor.
nara daar in gevlugt was wederstre ven dat hier ten eersten een Dorp van
vende haren Oom , en Moeder , die duizenden menschen by de Reduit aanhaar niet na haar zin , maar aan een groeyen zal, z0 ras die zal volbouwd

Vreemdeling , wilden doen trouwen ,zyn, deze zullen daar na toe komen afdaar zy geen zin in had. Beiden ver zakken uyt, de boven Corles onder

zogten zy Compagnies Assistentie, die Compagnies bescherming, om de schone
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lyk ook een net bericht van den staatA. 1675

soran , en Madampe in bezit te nemen der Schoolen en Christenen, aldaar, die
en om zich van de schoonc Visscher vel een getal van zoocoo alleen op Ceydaar te bedienen. Dan zal dit Land het lon uytmaken, welken geen andre Laf
allergewenschte van alle Indische Lander werd opgelegt, dan’t leeren der 10 Ge
zyn, vermits die Landaard ons zeer on boden , Gebeden, &amp;c. en 't onderhou
derdanig, gehoorzaam, en zeer licht, in den van ’t oud Formulier, of kort Be
vergelyking van de Javaanen, Macassa grip der Christelyke Religie, by der
ren , en andre Mohhammedaanen , te Kerkenraad hier nagezien, en by U Eregeeren is , behalven dat men ’er ook delheden goedgekeurd
alles hebben en vinden zal, wat men be
Nog 3 Predikanten wierden ’er voor
geerd , of ergens vind , uytgenomen eylon , een op Batticalo, en twec o
Zilver en Goud , hoewel het ook daa Man-Aar, en Tricoenmale vereischt. Nu

wel te vinden is , als men het recht s’er een op Nagapatnam, 3 op Jaffana
zoekt
patnam , 2op Gale, 2 op Colombo, een
Alle de Landen hier leggen in eer op Mature, en een op Toetocoryn , te
gezond Climaat, alle de Steden en K.

zamen ’er 10 uytmakende , en dat met

steelen op Ceylon leggen aan zeer goe

de 3 andere 13 Prcdikanten vereisschen

de Havens , hebbende ’t versch waater

zal

binnen haare Muuren , dat een groot
Zaak is. Ook kan dit op zich zelve

en van ’t zyne bestaan , ja nog opleg

Geen andere Borgery , dan die zich Malabarmet den Landbouw erneerd, werd hier afzonde
aangequeckt, en om de zelve nog meer in8 van

Ceylor
Men moet niet vragen, of wy voort te zetten, zal ’t noodig zyn aan mispterecht hier toe hebben ; alzo ’t al over- hen rykelyk Zaeilanden uyt te deelen, zen door

gen.

lang gebleken is, dat de Tirannige Ra

onder Conditie van de zelve te bedyken, de Heer

ja Singa al over lang verdiend heert doo waar toe Capitein Louis Trumble op eal
ons zo gehandeld, en geheel verdelgd te Colombo al een goed begin gemaakiGoens.

werden, alzo 'er met hem op geen an
dre manier te handelen is, behalven da

hy ook al van God en van zyn Onder

danen verlaten en gehaat is, tot welke
verdelging hy ons te meer recht gege
ven heeft, vermits hy openbaar met d

Franschen tegen ons aangespannen , e

heeft; en zo ras hier wat meer Krygs
volk overkomt, zal men hier ook meer
Vrylieden konnen maaken.

Het zou ook vry beter zyn , dat Ma
labar van Ceylon niet afgefcherden was.

en voor al Canara niet , alzo Ceylor
Canara altyd, en Malabar dit nooit van

met al zyn vermogen getracht heeft on

nooden heeft; ’t geen voor Ceylon, be

te verdelgen

nalven andre voordeelen, alle jaar 6 a
800 Lasten Ryst, by een goed bestier

Dewyl nu God onze Wapenen te

gen hem gezegend, en dien Tyran ver geven kan. Timmerhout heeft Ceylou
nederd heeft, zo moeten wy dien Zegen nu genoeg op Batticalo , behalven dat
Gods niet verwaarloozen; maar gebrui
’t gcheel Eyland ’er vol af is
ken, en wel waarnemen; behalven dat

Ook zal Malabar, onder Ceylon staan-

ook’t gansch Malaoaars Gebied op Cey- de, niet meer dan 450 koppen in Vrelon (wel eer onder de Malabaarze Ra-

des tyd van nooden hebben , daar ’t nu
ja’s gestaan hebbende) ons onwederspre- wel eens zo veel volk heeft behalven
kelyk by de Verovering van Jaffanapat dat men van Malabars staat alle Maand
nam, als deugdelyk met onze Wapenei nier over en weer bericht bekomen en
gewonnen, toekomt. Het Zuider dee

geven kan ; ook zal Malabar , gesepa-

kost ons ook Bloeds en Kosten genoeg; eerd zynde , de E. Compagnie altyd
behalven dat ook Raju Singa geen Erfgenaam ter Wereld heeft ; zo dat het
nu alle zwarigheden by ons reeds te bo-

veel meer kosten , dan wanneer ’t onder Ceylon staat.

Voor al staat ook wel gelet te wer

ven gekomen zyn, en ’t Spits afgebeten den op ’t handhaven van 't Contract,

is, cen groore drocfheid wezen zou, ni
te aarzelen, of zwarigheden te maken,
om Ceylon aan ons te houden, waar tot
ons de groote voordeclen , daar van ti

wagten , voor al behoorden aan te zetten

net den Teuver , en ’t wel bezorgen
van ons Recht op beide de Inbogten

Benoorden en Bezuiden Adams- Brug,
en dat der 14 Havens,en van Nagapatnam , en Toetoecoryn , om dus Mee
ster van den Areek-Handel, Peerl- en

Hier by nu zoude wel vereysschen Sjancos-Visschery, en Peerl-Markt, en
een Lyst van alle Compagnies Dienaa van al de Zaye, te blyven. Ook moet
ren hier, als ook van de Artillery op men ’t Comptoir van Tegenapatnam
ider plaats, dog dit heeft, by myn schie ten eersten lichten , en aan de Zirchan
lyk vertrek, niet konnen klaar raken, Eoddy geen Passen meer geven , alzoo

dog dit staat in January te volgen; ge

ny tot groot nadeel van ons, op Malakka,
Hh 3
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A. 1675. en elders, met Kleeden handeld , en zij
tegen ons als een Vriend der Franscher
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Na dat nu de Oude Heer van Goens,. 16 3
ceylon aan zyn Zoon overgegeven had, De Jonge

gedragen heeft.

zond die A. 1677. den 24. Maart een Heer var

Wy moeten ook Ceylon in 't ge
heel, en niet by stukken, aanhouden

Gezant, N. Bucguoy genaamid, met een Goens

niet te grooten Leeuw tot een geschenk ten¬

3ucquoy

want zo wy, by voorbeeld, Batticale aan den Keizer, meinende dat dit dierA. 1673
verlieten , en een ander nam het in , sien Vorst wonderlyk behagen zou, dog meteer
die zou daar aan meer , dan wy aan

hy wilde den zelven, alzo hy nog jong heeuu
n den

was, en met zyne verbeelding van dit gener.
een Provintie bezetten, en daar door t dier niet overeenquam , niet eens aan-

al de rest, hebben, alzo hy dan maar
recht hebben zou, om de Cancel, A

zien , en zond den Gezant daar medt

reck, Kleeden, en Olifants-handel zo¬ na ’t Graafschap Oedipollat, wel 6 a groot, en zo wel als wy, te genieten, mylen van zyn Hof, daar de Leeuw in
t volgende jaar stierf

waar by hy ons ruineeren zou

Indien men eenige verandering on

Ondertusschen verdroot het deezen

trent eenige Comptoiren op Malaba

Bucquoy , daar zoo te blyven zitten
weshalven hy geduurig middel zogt

wil maken, zo zou men Cananoor var
Malabar konnen separeecren, en dat to

om te ontvlugten ; dog 't wierd hen

gestadig door zyne Wagters belet

een Hoofdplaats over Canara, en Win
Hy, dit naderhand alweer onderneegurla, konnen stellen, te meer, alzo
op de Canaraze Frontieren, en wel 35 mende, en den Keizer bericht daar af Hoedie
krygende wierd hy opwaards in de niergmylen van Cranganoor, legt
1O1.
St. Thomé is , genoegzaam tegen Stad gevoerd, en in een Wooning, a
myn advys aan de Mooren overgege

vry wat verre van ’t Paleis afgelegen ,

ven, en had Capitein Tak daar zo lan

geplaatst
Hy meinde, dat dit uytdrukkelyk ge-

8e

behooren te blyven, tot 'er last van
Edelheden gekomen was, en oordeel-

nog, dat de Compagnie die plaats, om
haare schoone Situatie, behoorde in be
zit te nemen. In 9 maanden hebben

schiede, om hem in ’t korte gehoor te
geven ; dog, ondertusschen vernemen-

de , dat hier niets op volgde zo be¬
sloot hy met geweld voor den Vorst te

wy, na veel moeite, de Franschen ver

verschynen , ’t geen hy, zo als de Kei-

nederd , dat de zelve en de Bovenlan-

zer zou uytgaan om zich te verlusti-

anders ten eersten moesten wyken. Di gen, waarnam
Zyn Wagters, hem niet konnende
heeft de E. Compagnie wel veel Geld
gekost, dog ook hare agting hier in stuiten , gaven ’er kennis van aan den
t Oosten zeer hoog verheven , en Keizer, die aanstonds belatste hem daar

ons al 't Landvolk der Bovenlanderen
doen toevallen , en zyn ons de Inlandze Hoofden van Colombo, Nigombo
Caliture, Alican, Gale, Mature , Pa

tot nader ordre , staande te houden,
geene ook zo stipt na gekomen wierd
dat hy drie dagen lang op zulken wy-

ze op die zelve plaats blyven moest
noa , Batticalo, en Jaffanapatnam, tot Daar na gaf de Keizer last, dat hy

2 zyn Wooning kon wederkeeren
verwonderens toe zeer getrouw geble
ven , en de Cotjaarders alleen in d Ook liet hy hem eenige tyd ’er na wel
Bosschen gevlugt, om ’t einde van '

voor hem verschynen , dog niet ver

werk te zien ; waar over zy niet zeer trekken, zonder dat wy verder weten

te beschuldigen zyn , alzoo den Luite
nant Vander Hoeven , en de Onder-

toe ’t met hem gegaan of waar hy
vervaren is

koopman Bernards uyt vrees der Fran

schen, de Schans op Erkelanchene zee
kleenhertig verlieten, en deze Liede

dus bloot stelden, &amp;c.

Gelyk wy nu uyt het Bericht van den

Suden Heer Van Goens, in ’t jaar 1675.
aan haar Edelheden op Batavia overgeleverd, den Staat van ’t Eyland Ceylon

In’t Kasteel Batavia, dezen
24. Scptember, overgele
verd in Raade van India

den . October, A. 1675.

U Edle Allerootmoedigste en
Onderdanige Dienaar.

RYKLOP VAN GOENS.

na zyne gedagten gezien hebben, alze
zal het niet ongevoegelyk zyn hier by
te voegen, een Uyttrekzel der voornaam-

ste Zaaken , van een Bericht wegens

Ceylons staat, door den Heer Henri
Adriaan van Rheede, in’t jaar 1677. 221
haar Edelheden mede overgeleeverd

waar in hy, als een groot Vyand van
de Heer Van Goens, op zyne wyze
klaar aanwyst , dat het met Ceylor
reenzins zo breed stond, als de Heer

Van Goens daar van aan haar Edelheden
E
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A. 1675. en aan de Heeren XVII., nu en dar te hoope was, en dan zal de Compag-. 1677.
opgegeven had.
nie niet alleen hier konnen bestaan, maai
Een zeldzaam Geschrift, ’t geen wy ok over winnen
daarom hier inlassen , om dat men de
Dat de Gouverneur op zyn gedaan
Zaaken veeltyds best leert kennen, al verzoek , behoord ontslagen te werden,
twee zulke groote, en in den grond er- en dat men een Commassaris Extraordivarene Mannen , daar over geschil kry nairen Afgezant behoord te zenden, om
gen, alzo ’er dan veel voor den dag illes te herstellen , den Koning van
komt, dat anders verholen zoude bly- Candi te vergenoegen, en de Vreede te
vernieuwen, door een nieuw Contract,
ven.
Een gevoelen , direct tegen dat van of mondgesprck
alle welke Poincten zeer verschil-

de Heer Ryklof van Goens de Oude , doo

wiens wys beleid , echter Ceylon ge- len, van ’t geene UE. Agtbaarheeden,
pragt is in de tegenwoordige Hoogheid en de Majores, nu twaalf jaaren lang by
de Ceylonze Papieren is voorgekomen,
en Uytbreiding

alzo die van een schoone hoope , en
groote verwagtingen opgepropt zyn.

Een groof verschil van neen, en ja,

EXTRACT uyt de Con-

lat lange jaaren geduurd heeft, en oor-

sideratien van de Heer zaak van strydende gevoelens in ’t Vaserland, en op Batavia , geweest is, van

van RHEEDE, over

Ceylon, overgegeeven
aan de Heer Maatsuyker

veylon dus verre niet recht te kennen

Dat ik nogtans gelyk heb, zal ik by
de Stulcken toonen.

en Raaden, A. 1677.
op Batavia

Met alle de Rapporten, nu in meer
als 17 jaaren lang van Ceylon, heeft men
nog geen rechte kennis van dit Land

Zyn gevoelen bestond in deze Poincten:
i—

De Heel
heede
Conside

At het voor de E. Compagnie on- weest, of van voorneemen zyn, om de

mogelyk is Meester van gehee

an

Ceylon te werden, door geweld

1a1i0

over

Ceylon

A. 1677

konnen krygen, zo dat het schynd, of
dat een van beiden noit op Ceylon ge
compagnie te misleiden

Des was ’er niet noodiger , dan eer

Een

Nog ook het winnen en bewaren der wakker man, als Commissaris na Cey
Commi¬
4 Deslaveschappen, van Mature, Saf on te zenden, om alses eens net te on saris Of
fragam, de vier Corles , en de zever lerzoeken , dog om wat reeden de Ou- Ceylor

de Heer von Goens dit tegen gehouderHoogoodig.
Dat ’t onmogelyk is de Caneel te heeft , schynt onbegrypelyk , zoo mer

Corles

schillen, Olifanten te vangen, en Areel

de opregtheid in den Handel van Cey

uyt 't Land te koopen, zoo het de Ko

on behouden wil.

ning wil verhinderen.

t Zal dan niet te pas komen, Ceylon

tegen de invallen der Cingaleezen te

met een inbeelding van heerlyke gedagten
aan te zien, nog met een Fantastycq Juweel andre te verleiden; dog alleen maar

verzekeren

na te vorschen de moejelykheid , van

Dus ook onmogelyk de platte Lan-

len van Gale , Marure , en Colombo.

Of ook om de Cancel-schillers te be

waar men die Winsten, en dat voordee
schermen in hun eygen Dorpen, zoo de zal konnen bekomen. Dog wy zullen

Koning hen wegvoeren, of ergens mee-

eerst vooraf eenige Zaaken opstellen.

ster te Velde wil blyven

Dat alle de nieuw ingenoomen Bene-

den-Landen, voor de E. Comnagnie

I.

onnut en schadelyk zyn , en dat men

by voortgang van den Oorlog , geen
Jrugt of Voordeel , van ’t Eyland
rek ken lan.
Zeervee
van dic

van d
Oude

Ook is 't dus onmogelyk voor de E.
Compagnie, op dit Eyland te bestaan
Dat, in Oorlog zynde , de Militie

Staat en Gelegenlieid van Ceylon, zedert A. 1664. tusschen RAjA SInGA,
en Ons.

Iyle van buiten ’er in komt, en vol-Ver

deer van op dit Eyland niet mag werden vergens de Gerugten Ceylons groote scheide
Goenmindere , en dat de omtrek, en Have- Schatten, (by de Compagnie genooten Zaaken
erschilzoeken wil, zal met verwondering ver-by Altylende. nen , moeten bezet blyven
kelen
Dat men Vrede met Raja Singa moet nemen , dat het daar geheel anders ge-voorgemaken, en dat dan de Bezettingen kon- leegen is ; en dienvolgende mag men steld

nen werden verminderd, waar toe gro- wel 2 vragen voorstellen :
a. Wat
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A. 1677.

s. Wat de oorzaak is, dat Ceylon

Onder de Zeven CORLES.

nu zo bekommerlyk bestierd, zo

lastig onderhouden, gevaarlyl

Alutcoer Corle, Pittigal Corle, Cat-

van binnen en buiten beschermd,

tegample dito , Devancde Corle, Cor-

de Landen verdorven, en de In-

nagaal Corle , Kiriatte Corle , Bellic

woonders beroofd werden.

Corle, Mangel Corle

8. Waar ’t van daan komt, dat niet
Gedurende de voornoemde Oorlogen

tegenstaande zo groote winsten,

als hier jaarlyks getrokken wer- zyn de Nederlanders door Raja Singa

den, egter de Hoope zo verval-

A. 1638. ingeroepen, en is toen een
Verbond gemaalet tusschen ons en hem,

len is , die men ’er bevoren

waar op door wederzydze Wapenen

van had.

se Portugeesen verdreeven zyn, en ge-

Men zou hier op mogen zeggen

swongen al hun Landen en Forten o-

ver te geven aan ons

dat het by quam door den Oorlog van

Dit Verbond, door de Heer WesterRaya Singa, en de groote onkosten aan
Forten, Volk, Schepen, &amp;c. daar uys wolt gemaakt, is aan wederzyden niei
pruitende ; dog men moet dit wat ho altyd onderhouden , maar daar zyn
erwyderingen gerezen, en zelf handger ophaalen.
Ceylon is van ouds in verscheide heer- dadigheden gevolgd, en dat al terwy
chappyen of Landschappen , verdeelc se Portugeesen hier nog waren , die
eylons
Staat zedert

A1664

geweest, onder ’t gebied van verschei- hier onder hunne listen vermengden.

Na ’t verdryven der zelve: bleef al
bepaalde Magt over hun Volk had- les in Vrede , tusschen ons en Raja in
de Raja’s en Vorsten, die ieder een on-

se Landen binnen de Paalen, ider toeden, tot dat 'er, na lange Oorlogen
Trouwen, en Erffenissen, deze alle ge komende; dog daar was geen vry gekomen zyn onder een Koning van bruik van beide de Inwoonderen, nog
Candi, Raja Singa, met welke de Por
e rechte ommegang , hoewel ider ter
tugeesen lang, voor en tegen , Geoor- platten Lande, gerust leefde, uytgeno-

loogd , en zich eindelyk Meesters ge
maakt hebben van de Landen beneden

men weinig Roovers , die de weegen
onveilig maakten ; zaken die buiten

den Kreits der hooge Bergen, van dit Raja’s weten geschiedden.
Deze Vreede bleek meest van A. 1658.
Eyland, en van de Hoofd-Stad Candi
strekkende alzo der Portugeesen Ge-

bied van daar af, tot aan den Oever der

ot 1664, wanneer onze Militie bezig wa-

net ’t veroveren van Jaffanapatnam, Ma¬

labar, en Tansjour, in welke tyd de Cin-

Zee

Waar in laagen de vier volgende
Dessaveryen, en volgende vier Provintien

Onder MATURE.

galeesen de Landen van Gale en Colombo
door geen opzicht van Geweld, of magt

jan Soldaten ontzachlyk, zeer gemakkelyk hadden konnen inneemen en ver-

derven welke gelegenheid Raja Singtot zyn voordcel niet heeft willen ge-

Salpitte Corle Reygam Corle, Pas
dum Corle, Walawitte Corle, Raygan
Corle , Gale Corle, Billigam Corle

Dollasdas Corle, Morua corle, colo
na Corle

bruiken , schoon hy op ons zeer mis-

noegd was, en liet ons tot A. 1664. in
rede genieten , de Vrugten van ’t

and, en gebied over de Inwoonders,

die onder de E. Compagnie als eygen
Onderdaanen wierden gebruikt

Onder SAFFRAGAM.

Deze waren gelegen in de volgende
Hewegam Corle, Curumwitte Cor

Landschappen :

Boelat- le , Naudum Corle, Koekcle Corle,
gamme

Mende Corle, Cadoewatte Corle, Atta-

colan Corle, Dehegample Corle, Pana

veel Corle, Attulagam Corle , de Landen der Agras.

Onder de Vier CORLES.

Het geheel Dessaveschap van Mature.

Uyt het Dessaveschap van Saffragam,
Hewegam Corle
Uyt dat van de vier Corles , de Hina
Corle

Uyt dat der zeven Corles , de Alut-

Hina Corle, Happittigam Corle, Bil

coer Corle.

ligam Corle , Handepandoene Corle,
Riddebadde Corle , Pananacoer Corle,
Galbadde Corle.
Oor-
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zeker , dat hy in zyn meening is be-Ae 1617.

A. 1677.
II.

drogen geweest : want in de plaats van
dien man te straffen , is hy verhoogd

Oorzaken en voorvallen over de eer.

met den Titel van Don Ryklof vereerd

ste Uitbreiding in de Landen des
Konings, en de bezetting

en met een maandelyk inkomen begif
tigd.

Ao. 1665. wierd de Zaak by de han

der Zec

gevat, en de aanleg bekleed met reder

Ontrent A. 1664. wierd Raja Singa, van Raja’s schriftelyke ordre, en bevel,
door zyn Onderdanen na 't Leven ge-

een gemeenen opstand der Cingaleesen

s Konings zwakheid , onder ’s Volk.

staan , ’t welk mislukt zynde, en uyt

komende , nam de Koning zyn toe

bedwang , die hem blind en als gevan

vlugt tot de Compagnie, met verzoel

ten hielden ; de groote voordeelen in

van verscheide Wagten , Passen, &amp;c

zo groote uytgebreide Provintien voor

A. 1665. in verzeekering te neemen de Compagnie, en de verzekering voor
in de Landen die hy de Portugeeser Compagnies bezit door deze vernederde
ontnomen had, onder de Beleegerint

magt

Deze redenen, met Agtbaarheid voor

van Colombo.

Deze Landen waren by den Konins

gesteld deden de Militie Landwaard ir

en zyn Onderdanen als eygen beheerd, voorttrekken , en van langzamer hanc
en bewoond, schoon de meeste Inwoon- alle de Wagten en Landen innemen of
deren na ’t Gebergte opgevoerd warer den naam van Raja’s last tot zyne hulpe,
zonder dat hier tegen dien indrang iets
geweest ’t zy hy die beneeden niet ver
trouwde , om hun langen omgang me anders door ’s Konings militie gedaar
de Portugeesen, of dat hy zich van he

wierd , dan te protesteeren op bewys

wilde bediener

van nader ordre , om dat , de nood de-

Dit was een goede gelegenheid , om Konings voorby zynde, hy hen dit wyVoor
vall

den Koning dienst te doen, en om hem

ken qualyk afnemen zou.

daar door tot het oude vertrouwen van

Deze Militie , ’t zy met of zonder Crne¬
ast, weken al hooger op, en lieten de Hande

OVCr

eerste
uytbre

ding in

ons te brengen , en om de vriendschar

Landen aan de Hollanders ten besten

te vernieuwen , dat hem zeer verplicht
en hy ook wel vergolden zou hebben

nings

en de Be¬

zetting

Opstanc

schoon de Koningze sterk genoeg wa-der Cir

Lander
des Ko-

by der

dog die gelegenheid wierd niet we

ren om wederstand te bieden , en ons galeesen

waargenomen , ’t zy men geen genoeg-

reel ryke Landen weer af te neemen tegen

zaime Militie daar toe gereed , of wel

waar in veel onwaardeerlyke Schatten en

andre inzichten had , om dit tot een be

Voordeelen waaren

ter Lec.

Kort ’er na ontstond ’er zwaarigheid,

ter tyd uyt te stellen , of ’t zy dat 'e

geen ordre op Ceylon was by den Com
mandeur Roothaas, by ’t afweezen van
de Heer Hustaart, doe na Batavia, wan
door dan alles agter bleef

hem.

die men niet wel verminderen kon,
vant de Inwoonders wierden onder ’s

Compagnies gehoorzaamheid getrok
ken, en men noemde die Landen toer

Onderrusschen veranderden Raja Sin-

verwonnen Landen ; dog de Koning

ga's Zaken zo ten goede , dat hy zyne

wierd in dat wezen gelaten, of alles

Verraders verstroide , en zwaare stral

tot zynen dienst geschiedde, 't welk de

over den schuldigen oeffende, alles her

Inlanders niet konden begrypen , hoe

stelde bezettende weer alle de wagtei

zy nu 2 Heeren wel zouden konnen die-

en Forten met zyn eygen Militie, die

nen.

hy ons verzogt had te bewaarer

Over deze geweigerde of versloft

De Nieuw veroverde Landen
waaren deze

hulp, toonde hy geen misnoegen, maa
bleef veel eer volharden in ’t vertrou

wen , alzo hy na ons tot Colombo zond

om gestraft te werden , een van zyn
aanzienelykste Heeren, aan dit Verraac
schuldig, Ambambile Rale, dat ander
(van dit voorzigtig volk, en dien wyzer

Koning) zeer qualyk gedaan was, Vyanden, zoo verbitterd , aan cen magtiger Vyand over te geven

Zo de Koning dit deede, om aan de
Wereld te toonen , dat zyne vyanden
ook die van de Compagnie waaren , er
aan zyn Hovelingen te toonen zyn ingebeeld steunzel aan de Hollanders, ’t is

V. DEEL.

Onder SAFFRAGAMCORLE
Coerewitte Corle.
De nieu

Mandum Corle.

we by

Koekoele Corle

ons ver-

Mende Corle

overde

Bene

adduatte Corle

den¬

Attecalan Corle

Landen

Dehegample Corle. -

Boelat

Panavel Corle

gamm.

Attulagam Corle. 5 Corle

I

Onder
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’s Compagnies Geregtigheid door ’sA.
Compagnies Dicnaars ingevorderd.

A. 1677

Onder de VIER CORLES

1677

De Landhoofden, hunne Vrouwen er

Kinderen , ontrent de Stranden afge-

Happittigam Corle.

bragt, en onder ’s Compagnies mag

Billigal Corle

verzekerd

Handepandoene Corle

t Volk van Oorlog ter Wagt geleid,

Ciddebadde Corle.

en aan Hollandze Opzienders bevolen,

Paranacoer Corle.

even eens als of men met de Koning in
Oorlog, en of die afgekondigd was

Galbadde Corle

Boelatgamme Corle

Gelyk ook die Landen, van den Ko-

Onder de ZEVEN CORLES

ning afgenomen , als eygen goed aan-

gezien wierden , zo moesten die ook

Pittigal Corle

versterkt werden tegen hem , en teger
't Landvolk bewaard , over zulks ook

Cattugample Corle.

Fortressen, Schansen, een Baricaden op

De Waddenie Corle

geworpen en gemaakt, en met Inland-

Mangel Corle

ze en Europiaanze Militie bezet werden.

Blyvende voor den Koning nog

Alle de Amptenaars van Raja, in die En onzei

Dorpen en Landen gezet, moesten ’t verdre
Hande
Land uyt, en andre door ons ’er inge- met zyn

over in deze Dessaveny

Oerapalle

steld ; de Dorpen aan deze en geene Ampt

weggegeven, en dus wierden gemeldelieden.

Corangal.

Landen met Schansen bezorgd en be

Kiriatte

Bellie Corle.

waard. Ter lengte van 99; duytze

Deze veroverde Beneden- Landen

of Calpentyn, gelegen in de Mangul Cor

mylen gaans, ten Westen van Calpetti,

wierden zo ook Geregeerd

Chilauw,

le, zyn tot aan

18 mylen,

gelegen in de Mangul Corle.

9

Caymeltotte

Por s Pittigal dito.

Nigombo,

o

Nella Bellantotte
Arandoere,

3

t

Allutcoer dito

dito.

-

dito.

10

Billigal dito.

3

dito. dito.

Doentotte,:
Roewanelle,

Dehegample dito.

Sitavaca,

Pannavel dito

Patbaria,

dito. dito.

Saffragam,
Baltugiddere

Coerewitte dito

2

Pattulpane,
Dennewake,

Openacke, Kirremeteene,

Biblegamme,
Wallalgodde, -

2

3

oii—

5

in de Agras

oris

Mende Corle.
dito. dito.

Attacalang dito.

ii
2

2

8

En

—

10

dito

Pris

inrt viis

Emmelepitti, is
Koeketemasanme

dito.

rit i¬

Koetemboelmoede,

Angberle,

Mandum dito.

i— si¬

is
Pn

dito

dito

dito.

dito.

Colona dito.
dito. dito.
Roene aan de Zee

99: mylen

Calpentyn,

991 myl gelegen van Koekelegamme

Be¬

YLO
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A. 1677.
A. 1677. Behalven deze Plaatzen, lagen ove gebied van Colombo of de Westzyde
an ’t Eyland, en in de buiten-kring
en deze al nog kleener Wagten op den aan-

Landen Joop der weegen, gaande na Candi der nieuw gewonnene Landen , blyhaare as- waar door alle doorgang aan weerzy- vende de oude Posten buiten dien bejelegen- den belet wierd, en zulks alleen in 't zet, en gelegen als volgd.

beneven

cid van
malkean¬

ieren.

Van Matuaal gelegen in Dehewegam Corle.

Ampattele,
Malvane,

zyn

2; myl in dito Corle
Hina dito.

3

u

Hewegam dito.

Hangwelle,
2

Boelekande, -

Eoerewitte dito

o

dito.

6

Idangodde,

15

nyl.
Reygam dito.

5

Anguratotte,

ittigelle,

9

Sinnedomme,

6

Doenemoene,

Barlepanetotte,

4

Dampale,

3

Billigam dito.

dito. dito.

ris

Marra Codde,

Pris

in

ris

dito. dito.

oris

Wallasmoele,

rii

Morrua dito.

ois

2

atoene,

Matuaal, legt

Gale dito.

oi

3

in

Haikman,

Walawitte dito.

Pris

2

Aecuras,

dito.

Pris

Dollasdas dito.
dito.

dito.

dito.

dito

dito.

dito.

68 mylen van Haikman

De derde Bezetting was langs den

Niet alleen wierd ’t Gebied aan de

zoom der Zee , waar in laagen vaste

Westkant van ’t Eyland uytgebreid,

Steden, en Forten , bevorens den Por

maar ook aan de Oostkant , alwaar

tugeesen afgenoomen behalven ’t Ge-

bied van Jaffanapatnam en Manoer

te Landewaard , welkers Inwoonders
door forsse en harde middelen van den

Van Komboken Oly tot aan

Waluwe

male, Cotjaar, Batticalo, en verscheide andre Plaatzen, zo langs de Zee, als

Leggende die aldus:

Koelemahagamme,

men innam de Zechavenen Trikoen-

12 mylen

10

Koning afgetrokken zynde, zich de

E. Compagnie moesten onderwerpen.

III.

Kanneketje,

Nielvelle,

Beginzelen van , en Aanleiding tot het
nisnoegen des Konings, en t eerst

Mature,

verlaten van die Landen,
Gale,

10

Bentotte en Alican,

12

Caliture,

colombo, of Colona

8

’t Eyland dus binnen en buiten gesloten zynde , en de Koning boven in
’t Gebergte als gevangen, zo begon men

zich de Heerlykheid van dit Keizerryk

voor te stellen , en ’t gemak om dat te

Nigombo,

krygen , om dat men de voorige Lan-

Caymelle,

len zo licht veroverd zag, daar het de

hilauw,

8

Calpentyn,

18

Komboken Oli,

door ’s Volks afval.

101 myler
an Calpentyn langs de Zee

Portugeesen zoo veel goed en bloed gekost had

Hier op waren de Ceylonze Brieven,
opgepropt van allerley voorspoed en be¬

lofte van overvloedige Rykdommen, en
Ii 2

Win
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A. 1677. Winsten, zoo dat Ceyson en Malabar

De Spions ondertusschen allerley ty-A. 1675.

alleen de Compagnie kon gelukkig dingen aanbrengende, schreef men hee
maken, en Nederland onderschragen breed van den elendigen staat, en afgrys
Dierhalven ontbood men uyt ’t Va- zelyke gedaante des Konings, die dus
derland veel duizend huisgezinnen, on veel eer een monster, dan een mensch,
den overvloed van levensmiddelen.

geleek, en die ook, of byna dood was,

Maar dewyl de Luyden op dit Eyland of wel haast moest sterven.
Beginz schoon nog zo hoog in ampten , d
De grootste bekommering der Cey- En we
en van SE. Compagnie dienende, over gebrek lonze Regeering was toen , hoe ’t by gens Raj
Koning
van levensmiddelen klaagden, en dat de Rajas dood te stellen, om dat, hy toer Singa,
misnoedoor de
reheele Kust van Madure genoeg te geen Erfgenaam hebbende , de Com Heer van
gen.
doen had, om maar de Tafel des Gou

pagnie, de naasie tot de Kroon was, ’t Goen-

verneurs op Colombo te voeden

zy dan de Inlanders die ons vrywillig gegeven

schoon de hoekers daar van beladen wa

mogten aanbieden, of onder malkande
ren , zo kon niemand die Brieven me ren daar over in Oorlog raakten , en

de Zaak zelf overeenbrengen

net geweld zogten Meester te wer

Dezen weg nu ingeslagen zynde, zo
wierd ook staat gemaakt , dat de mis
noegde Raja Singa hulp van buiten ’:
Lands zoeken zou, gelyk hy bevoren-

by de Compagnie gedaan had. Die

den

’t Is egter zeeker , dat 'er weinig

Dienaars op Ceylon geweest zyn,’t zy
ayt onervarenheid , of gebrek van kennis der gehcimen , die alle die voor

waren alle wegen en Havens zeer nauvi stellingen , en gevolgen, ooit hebber

bezet , om alles te ontdekken, gelyk

konnen zien of gelooven , om dat de

ook daar door ontdekr wierd

Vaa1t

De Booden, die men gevangen kreeg,
wierden als Verraders gehandeld, in de
Boeyen gesloten, en onder anderen Jo
seph Rosairo, van Raja gezonden , om

goede gelegenheid der Cingaleesen, er

volk op de Kust te koopen , dog daar

men ingenomen wierd.

de magt der E. Compagnie , zoo veel
quamen te verschillen met den waan

die daar aan gegeven , en waar medt

na vrygelaten, en in Compagnies diens
als Doctor met een maandelyks inko

men aangenomen; en dus was Raja weer
rondom besloten

geschapenheid van 't Land , de

Aan de andere zyde is ’t ook zecker,

dat men niet geloven mag , dat de
Gouverneur met opzet, en moetwillig
tegen zyn beter weten , getracht zou

Deze voorspoed duurde ontrent ; jaar, hebben de Compagnie met Raja in der
tot A. 1668., in ’t welke men niet be- Oorlog te verwarren, zonder hem in degrypen kon , dat in de Brieven ge zen te beschuldigen; maarmen zal bevinschreven was, de vrywillige onderstel- den dat de Compagnie noit regte ope

ling, en ’t verzoek van ’t volk om haar ning gedaan is, van de waare gelegen-

onder de E. Compagnie te mogen begeven , en tegen Raja beschermd t

neid van ’t Eyland, en van de verhin-

werden , te weeten, de Ingezeetener
der Boven-Landen, om dat men by hei

den, al 't welke klaar uyt het vervolg

voorgaf, die Landen door ’s Koning
last alleen voor hem te bewaren.

seringen , die openbaaar gezien wierblyken zal

In dit Jaar 1668., ontstond onder de Verkeer
Inwoonders , of Compagnies onderdaa- de Berig

Alzo weinig quam ’t overeen , dat
n der
nen der Provintien Caddewatta, Menda
men in de Brieven geschreven vond, en Navedum Corle, een opstand metA. 1068
dat de nieuwe Onderdanen nog eenige geen klecne vrceze, dat zulks zouvoort-wegen
jaaren rust behoefden, eer men van hei loopen over alle de nieuw gewonne Lan-’s Ko-

eenigen dienst zou konnen trekken ,
vermits zy tot hun eygen aanbouw mee

tyd konden besteden, en ’s Compagnie
zagte Regeering gewoon werdende, ni

nings be¬

den, tot groot gevaar van onze militie,
zeer verre van een geleegen, en daar-gen
om in grooten nood

De eerste tyding behelsde ’t beleg

welvarender en gewilliger zouden heb- van Bibligamme, en ’t Fort Saffragam,

ben hun dienst en Schatting te vol- net tochakken der wegen , en ’t verdoen.

moorden van verscheide Hollandze Sol-

De Redenen uyt dit verschil ontston- daten , weshalven men zo veel Militie

Veelver den uyt de algemeene klagten van dii
vergaderde van de Landen van Gale en
keerde
volk, zo over den ondragelyken arbeid volombo, als men kon, en na boven
berigter
waar mede het bezwaard wierd, als we heeft gezonden , om de Belegerden te
wegen.
de waar

staat der

Laaken.

gens alle de Geregtigheden , die mer ontzetten , van twee verscheide oor
van hen vorderde, en van de Schattin

gen, die zy aan den Koning, in wel
vaart zittende , hadden betaald, zo da

den

Dit Volk , sterk 50o blanke, en 1500
Colombosche Lafcaryns,of Inlandze Sol

zy nu slimmer , dan onder Raja, ’er daten , by een gezameld zynde , bevonden de Zaak anders, en dat de Spi-

aan waren

on

Y LON.
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zynde die Zone in dat gevreest gevaar A. 1677.

van weinig misnoegden begonnen, er alles moest afkomen , en verlaten wervan weinig belang was, zonder dat ’s den, en , in behouden Haven geraaki
zynde, verdweenen ook de perikelen, b
Konings Volk ’er van wist

't Zeggen der Spions wierd egter de Heer Gouverneur zelf uytgevonzoo vast van den Gouverneur geloofd,
Nogtan

Het was onmogelyk die ordre na teended

den der Buiten-Legers belastte, om allt

komen, dierhalven wierden de redenen, ooriaa-

de veroverde Landen aanstonds te ver

door de Gebieders der Militie (als het ken tot

van den

Gouverneurge

loofd

den

dat hy verscheide maalen aan de Hoof

den Oor¬

laten, en de Militie uyt den nood na platte Land) de Dessave van Colombo, iog
beneden te brengen, en te salveren, en schriftelyk aan den Heer Gouverneur o
alles in die Landen te verzamelen, ent
ver woesten als van verraders

vergeschreven, den 10. Novemb. 1668,
by een Missive , waar by zy den Gou

De Hoofden der Legers van ons ver

rerneur waarschuwen , wegens die laf

toonden aan der Gouverneur schrifte

van af te komen , verzoekende nader

positive last, of zy tegens die waarschuwing
aan, dit egter zullen doen.
vrccze was, alzo de vyand geen ao mar
lyk , dat 'er geen nood nog reeden van

Hier op nam de Gouverneur egter

sterk was geweest, maar dat zy last van

len 15. November een vaste Resolutie

den Koning hadden, d’Inwoonders de
zer Landen te waarschouwen, om zicf

om de Militie af te voeren, en alle dii

van de Hollanfers af te scheiden, waa

Landen aan Raja weer over te geven
om daar door zyn Vriendschap en Vre

op reeds eenige hunne Wagten al verla

de te onderhouden , de E. Compagnis

ten hadden.

en kan egter niet ontkennen , da

’er gevaar onder gemengd was
Die daa
opbela

de Lan

len t
verla-

ten.

van veel lasten te bevryden, en ’t Ey
and met wat meer gerustheid, teeger
Vreemden te bezetten. Ook oordeel

Dus wierden dan deze Landen verla

ten, en wel met zo grooten haast, da

de men, dat door dezen weg blyken zou,

Arandoere al was ingetrokken , eer

of Raja gemelde Landen aan ons gege-

volk van Saffragam was te rug gekoo ven had en laten wilde , en dat dan ze

men , tot geen kleene aanleiding van veel volk ook niet noodig was, en zoo
den vyand , om hen den weg van Co- ’t anders quam uyt te vallen , dat men
lan egter vrugteloozen moeite en koste
lombo af te snyden, en ’t Landvolk ge
legenheid te geeven , om die verdeelde

doen zou

Dus wierd wel alles na die Resolutie Beduyt
en zwalke troep, te beschadigen; vertonende dus ookk de vlugt , die voor de gericht, dog kort er aan de Kopye de-om di
Compagnies Wapenen schandelyk, en zer Resolutie, overkomende verschil-Landen

de zeer veel van de Notulen, als of ’t aan Ra-

onweerdig was

weer

een nieuwe Rezolutie was , alzoo hy overte
IV

nu geheel andre gronden had , als waargeven.

op die genomen was ; dat die genen, dit

Wederinnceming der Landen en de

by de Notulen prezent geweest waren,

Bekommering en Zwarigheden,

zeer vreemd voorquam , en welken dus

daar in te gemoet gezien,
met, de oorzaaken toi

den Oorlos
Well.
hernomet

werder

n hun afwezen een verkeerd advys op
gedrongen wierd

UEd. Agtbaarheeden oordeelen nu En ver

zelfs eens, of ’t hoofd der Militie toei schil des
zelfsme
Tot Ruanelle vergaderde Compag geen reden had, om den Gouverneur te de notunies hecle magt, om van daar na bene- verdenken , want volgens de gerezol-len.
den tot aan de oude Posten af te trek
veerde en ongeteekende Notulen was
ken , waar toe de bereidzelen gemaakt hy na 't Leeger vertrokken, en had alzynde , in Colombo de tyding quam om schriftclyke Last gegeeven, om o

dat de Dessave van Gale , den jongen

den bestemden tyd alle de Posten aan den

Hecr van Goens, met zyn byhebben Koning over te geeven, waar van nu in
de volk wel en voorspoedig waren aan de overgezonde Resolutie, geen woord
gekomen , en derhalven wierd belast

rerept wierd.

Ja de Secretaris van den Gouverleggen, om de Wagten weer in te ne neur Corn. Strik, schreef wel klaar,
men. Een Gebod , veroorzaakt doo dat men geen Landen aan den Koning
de secrete Spions uyt 't Hof van Candi, zou overgeven, en ook dat men met :
want niemand kon gelooven , dat a; iftrekken zou verroeven, al welke ZaGouverneur meer zorg zou drager zen toen niemand begrypen kon , zo in
dat de Militie op Ruanelle zou blyven

voor zyn-Zoon, als voor den staat de opzigt van de reden der zelve, als

compagnie , en voor zo veel wakke

ook hoe ’t voornemen hier goed kon

re mannen onder de Militie , om dat , zyn.
1i 3
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Raja’s wreedheid. Veel min mogt A. 1677.
De Secretaris egter gevaar in deze zyn
rsoe den bloote teekening van dit zyn schryven men denken, dat het geschiede, om door zonder
Sccretari
ziende , zo de Zaak eens een quaden een rechtveerdige straf de overige Lan-dat men
rich hier
keer nam , verzogt , dat de Gouver

otreiit

den en menschen te bederven , om dat de reede.
van dien

neur dit ook geliefde te teekenen , da dit niet over een quam met de hooge pegrypen

cktc.

toen geschiedde; en die 'er ook byvoeg
de , dat 'er op de advysen der secret-

gedagten en beloften, van Ceylon opge-kan
geven; en aldaar nu den Stoel des Oor

Spions goedgevonden was na myn ver- logs in een anders Land te stellen, en
trck geen Landen aan den Koning over

zyn eygen Landen daar door te verlig-

ten , dit kan ’t mede niet zyn, om dat

te geven , nog ook dit in de Resolutie
te stellen, om redenen die zyn Ed. daar men voorgaf met Raja geen Oorlog te
toe had , schoon ’er egter nog klaar hebben, maar wel zyn Vrede te begebleef staan, dat dit in myn bywezen be

ten en te bewaren.

De meeste zekerheid bestond daar in,

soten was.

Dus wierden de laatste Wagten ver- van zich Meester van’t geheel Eyland
laten , zonder die aan den Koning ove te maken, dog ’t scheen ook, dat geen
te geeven, en de Militie in de oude Po- inzicht kon minder mogelyk zyn: want
sten afgebragt, dog zeer egter tegen den kon men de genegenheid niet winnen
zin en lust van den Gouverneur, die door van ’t volk , waar over men zoo lang
Verdre alle wegen tragtte ’t volk weer na 't gebooden had , nog hen ook volkogevolgen

daar op

Gebergte in de Bosschen te trekken
gelyk dan kort daar na, op eygen beleic

en goeddunken van den Secretaris Strik

men met geweld dwingen, hoe zou men

dan die gansche Natie (ons bekend) t’onderbrengen

Men besloot egter hier op Raja Sin-zin ver
geschiede. Want de zelve schreef aar
den Capitein en Dessave van Colombo, ga, en al zyn magt van Militie, en alle derbeSalomon Silvester, zulk een dubbelzin

de Inwoonders der 4 Dessaveryen, niets sluyt om
Raja uyt

te agten, en door alle weegen ’t Volktejarten
delinge ordre , die hy had, voornam en dien Koning te verbitteren en uyt te en zonin Persoon met eenige Hollandze Sol tarten, schoon zy daar toe geen reeden der reden
te verbitdaaten en Lascaryns, weer op nieuw na ter Wereld gegeven hadden.
teren.
Dit
nu
was
egter
niet
buiten
beden
Saffragam op te trekken , dog de Gouverneur , eenige quade gerugten hoo- ken, om dat Raja, nog zyn volk, in
rende, gaf voor, dat Silvester den Brie al dien Oproer zich nergens mede gevan Strik qualyk verstaan had, en lag al moeid, nog zig 'er in gemengd hadden.

nigen Brief, dat hy, volgens de mon

de schuld op hem.

en schoon men dit op de verwarring

Silvester trok egter voort, alwaar van ’t Hof, en d’ onmagt van gebied,
Tusschen hem nader ordre van den Gouverneur leyde, zo waren andren van Gedagten, dat
Strik en
nagezonden wierd , van op Saffragam op die stilte wel een zwaar onweer volSylvester.
alle noodige ordre te stellen , en kort gen kon, en dat men maar na den geledaar aan alle de Wagten weer te bezet- gen tyd, en hulp van buyten , wagtte.

Na 't bezetten dezer Landen wierd

ten met Lascaryns, en van daar door

bovenland langs die verlaten Posten tot door een Cingaleesen Sabander, Don Prins van

op Nigombo voort te gaan , en alzo

Joan de Costa, en op ordre van den Heer Mature
toron.

wierd de gansche Resolutie verbroken, Gouverneur, boven uyt 't Land der ze-afge
en Ao. 1669. ontrent Januari , by stuk- ven Corles, in Colombo afgebragt een bragt.

ken en brokken Ceylon gebragt in da Persoon, die men zeide de rechte Prins
zelve gevaar, daar ’t zig uytgered had van Mature te zyn , en de eenige ErfIndien UEd. Agtbaarheeden, en de genaam van Candi, en van Raja Singe,
En last
des Gou-Majores, alle deze omstandigheeden 2e dien men geloofde in zyn jonsheid door
verneurs net, als 't behoord , geweten hadden, ordre van Raja vermoord te zyn. Alom de
zy zouden zoo lang in geen onzeeker toos Don Joan hield hem daar voor, en
verlaten
heid van een vast besluit en ordre , on- dat hy op een wonderlyke wyze in :'
Landen
weerte trent de Zaaken van Ceylon, gebleven eeven behouden was door die geene,

bezetten. zyn

die last hadden om hem te doen sterven.

Niemand kan begrypen , wat den en

dat dit door liefde van Raja’s Suster
ouden Heer en Gouverneur van Goen. besteld was. En dus was hy onder de
bewoog, 't gevaar, dat zoo onlangs 's Weddas opgebragt, en eyndelyk, op
gansch Eyland gedreigd had, nu zelf de Kust van India als een Pellegrim omweer te gemoet te loopen. De voor zwervende, te voorschyn gekomen, en
deelen der Landen konden’t niet zyn, ontdekt , een Zaak die men noit recht
alzo men die in den aftogt had vernield heeft konnen te weten komen
Dit gaf onder de Cingaleesen grootEnhoe
De trouwheid der Inwoonderen konde
dit van
reeden niet zyn , om dat men hen als gemor, en by Raja groot misnoegen,
Raja op

schelmen en verraders overgegeven had len baande de weg tot haat voor alle,
geno¬

die menis
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de Gonverneur dit verlies anders zelf A. 1677.
had moeten verant woorden

kennen, en hield men dien Prins weer

Spdien zelven tyd wierd’t Fort Ruanelle ook bezet ; dog Capitein St

daar voor niet , en quam hy eens to

de kroon, zo stond men ook voor zynen

haat bloot. En was ’t maar een Land

Martin quam haar uyt Colombo te hulp

looper, zoo waren ’er ook veel zwa

en wicrd dit Guarnezoen (na een heeten

righeden in , in hem als een Prins te ianval op de Belegeraars) met groot gejaar, zo voor de belegerden, als voor dit
erkennen.

nen quamen helpen, afgebragt

Al de overige wagten onder ’t Gebied En dege-

V.

van Colombo, Gale, en Mature, vlug- volgen er
van On-

teden zoo snel, als ’t mogelyk was, tot gent on-

Beginzelen des Oorlogs, tusschen Raja

groote kleenagting der Hollanders, zoo zeverdre
an de onzen als van den Vyand. En dit Wagten

Singa , en de E. Compagnie,
A° 1670. begonnen , Aran¬

des Ey

t weedemaal verlaten wierden

lands.

Eyndelyk begon ’t Raja te verdrie
3eginze

een in ’t Westen van ’t Eyland, maar

Konings Vyanden en vlugtelingen aan-

ook in ’t Oosten, want tot Batticaloa,

daar Wama Segirerale, een van onze Ma

jauwde, zyn Zoutpannen aantastte, er
aem niet alleen dat belette, maar ook

met hem

A. 167 0.

Dus handelden de Cingaleesen nieta

ten, alzo hy zag , dat men over al '

haalde , groot maakte , zyn Land be

Oorlog

West

beid en kosten , dat die Landen tei

doere verlooren.

ten de

’t Oof

was de vrugt en winst van zoo veel ar

ureese Hoofden met 200 Soldaaten er

andren van zyn gevolg gevangen genonen was, en na boven gevoerd, vielen

zyn cygen volk tegen hem aanvoerde

ille de Inwoonders van de Compagnie

z0 verloor hy alle de hoope van her

stelling. Dies zond hy Ao. 1670. van

af, ten bewyze hoe los de hoope van
len Heer van Goens was

alle kanten zyn volk van Oorlog na
Beneeden , ontrent Colombo. In de :

Corles geboden zy aan ’t Guarnizoen
in ’t Fort Arandoere uyt ’s Koning
naam van daar te wyken , of dat zy t

Op Tricoenmale wierden de Sergiant
Henrik Barentsoon met 24 Hollandze Sol
daaten, en 22 Lascarynen onder Gale,

Appohamie door Raja’s volk doodgesla-

gen, en viel toen ’t volk by aanweezen
Arendoere, was in ’t vermeesteren der van den Heer van Goens , al mede van

hen zouden dwingen te doen.

Bovenlanden, op een kleene vlakte ge-

ons af, tot groote schaade aan de Lan-

legt, aan de voet van vier zeer hooge den en Vrugten
U Ed. Agtb. zullen zig nu wel te Enho
Bergen gelegen , van waar men me binnen brengen, hoe de Heer van Goens weinig
schietgeweer in ’t Fort kon schieten
zo dat zy als open lagen.

in UEd. volle Vergadering ’t zo licht dt
me
de Heer

De Vaandrig Hans Steenbeck van den

Gouverneur last hebbende, om alle re-

stelde, en aannam Raja Singa UEd. van

gevangen te leveren , om UEd., over Goens

op
denen van aanstoot en misnoegen te Ceylon bekommerd, van alle zwarighe-hoog
gegeven
den te doen afzien, gelyk hy, op Cey
vereenmyden , en niet wetende , hoe zig in
zulken geval , alzo hy geen volkoo- lon nog zynde , ook doorgaans weinig quam.
men Last hier omtrent kreeg, te draa

gen, te meer, alzo hy niet wist, of'

werk van alle berigten van zwaarighe

den zyner posten maakte, alzo die tee

sen zyn hooge gedagten van de Cey-

Vreede of Oorlog, met Raja was, om
dat de Gouverneur dit aan zig hield, om

onze Inwoonders streden

Uyt 't bevorens gezegde ziet men

t wel of qualyk uyt te leggen, en or

claar , dat de voorgenoome Zaken oor-

dat hy nooit deel aan de schande heb
ben zou, vermits hy die op de schou

zaak geweest zyn van den Oorlog Ae

ders der zwalken laaten wilde, ze

670. van Raja begonnen , en nog
duurende, van welke de gevolgen zeer

keurde deze Officier best dit Fort te

verlaten ; dog wat voortgetrokkei

gevaarelyk en schandelyk geweest zyn-

zynde, vonden zy den weg na Colompo met boomen toegehakt, zo dat z
Aran

weer na ’t Fort moesten keeren ; dog

doere

wierden zo beslooten , dat zy zig moe

verloren

se , en egter met geen kleene verbitte-

ring en schande daar nog in voortgevaaren is

ten overgeeven , behoudens lyf en lee-

ven , waar op zy gevangen na Candigevoerd zyn , ten getal van 48 Hollanders, 12 Toepassen, en 100 Lafca

yns zamen 160 koppen , en dezen

Officier wierd in de Brieven nog geastord als een blooden schelm , alzoo
Ver-
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mengd, by een te zoeken, om daar mede ’t Guarnizoen van Batticalo , en an-Coetjaar,

Vervolg van den Oorlog, met de aan-

dren, te versterken,’t geen, zo men den by tLan-

komst der Franschen, en de

gestalte der Zaaken toen

nder

Vyand daar verwagtte, tegen alle voor- Franzigtigheid aanliep, dat egter daar na zo scher
daar oniytviel, en ook zo gegist wiero
tient,

Wanneer nu de Franichen zig in de

Ae. 1671. in den Oorlog volherden-

verlaten.

Vervolg de , wierden de Landen van Cotjaar aan Baey van Tricoenmale te Land bega
des Oor- de Oostkant door de Heer van Goens, ven, stonden de Zaaken hier zo waar
p 't Fort Cotjaar op expresse orlogs
de Jonge , in den grond verwoest, en

verbrand , om hier door dit volk voor dre verlaten wierd , nevens a1 stukken
altyd tegen ons te verbitteren , of om Kanon , die agterbleeven, alles in brand
hen te dwingen , zig onder ons jok te stckende , alzo dat Guarnizoen te waabegeven

Op’t gerugt nu van de komst der
Franschen vreesde men op Batavia, dat

ter en te land , licht van de Fortres van
Trincoenmale zou hebben afgesneeden
teweest.

Daar op vielen de Inwoonders der

Raja met hen tegen onsaanspannen zou

Dosthavenen van de Compagnie weer af,

dat men op Ceylon heel anders aan
merkte: want alle de Landen, door de zo door ’t verlaaten der Forten, als uyt
eerste vreeze verlaaten wierden 1673. vreeze voor Raja’s Militie, die hen anweer wel bezet, en sterk gemaakt. On
By de

ders als Verraaders zou hebben bedor-

dertusschen verscheenen de Franschen ven , schoon zy hen al gedwongen on-

omstder op Ceylon, onder La Haye, en Caron; der, ons mogten begeeven hebben.
Franwaar over een schandelyke verslagent waarom ’t hen best was dus zyn gunst
schen.

heid der onzen volgde, te meer vermits
men geen zekere tyding had, of't met
die Natie Oorlog was, schoon men den
Heer van Goens uyt ’t Vaderland al van
hun komst gewaarschuuwd had , waar

e zoeken, gelyk zy ook wel eenige

erschooning verdienden
By de komst der Franschen had de

Soning van Candi, en zyn Volk onder Gevol
de zelve Franschen, een opentlyk be-ben aad¬
of
op de Heer van Goens zeer sterk om de sprek, ongetwyffeld al lang bevorens

Oppermagt te Waater,en te Land ver
zogt.

En ordre
daar on
temtge
steld.

Ceylon over al te bewaaren met zo

tusschen beide die Volken , voor de

komst der Franschen besprooken ’t zy

p dat Land zelf, of wel op een andre

weinig volk alzo men niet wist, waar wyze, dog noit door onze Spions ontzy Landen zouden, was heel gevaarlyk, dekt
Ontrent dezen tyd trok d’Oude Heer

ok had men niet volk genoeg, om
A°. 1671. Batticalo en Cotjaar in vast
pezit te houden, dat toen zo nodig was,

van Goens met onze magt na Tamme-

egamme, dog 't Leeger wierd zodanig
an de Cingaleesen aangetast, dat 't
vaarom men goed vond , Colombo ze
zelve
zeer gevaarelyk na Tricoenmale,
van Militie te ontblooten , dat dit ir

groot gevaar bleef.

noest wyken, met agterlaating van
Op een en den zelven dag schreef de nunne Ammunitie, Provizien, Bagagie,

Oude Heer van Goens na Malalka , da

Draagbeesten, Paard en Palankyn , tot

de Landen van Ceylon in rust waaren

reen kleen gevaar van onze Agtbaar-

terwyl zyn Zoon die te vuuren te zwaare

heid hier, toen door de Franschen ge-

verwoestte

dreigd

Zoo ras nu deFranschen quamen, be

In dezen tyd heeft God den staat der

lastte hy Batticalo te verlaaten, zo 2i

E. Compagnic hier wonderlyk bewaard

daar aanquamen , om de Militie var in blykende gevaaren, als dit mede was
daar met den Commandeur Pieter de dat Mr. de la Haye geen kennis van den
Graauw te Land na Mature te doen Oorlog had, in’t voorby zeylen der
trekken, langs een moejelyken weg van
30 mylen. Dus belastte men ook de Op
perhoofden van Cotjaar hun Vesting te
verlaten, en de Militie in Tricoen-

Vloot van de Heer Commandeur Adri-

aan Rootbaas, ontrent Caap Commeryn,

en hun aankomst op Ceylon met 13

Schepen der Franschen

male te bergen waar by al mede gro

Dit Gevaar bestond daar in , dat on-

te verlegenheid van zyn E., en van ze

Schepen Koopvaardy-schepen , en

Compagnies Zaaken op Ceylon bleek

wel verre van zoo gerust daar te zyn,

als men opgaf, en zich inbeeldde.
Nog meer bleck die ongerustheid uyt

de Ordre Ao. 1671. gegeven om on

vol kostelyke waaren, niet in staat wa-

en om tegen die Fransche Vloot met
voordeel te slaan , zo in opzicht van ’t

etal der schepen, als van’t volk, geschut, &amp;c. aan welke Vloot egter toen

trent dien hock alle de Franschen uyt ’t ’t gansche geluk van Ceylon hing
Ook
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de Koningen van Candi vervloekt, en A. 1677.

le begeven hebbende , zulken gebrel den toegang derwaard op straffe des
van Levens-middelen, dat zy die Haver doods verbooden, zynde de plaats, daar
met hun Vloot weer moesten verlaaten de Ceylonze Keizers noodzakelyk moedat de Cingaleesen wel hadden konnen sten werden gehuldigd, eer ’t volk hen
voorkomen , schoon aan de Franschei wilde gehoorzamen
Door ’t vernietigen van deze zo oude
de Zee was afgesneeden geweest, welk

Nog ter
bes

voor on
afgeloo

pen.

Grond

geluk niet kon werden voorzien
gewoonte , hadden de Koningen van tot een
Vooral was ’t een geluk, dat de Cin- Candia hunnen Zetel verlaagd, en boven onver-

galeesen , toen al openbare vyanden zyn
de, die gelegenheid niet waarnamen, om

Gegeee¬

in Candia vast gemaakt welke plaatsge haat

u tot een vastigheid en Hoofdplaats van van Raja.

de platte Landen te bederven , ter tyc den Colombozen Dessave was hermaakt, tegen ons
de Militie om de Oostkant teegen d’ zynde dit toen een onverzoenlyke vy-gelegt
Franschen gebruikt wierd, dat hen nie- andschap van Raja, die dit moest aanmand zou hebben konnen beletten, ho

gerust men toen ook meinde te zyn in

zien als een daad, tegen zyn Kroon en
Zeerschappy aangelegt.

de Landen van Colombo, Gale, en Jaf
fanapatnam

Het bouwen en weer opregten van

dit Sitavaca had de Ceylonze Gou-

De Toevallen , die zich vermengd verneur enkel moeten doen door kragti
ge begeerte van d'Inwoonders der laagt

hebben onder alle de aanslagen , waa
door men hen van Ceylon heeft verdre

Landen , en voor al door die van den

ven hebben ook een byzonder gelul

Cingaleesen Don Jan , en verdre hoof

gehad , al te zamen Zaken, die mei

den , om hen te doen zien , wie Heer

zig geenzins voorstellen kon, hoe voor

van ’t Land was , dat alleen deze Be-

zigtig ook alles mogt overlegt zyn

zetting kon aanwyzen, en ’t volk zich

In ’t veroveren der Fransche Vesting dan ook aan ons doen onderwerpen
Schoor
wy Ra
jasvol

qualy
handel¬
den.

Men gaf voor, dat al de Lascaryns

op ’t Eyland dwars in de weg wierden

jevonden 80 Lascaryns van Raja, die, als zouden afvallen , zo men niet klaar deGevangen, 2 aan z in de keten geslagen de zien , wie Heer van ’t Land was, alzo zy anders ook voor Raja’s wreedheid
van gebrek, op een of twee na gestor
ven zyn; tegen’t goed onthaal, dat mei

bloot stonden

Wilden wy Raja niet beoorloogen in

voorgaf den Koning van Candi aan on

ze Gevangens boven in 't Hof doer zyne landen , men moest hen ten minliet, daar by hem dan een andere weg sten in de laage Landen beschermen,
aangewezen wierd
daar van de Bovenlanders veel eer u-

Ontrent de tyd van ’t vermeesteren surpateurs , dan Heeren, waaren.

ermits nu Raja zig opentlyk by de ge denen

dezer Vesting, vlugtte van ons na der

Koning , Appohami, met 40 der beste Franschen gevoegd, en ons met de Wa-vandier
Matureeze Lascaryns , waar over hy

enen aangetast had , stonden ook gegeven,

Hoofd gelyk hy van de hoogste Ge- y eenig succes van de Zaaken der doorde
Heer van
slagten des Lands was ; ’t welk hy al Franschen , alle de Inlanders ook ons goens
leen dede, om de quade bejegening van te verlaten , hen toe te vallen, en wa
ons ; dat toen zeer qualyk quam.

’t onmogelyk hen dit te beletten.
Dit is UEd. op den naam der Cin-

Pas daar na namen de Koningze drit
der voornaamste Inwoonders van Barti-

aleezen dus in vergadering voorgedra
calo, en hingen die aan een Boom op gen , om te toonen , dat de Ceylonin ’t Gezicht van’t Fort ’t Sienecallatta- ze Gouverneur gedwongen was Sita
delle , waar over die omleggende Lan

den door den Commandeur Pieter di

vaca op te maken, en UEd. tot den
Oorlog te bewegen, tegen Raja, even

Graauw geheel wierden verwoest, en of die nog noit begonnen was , en als
verbrand , waar by de Konng geen

of de Cingaleesen noit nog gedwongen

dog de Inwoonders aan huizen, en geweest waren tegen hunnen Koning te
vrugten, groote schade leeden
Gevol

vegten.

Ao 1674. wierden in Augustus de

Dog geheele andre Letteren zyn van Hoewe

gen daal

Provintien Menda en Cattecotte Cor-

dit geheel
die zelve Pen over dat zelve Volk nog

p

les, (die zig bevorens tegen wil en dank

n Wezer

anders by

andre pa¬

Men belastte by eenparige voten, dat pieren

onder den Dessave van Goens, de Jonge.

of onder ons begaven) van twee zyden, de Onze met den macht, zo van Bibli-blykt.

of van Mature en Colombo verwoest, gamme als van Saffragam, zouden op
en alles afgehouwen doorden Luytenan vreken , om ontrent ons volk geen afDessave Harman vander Poel , en C front te lyden , alzo onze Wapenen te
Bliklana

In deze tyd was men hier bezig, on

weerdig zyn , om die langer voor zulke schelmen te gebruiken, en tot loon

weer op te ruimen het Oud verlaten en verraden te werden

verwoest Koningshofvan Sitavaca, door
V. DEEL

Ook zullen UE. niet als verbaasde;
K I

maar
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. 1677. maar als vergramde over zoo’n God

zig aanstonds voor den verlooren ofA. 1677.

dig, van daar optrekken, en hen maa

vermoorden Prins, en Raja’s eenigen
Erfgenaam , uytgaf, zynde dit nu al de

aan de wreedheid van Raja, die zy ver

tweede Landlooper, die zig daar voor

deloozen hoop , Gods Zegen onweer-

diend hebben, overgeven : want schoor

uytgaf, en by de Compagnie aangehou¬

ons tot nog toe niet bekend zy, dat Ra- den wierd.
Men moest dien man in Colomboverja ons tegen is, zo houden wy ’t egter

daar voor, dat zyne ook onze Vyan- zekeren , om de vrecze die men zeyeti
r

den zyn , en dat die niet anders dan hebben , dat hem de Inwoonders der
Oorlog met ons zoeken , en dat hun

Corles anders zouden gevolgd zyn tot

stil zitten aan de kant der Rivier, en op Nigombo, en dan zou men hier o-

7Corles, maar is een wagten na gele-

ver die Corles hebben moeten innemen

En zyn

door een gedwongen Resolutie , om
genheid, om voordeel te doen
Na dat nu Sitavaca dus versterkt was, hen te helpen tegen Raja, waar toe nog

verdre
Last, ho

een goed getal Soldaaten en Lascaryns

met de
inga

leesen

trok de Luitenant Jacob d’Helder, met geen ordre van Batavia gekomen was.
t Ergste was , dat men Raja kennis
na Watture, dog wierden in 't weder-

gegeven had , dat de gemelde Prins

keeren verwerd, en op de Vlugt ge

met den Gouverneur in onderhandeling,

te hande-bragt, na dat Calpetti Modeliar hoofc en met de Cingaleese Hoofden overeenlen.

van de Lascaryns der Caneelschillers, gekomen was , om zig voor Konint

dood gebleven was, hebbende reeds ge
noeg te doen, om hen op te
brengen.
Weinig dagen hier na trok de Heer
van Goens , om zich te wreeken , met

op te werpen , als de Compagnie
hem daar toe helpen wilde , en dat
de Inwoonders hem dan zouden toe
vallen.

Men wist nu in Colombo reeds Raja’s

veel grooter magt op, dog wierd nog misnoegen, en dat hy al veel volk daarerger gehavend, en ’t heel Leeger in om na verscheide oorden afgezonden
de vlugt geslagen , ’t welk door een had , gelyk hy ook daarom ’t Fori
geluk van de heldre Maan (mydende

Arandoere had laaten inneemen , en

se Militie uyt ’t Bovenland doen vlugde toegehakte weegen en hinderlagen
dwars door ’t Bosch nog met weinig ten , een voorval , dat noch zo versch
schade ’er afgebragt wierd , zynde van
Goent zelfs beneden gebleven, toen d’

Militie overgezonden wierd.

VII.

Was

Men vrcesde ook ’s Konings Magt,
nog Gramschap niet, maar men oordeelde toen alleen , dat men de 7 Corles
zou hebben moeten innemen , eer men

daar toe verlof van Batavia had, ’t geen

Gelegenheid der Zaaken van den on-

bekenden God , ’s Konings gram-

schap, magt des Leegers, verlies van Bibligamme en

de Bovenlanden.
Zaaken

zoo gemalkelyk aan UEd. voorgesteld
vas, als of men dat, zonder een drup
bloeds te verliezen., doen kon door de

Lascaryns
Die de Brieven van Ao. 1674. zo wei-

nig te vooren door de Heer van Goens
Na dit voorval , en de Heer van geschreven , heeft , zal zich over der

van den Goens zyn vertrek, in Mey, Ae. 1675

oorgegeven voorspoed moesen verbly-

onbeken- na Batavia, klaagde Raja door een van den, en zich moeten verwonderen , hoe
den God onze dienaars aan 't Hof, (gelyk mee

’t mogelyk geweest is zo groote dingen

geschied was) over ’t aanhouden var zo kleen te agten , en egter bevryd te
een Bramine, of Pattan, afgezonden blyven van verwaantheid, en zyn Vyan
met geschenken voor den Koning, dos den z0 met woorden te beoorlogen

dit wierd, als voorheenen met dreige-

Tot het verkrygen der zo hoog- be- Groot

verschi
menten beantwoord , hoewel des nie loofde heerlykheden ontbrak niets , dat
der Brie
te min de Koningze last scheenen te maar de 7 Corles in te nemen, als ook,en van

hebben, om ons volk wel te bejeege den weg , loopende dwars door 't Land d’Heer
nen, gelyk de gene, die heen en we van Calpentyn na Tricoenmale, te ver- van
Goens
der gingen, ook wedervoer; dog men zekeren, die 30 uuren lang was, en dan petde
vond goed alle teekenen van Vriend

zouden de Bovenlanders (zo men voor-Zaaken

schap om tot Vreede te konnen komen

gaf ) de Compagnie van zelf te voet zelftoen.

door de hatelykste voorvallen zelf te
verhinderen

En dit gebeurde kort daar na, na
dat de Heer Gouverneur na Colombe
deed brengen een Bramine of Priester
die van de Cingaleesen den onbeken

den God genaamd wierd ; maar die

vallen

De Beneden Landen (na inhoud dier
Brieven) waren zo wel door onze For
ten en Schansen bewaard , dat men voor
geen Inlandsche Magt te vreezen had

en dat men dus volkomen Meester ’er af

was. Ook had men de Konst gevonden,

VAN CE
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Dit waaren maar uytvoeringen van A. 1677.

. 1677. den, om de Cingaleesen tegen malkan.
deren te doen Oorlogen , om de Lan

voortroepen , waar op een Leeger var

den van de Compagnie tegen den Ko

1600 man volgde, die ’t Fort Bibligam

ning te beschermen, dog zy zullen haan me belegerden , bestormden, en in 18
dagen ons dwongen dit aan de Vyand
over
te geven, met 76 Blanken, of HolTerwyl men nu dezen Landloopei
landers , 20 Toepassen , en 300 Lascavoor Koning en Prins erkende door al-

Meester bedrieger

Jaffana
patnarn

lerhande zorge, overvielen de Cingalee

door Tu

sen Jaffanapatnam door den Dessave de
mecon
aangesal. 7 Corles, Tumecon Appohamie, die d’

yns onder den Luytenant Dessave Berk.
land, en Luytenant Molliere

Tot groot geluk der E. Compagnie, oipuaam-

Schans, of kleene Wagtplaatsen, innam, en der verdre Guarnisoenen, wierden de me vero

de Dorpen Aripo en Moesely, verbran-

de , 35 Persoonen vermoorde, en 15

Gevangenen, waar onder ; Ncerlanders
wegvoerde

En ver
dre geolgen

Dit veroorzaakte daar zulken versla

hebben, alzo de meeste Lascaryns deze

man bezet, verlaten wierd, en 9 stuk

Landen al tot den Vyand overgeloopen

En 1

niet verder quam , alzo niemand hen
beletten kon dit Vrugtbaar Landscha

met Vee en Menschen geheel te verwoesten.

Noit hadden de Koningzen hier mede Met de
cen ander voornemen , dan alleen , om reeder

yns te doen zien , op hoe zwakken van
dien.

arm men zich verrroude, om een Land-

ooper voor een Prins en Koning des

beneden den Korale, zynde een Dienaa
der E. Compagnie , bevorens na t Ho

Bovenlanden weer in te nemen; in wel-

gezonden; dog een Cingalees, die Vrouy

lee tyd men met deze Pelgrim niet anders

en Kinderen onder ons had

dede , dan na breeder berigt en bewys

Deze was door Raja Landvoogd, of
Dessave van Saffragam, gemaakt, en of

te wagten

Voor al had men toen reeden God te

dien grond en met dat beding afgeko

danken , dat de Vyand niet verder door-

men , maar door ons Vyandig verdree

trok , dat hen door geen magt der Com

pagnie wierd verhinderd , alzo alle de

ven

Tot hier toe, of den 15. Juli, 1675.

vanden voor hem open lagen, om alles

had men op Ceylon moeds genoeg, en

tot voor de Poorten der Steden, aan Zee

geen zwaarigheid , om zig te bescher
men, en om, zo lang ’t mogelyk was
uytstel te nemen van de 7 Corles onde
ons te brengen. En ’t bleck toen ook,
dat van deze Militie 3300 man Hollan

sche Dienaars hier bescheiden waren, o
in Guarnisoen lagen
Hande

waren

Lands op te werpen ; ook scheenen 21
geen vordre Last te hebben, dan om de

Kort daar aan zond de Koning na

vallen.

zamen gebragt , die anders ook by na verlaten.

dro, of Paritature , zynde maar met :

was een genade Gods, dat de Vyand

voorgc¬

ons vee

Saffragam , Idangodde, en Dema Vai- Fonen
ka, nog tydig verlaten, en ’t volk te deeden

genheid , dat het Waterfort Punto Pe- in ’s Vyands handen gevallen zouden

ken Kanon in Zee geworpen r

A. 167

Forten en Schansen , Tontorte, Aran-verder
doere , Roeanelle , Botele, Sitavaca , den, er

jeleegen, te verwoesten, gelyk de Ceylonze Brieven roen dit , en onze be

naeudheid , ook klaar genoeg toonden.
Onlangs te vooren scheen ’t een be-

risping te wezen , dat de Majores zey-

den , dat men uyt vrees voor de Cingaleesen , Matures Fortres zou sterk ma-

Hier na nu vielen de Koningze in de ken, even als of de Cingaleesen zo veel
niet te agten waren ; dog nu was dii

der R

Landen van Nigumbo, alwaar de Des

ningze

save der 7 Corles de Schans Topturs

lleen geen schande , maar ook hoogno-

veroverde en de Landen daar ontrent

dig , om de Forrificatien te verzekeren

verdurf , ’t volk vermoorde, en na bo

tegen de Lascaryns , die men begon te

omtren

Nigon

bo

ven voerde , blyvende met 7ooo mar

dicht by Nigombo, waar op d’ oude en

voor de derdemaal verlaten, die men den verlaa

Caneel-schillers, en die van de Landen

Koning A°. 1670. voor de tweedemaale

vlugten.

ster te

Veld w
reu.

In dezer voegen waren de Landen Derd

vakkere Lascaryns van Nigombo , de
van Colombo, van haare Wagten deeden

ieMe

mistrou wen

Onderwyl vergaderden de Koningsch
hoe langer hoe meer na Beneden, sloe

ing der

nad afgenomen. Ook wierd in die ver-met veel

slagenheid verlaten de Schans Cattoene, versa

boven op een Berg gelegen, en door de senheid.
Vyand verbrand, waar door nu de Do-

gen een schoone troep volk van Toepas

asdas Corle heel open lag, en dus medc

sen, Soldaten, en Lafcaryns op de vlug

se Landen van Mature , waar uyt de

in de Menda, en Cartewatta Cories, dit groote verleegenheid en verwerring de-

zich by den Vyand voegden, gelyk ook zer Volken af te neemen was
Het isaanmerkens weerdig, dat op eer

de Lascaryns van de Colona en Atteco
lan Corle , door welk verlies van Ons, en den zelven tyd, te weeten half Octode Vyand Meester te Veld was.

ber, 1675, de Vader en Zoon, beide de
KK 2

Hee-

260 BYZONDER EZAAKEN
en ondernomen is, en dierhalven ook A. 1677.

A. 1677 Heercn van Goens, even kragtig beezig
ge weest zyn, om UEd. Achtb. te too- eenzins, om, tegen UEd. menigvuldi- zyn als
maa
nep , de Vader op Batavia , den voor- ge vermaningen in de eerste tyden, ons y
vilde.
volk
in
de
Bosschen
voor
't
bedrog
en
spoed, en de Zoon op Cevlon den elendigen staat van dat Eyland, welks Gey- de ontrouw dezer Natie dog zo ligt niet
lonsche Brief wel mag vergeleken wer- te waagen, al20 dat de Portugeesen, en Waar

den met de Waarschouwing Ao 1668. ons, ao dik wils qualyk bekomen is; hoe- d0or

haar Ed. ,

xel by de antwoorden van Ceylonende

gedaan.

Want had de Heer van Goens toen lykt, dat dit altyd zeer licht geacht en Heeren

Tegen¬

wel konnen overwegen den staas van nde wind geslagen, ja het tegendeel rynen
Raja en van ons hier, noit zou hy ver- jedaan is, onder dreigementen van Gods misseid

strydig
berigt
der Hee

vallen zyn tot dat uyterste van tegen

ren van

Zegen onweerdig te weezen, zo men al ’s te

OEd. te protesteeren met zo veel vry- ’t gevaarlyke nu niet quam te vervol-

Goen-

moedigheid , en God tot getuigen te gen

aan haa

Edelhe-

roepen van zyn onschuld , even eens of

den, ove

Ceylons UEd. ordre gegeven hadden , om deze
staat.a zo groote uytbreiding te doen.

Indien ook de Heer R. van Goens die

De Heer

heilzame Resolutien niet had verbroken,

Ryklof

van Ae. 1668 alle de Landen, met zoo

van

Cnert

veel Bloed en Geld gewonnen, aan Raja

misslag
in ’t

weer over te geven, en ons maar te ver

se

genoegen met de Landen, daar in hy ons

Verder inneeming der Boven Landen.

Aanleg tot Vreede , en voortganvan den Oorlog. Vlugt van
den Onbekenden God.

De veroverde Landen dus met schan-

nu met vrcde laat, alle deze ongelukken de en schade verlaten zynde, ley men

Gvetgue¬
ven der

zouden ons noit overkomen , nog wy

Landen

le Militie weer op, de onde Wagten, Verde,

daar die tot Ao. 1665. gerust geleegen innemer
die schade geleden hebben.
’t Komt daar op uyt, dat UEd. gehee radden, ten bewyze dat men op Ceylon der Bo-

tot ons

catec.

Indiën niet hebben open gelaaten , om
Losse

VIII.

alle de Militie maar na een kant te voe-

stellinger

oit is gedwongen geweest zich met ’s ven-

Konings Bovenlanden te belemmeren, en taandel¬

ren , en daar meede den Koning de - alroos in’t geheel niet, om die zich tot

van zyn

Corles maar af te nemen , en wel te

zyn Ed.

Compagnies Souverain Gebied aan te

bezetten tot scherding der Landen van matigen
En schoon de Zaaken van Oorlog zig
Jaffanapatnam , en de Cingaleesen ; en
dan meende de Regeering van Colom- al ten Vrede neigden, za quam ’er weer DeVrebo, dat haare voorzegging, zou vervuld een hinderpaal , te weeten de bloed- deven

zyn , om de Compagnie Keyzer var dorstige Tinnecon Appabamie, die in ’s deld.

Ceylon te doen zyn ; dog de tyd zal Konings dienst geweest was Dessave of

leeren, dat, al hadden wy die Landen Stadhouder der 7 Corles, verschoonen-

al veroverd gehad, het geenzins zo breed de zyn vlugt tot ons op slegte uytvluguytgekomen zou hebben , alzo deze ten van vreeze voor ’s Konings gramschap
Landvolken den Koning nog ruym ze tegen hem , en zyn afgunst
Deze man wierd, na alle zyne begaa- De ver¬
trouw zyn, als alle de andre, die ons, by
de minste voorvallen tegen den Koning, ne moorden, door den Gouverneur ge- latene
afgevallen zyn. En dit Volk bemind der maakt, Dessave der 3 Corles, waar op Lansen
weer in-

al de verlaatene Landen, door de genodan alle andre , gelyk hy de zelve ook ingaleesche Hoofden (meest van den nen.
Koning om hunne vroomheid veel meer,

over zyne Spyze vertroud

Koning overgeloopen ) Ao. 1676. weer

Men heeft wel voorgegeven , dat de oor de Compagnie ingenoomen zyn ,
Koning hen Tyrannig behandelde , en en ’t oude Hof van Sitavaca tot een sterk
dat zy tot ons ten eersten zouden over-

asteel gemaakt is , dat dan eer na een

komen ; dog was dat eerste waar, zy nieuwen Oorlog, dan na Vrede, geleek,
hadden ’t laarste al over lang konnen in

en daar toe aanleiding gaf, en dit wierd

’t werk stellen; dog hoe zou men hen, in de Ceylonze Brieven maar een tyden die Landen , dan tegen den Koning terdryf genaamd, en zo ’er een ongegedekt hebben, dat de tyd geleert heeft lukje op volgde, men lag altyd de schuld
ons onmogelyk te zyn , alzo wy, by de op de ongelukckig gesmoorden.
minfte vertooning van Raja's Leger,

Arandoere was bloohertig verraaden, Verkeer-

de uytleg
in de uyterste verlegenheid hier wa Cotjaar al meede zo verlaaten , de Slag an veel

ren.

Devy
laja,

toonde

ons Mee
ster te

E

Indien UEd. en de Majores, alle deze

in Menda Corle was roekeloocheid, en ’t Zaken
beschermen van Bibligamme hardnckki-door

den

Caken, goed en quaad , zoo als ’t be- ge ongehoorzaamheid, zo dat ons volkGouvercur vaa

hoorde, geweeten hadden, noit zouden hier niet staan nog wyken kon, zonder Goens

zy hebben durven last geeven om te doen, in ongenade van den Gouverneur tever-gegeven
’t geen hier buiten UEd. Ordre gedaan vallen, schoon zy schriftelyke last gevolgd
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wierd zeer onzeeker gesproo-A. 1677.

over

ten.

ten

Onverant woordelyk was ’t ook dat

IX.

men zulk een Fort, zo diep in ’s Vyands Land rondom , zo moejelyk on

Aanmerking over de Concepten en t

ontzet te werden, en waar in men zulk
een schoonen Troep beslooten had, ze

Beleid , en over de middelen,
de Magt, en Voordeelen van

qualyk gelegt heeft, dat het zig, niet
tegenstaande een deftige tegenstand,

den Koning, in den
Oorlog

wegens gebrek van water heeft moeten

overgeven

Na de Bezetting dezer voornoemd
Landen, zond men, om te toonen, dat

De vaste beloften, op Ceylon gedaan
de Persoon , door wie , de middelen nanmei
king over

vaar door, en de groote voordeelen, beleid

men wel Vreede begeerde , een Afri daar onder begreepen , zyn oorzaaken van de
caanzen Leeuw aan Raja, alzo men aan geweest, dat veele geloofd, andre ge-Heer van
zyne zyde een genoegzame stilstand venscht hebben, en UEd., en de Ze
bespeurde ; dog dit kon niet van vee ventienen bewoogen zyn veel voorstel

Goens
der
zelver

duur , en ons van weinig genoeger len in te willigen, alzo die zoo schoongevolgen.
zyn , alzo onze Cingaleesen tot hur

en gemakkelyk zouden werden uytge-

voordeel de vrugten der veroverde Lan-

voerd , dat de onbepaalde begeerte ’j

den gegeven waaren.

orlo

ermogen quam te overtreffen

Ook stond ’s Konings volk op de klare

De ongelukkige byvallen hebben al

last van hunnen Heer waar uyt dun weer

meede verhindering gegeeven , dat eg-

en

de Oorlog sproot, en wierd Coerpille

er de Zaak niet om verre wierp, zoo
Modliar in s Compagnies dienst met al maar de gronden zelfs wel-aangelegt en
zyn volk bezet en geslagen, en daar na mogelyk geweest waaren; al was schoon

log weer
begonnen te-

gen haar

Ed. last

Ao 1677. door last van Commandeu

de billikheid niet ten besten waargeno

de Graauw , des Konings Dessave var

men, en dit ook zo nodig niet
Het voorneemen van de Heer van Om on

Saffragam , door Ponsie Apobamie medt
den Oorlog aangezegt en dat op een tyd
dat UEd. zo sterk gelast hadden de Vre-

de te zoeken

Meester

Goens was, om de E. CompagnieMee-

van Cey

ter van Ceylon te maken , of hen ten ion te

minsten een riem Lands van de Zee af, maken.

Daar op moest onze beste Militi

tot 12 en z0uuren gaans Landwaard in,
weer na de Bosschen, en Bergen, om e bestellen , latende den kruin en het

onze Cingaleesen te helpen, en de Koningzen te verdryven, uyt 't welk, als

nidden des Lands voor den Koning, die

op dat van den Leeuw, geen Vreede t5

geslooten was , zonder dat imand te

wagten was, als men na UEd. beveelen
zig niet richt

By ’t omdraejen der Zaaken hier nan
Den on
bekender

God tot

smaad
der onze

22n de

hanc
veer ge

houden.

men dan den onbekenden God weer vol

komen voor Prins aan ; dien men toe-

daar met zwaare Bergen en Bosschen af-

water , nog den Koning te Land de

voordeelen , daar in vervat, ons verninderen kon

De middelen , om dit te bereiken
waren , om gemelde Landen met ge-

liet dien lasterlyken naam te geven, en dit weld in te nemen en wel te bezetten;
over onze teedere Christenen een Goden den Zoom der Zee met Steden, Fordelyk gezag tot hun verderf voerde.
ten, en Schansen , zo vast te maken
Zyn magt over onze Onderdaanen op en de wegen zo te bezetten, dat geer
Gale was zo groot, dat zy op zyn beve Natie uyt Zee daar zou konnen Lan
al hun Vee en Hoenderen doodssoegen den, voor al niet door behulp van een
en schoon die valsche Boode daar ove

opgehangen is zo kon men die Lieder

bezwaarlyk doen gelooven , dat hy dit
last niet gegeven had. Dat voor Gal-

brave Vloot van ons, overal op hen pas
sd

Hier ontrent nu staat te letten op de
Met ver

magt der Compagnie, en hoe die is ge

elyking

geen kleen ongemak wa:

pruikt geweest, uyt welke vergelyking van des
Deze Bedrieger heeft zich eyndelyk zich alles klaar opdoen zal, hoe ’t me Koning

En eyndelyk

ontvlugi
an on

Ao 1677. des Nagts, en onbekend me

ons toen op Ceylon stond

magt
daar te

zynen sseep weeten weg te pakken , en
Dm onze eygen kragt te kennen , i gen.
e ontvlugten, na dat hy de Compagnie besl eerst, ’s Vyands kragt te kenzo veel gekost, en groote verbitterins

nen

des Konings tegen ons verwekt had
De Portugeesen zyn ons hier ontrent
zynde dit de tweede , die ons bedroo een Baak in Zee geweest , en hebber

ons klaar getoond, dat zy tegen ’s Ko
Wat hem overkomen, en of hy van nings Magt noit zyn bestand geweest
den Koning gedood is, of niet, daar schoon zy ten aanzien van de Compaggen had

KK 3

nie
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. 1617. nie in deze tyd gansch niet gering te ag-

En dus beloopi

ten waren , voor al toen zy hier in

s Konings Man-

A. 1677.

schap te zamen op 153780 koppen
voorspoed zyn geweest.
Men vind nu in hunne aantekeningen
Als mede
Schoon dit getal nu, alzo ’t zeder
dat de Militaire magt des Konings in de
van t
vry oude tyden is, wel wat zou kon-’sReizers
Tombos,
of
Schatboeken
in
6
Prins
200tge¬
nen veranderd zyn , zo is dit egter niet Manvallene dommen , 4 Dessavenyen , 3 Vidanes
onder de
Portu

geden.

en het Landschap Candia bestaan heeft

zeer verminderd , door dien er zeer schap

behalven afgezonderde en mindre Land

veel Inlanders van de Beneden- na di

schappen , die van den Oorlog bevryt Boven-Landen gevlugt, of opgevoerd
waren , waar in de Manschap dit na

volgende uytmaakt, te weeten
Deze PRINSDOMMEN.

Oeva 2300 Soldat. en 1200 Handboogf
176166
O

161

152 6001
1800

180— 1900

zyn , behalven de Mooren, en andre,
sie hier niet eens gereekend zyn, en
wel cen groot getal uytmaken.
Deze voornoemde beschreven Solda

ten werden maar verpligt ider Huisgezin een Man aan den Koning in den Oor

log te geven by opontbod, en zo ook de
Landluiden , in geval van den ban; en
zyn de laatste niet gehouden , dan by
hoogen nood , en schielyk overval bin
nen hunne en der geburen Landen me

pyl , boog, en picken te beschermen,
of wel een korten tyd in ’t Veld te leggen.

Geen van deze allen betaald de Ko-

ƒ7380 46700 dit0.

ning daar voor , dog de Soldaaten ge- En wat
nieten voor hun dienst hec vrye bezit zy ver-

van hun Landen en Leengoederen , en PlBt zyt
De Vier DESSAVENYEN

C2600 35900

1LI.

alzo zy meest in hun eyge Provintien ter hemt
Wagt leggen , doen zy hun eygen doen.
kosten, maar zo zy daar buyten treden

voed hen de Koning , dog dit gebeurd zeer zelden, alzo zy malkanderer

81360

vervangen , en zich voor dien tyd van
7000

kost moeten voorzien.

De Inlanders moeten ook dagelyks
allerley Geweer maken, en jaarlyks aan

3900

37000 dito.

den Koning opbrengen, waar voor da
Ambagtsvolk hun byzonder inkomen

De Drie VIDANES
Lut
2106.

300 -

15000

200

21000 dito.

’t Landschap CAN DIA

en Landeryen genieten , en werd op
Ceylon ’t schoonste Geweer van de We-

reld gemaakt, waar van ook ’t Wapen

huis altyd, zonder iets te betalen, ver
zien wierd

Onder ’s Konings kragten moeten wy
ook tellen de goede gelegenheid der
Landen , waar in hy meest besloten is,
niet alleen met de Hoofdstad en Provin

tie van Candia, maar ook de Landschap
pen voornormd , zynde door zwaare

Bergen, en dichte Wildernissen, zec

8000

L61160

gedekt , en maar zeer weinig wegen
tot hun gebruik hebbende

In de Beneden-Landen der
7CORLES
1800

59Nt.
1500

1200

Ook legt dit Candia recht in ’t mid- Verdr
den van ’t Eyland , en is van andre aanmer
Landen zo omringd , en zo wel be-kingen
waard, dat hy na alle zyden even ge-oterzy

nesterklegen legt, om na beneden af te zakken, te

en dat wel op een en de zelve tyd te ge-

6526

2000

Dus Soldaten
Landluyden

n

Lafcaryns-

22580

131200
22580

yk na verscheide Landen , als menig-

maal gebleeken is , dat de Landen vann
Mature, Batticalo, Jaffanapatnam, en
Colombo zyn aangedaan, te gelyk als

lde Koning dat wilde doen.

Een
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.1677. Een groote Sterkte brengt hem oob getragt heeft groote Kringen te be-. 167
de Vrugtbaarheid van dit Eyland by, zetten, te weeten den Oever der Zee,
alzo zy van buiten niets behoeven tot ': d’oude Landposten, en de nieuwe uytmenschen leven , en hun beschermin breiding
De Wagten, Posten, en Schansen of
noodig, schoon hem de Zee was afge
sneeden. Want Kleeden en Lywaten

de Landpalen der nieuwe uytbreiding, er

die zy van buiten trekken , werden ook in dezen, beginne ontrent Colombo ge
onder hen zelf gemaakt

naamd, moesten bewaaren alle de voor-

De-behendigheid der Inlanders, om deelen en Winsten tusschen hen en de
hunne digte Bossen, zware Bergen, en Zee opgeslooten, en die de Compagnie
quade wegen te konnen gebruiken bevorens genoten had , en verder zou
genieten, en wat daar buiten was , was

als ook hunne wyze van Kleding

byna naakt gaande, en hun gewoon
te om van wilde Vrugten , worte

nog onbekend.

Deze voordeelen zyn vast aan de In-

len , en kruiden, te konnen leven, geeft woonders tusschen de Zee en onzen bohen een groot voordeel boven alle vreem
delingen in den Oorlog
Eyndelyk is ’t een voornaame sterkte

venkring woonende , weshalven die
platte Landen door onze Wagten teger

den Vyand van buiten moesten gedekt

des Konings, dat hy van de zynen als een en ook vreedzaam bezet werden, alzoo

God werd geëerd en gehoorzaamd, en zy in Oorlogstyden niets konden gedat van een Volk zo ingetoogen, en
uyt eygen aard zo geheim , om aan eer

ven

Men dient nu vooraf ook na te zien,

vreemdeling iets te openbaaren , var ’i hoe die Landen , den Koning door on
geen hun Land of Koning zou moger

afgenoomen, en nog te neemen , loo-

raken , dat zy in deezen opzigre noi

pen

eenig Vreemdeling zyn getrouw ge

Zy werden wel meest de laage Lant

den , en zo0 van de Porrugeeser
Hier in bestaan de Magt, en Voor- genaamd, tot onderscheid van de hoo
deelen des Konings, en dit is de gele- ger Landen van Candia, Oeva , Ballawee st

genheid zynes Lands
Nu staat ons hier tegen te letten of

ne, &amp;c. en van die zy bezaten
Dit egter zyn geen laage of vlakke,

de Magt der E. Compagnie, om ’t voor-

maar Landen, meede bezet met Bergen,

gestelde by de Heer van Goens te berei

en Bosschen, daar men maar weinig we-

ken, te weeten, om Meester van dit Ey- gen ten gebruik heeft, zonder welke

land te werden , en van die Landen ,

men nergens zou voort konmen geraa-

waar in de voordeelen , tot het drager

ken.

der lasten, opgesloten zyn.
X.

Behalven die Bosschen en Bergen,

zyn deze Landen zo doorhakkeld en gebroken met Spruiten, Rivieren, staande Wateren , en Moerassen , dat zy

Gelegenheid der laage Landen , en de
Magt der Militie aldaar tot be

zettingen, en tot verhindering van andre.

Hier voren is gebleeken , dat Raja '
genheid verwarring oorzank geweest is, dat mer
Telee.

der laage

Landen.

buiten ’s Compagnies Landpaalen na bo
ven is getrokken. Dat de gemelde op
togt aanleiding gaf tot de gedagten var
die Landen zich eygen te achten, en da

te zaamen uytmaaken ’t bekwaamste

Land , dat ’er te vinden is , om daar ii

met onze Natie Oorlog te voeren
door de moejelykheeden , die men

heeft te ontmoeten van eenige Wildernissen

De felle regen op de kruin , en daar en onge
beneden vallende , doet de spruiten en makker
Rivieren zo schielyk zwellen , dat in derzelve

weinig uuren de meeste Landen en Re-oy Ree¬

ven , waar door de meeste wegen geleid
door de lichtheid der beginzelen de be- zyn, om de Bergen te meiden, gehee
geerte geklommen is, om alles (of ten onder water vloejen , waar door met

minsten ’t grootste gedeelte) te verovt

ren , en dus van trap tot trap een heer

lyk gebied hier aan de Compagnie over

E

in groot gevar raakt, zo men niet tydig
op heuvels , boomen , en Bergen zich
1e

Ja men kan daar van zo schielyk ote brengen
Noit is'er meer over gebrek van voll vervallen werden , dat men in 10 12
geklaagd, als 1675., toen de Compag- dagen nog voorwaard nog agterwaard
nie 4300 man in soldy betaalde , waar komen kan, alzo de Landen dan onbeuyt men oordeelen moet, dat 'er bevo¬ reysbaar zyn , dan alleen op de Heuvelsen
rens meer volk gewecst is, met welk Bergen,ende weinige Heeren-wegen,die

getal Nederlanders , en ontrent 3ooc door de laage straaten loopen, tusschen

Lascaryns of Cingaleese Soldaaten men de begroeide Bergen henen, dan zoc
met
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. 1677. met Water bezet, en daar beneven zo
smal zyn , dat 'er pas een man agter
malkanderen langs gaan kan, zynde ’,

eenen dag van de eene tot de andre plaatsA. 1677.
komen

Beneden die 2 Wagten leggen de Lan-

aan weerzyden vol boomen, ruygte en den en de Stad Colombo , en al dat bekreupel-Bosch; welke smalle wegen nop grepen is tusschen de Rivieren van Ma

vol Bloedzuigers zyn, die ons volk een tuaal of Malvane, en die van Caliture,
groot ongemak, en ongezondheid ver- en is Colombo van Sitavaca . uuren
wekken, en zeere beenen maakten.

gaans , en van Saffragam. uuren

De Portugeesen bezaten deeze laage voor weinig volks, en Saffragam en Ca¬
door een nog vry moejelyvanden , toen zy nog vol Dorpen en liture

Zynde
nu zon¬

Inwoonders waren , daar ’er nu pas de

der Dor

ter weg dan de eerste, zo men van daar

Vamen van overgebleven, en die geheel hooger optrekken wil

pen, be¬

dorven.

verwilderd zyn, zo dat men naauwlyks
weet, waar die gelegen hebben. Zyn

De gelegenheid der Landen en Wagen van den Koning, boven deze twcc

de verdorven door den Oorlog, Olifan-

Wagten , is zo gesterkt, dat zy doo

ten , Tyd , en Vrugtbaarheid van ’t

verscheide wegen niet alleen konnen af-

komen na Sitavaca, en Saffragam, maar
Door gebrek van Inwoonders zyn ook tusschen die plaatzen doorbrecken

Bosch, dat in korten tyd toegroeid

hier ook voor Europiaanen geen levens

na beneden, om alles na hun zin te ver-

middelen, dan dat 't Landvolk, buyten richten , zonder dat wy hen dit door
hun Geweer en Ammunitie, op hun dic Schansen konnen beletten. Wesschouders navoerd , dat by zwaare tog- halven zy dan ook onnut zyn , om dat

ten zeer moejelyk valt, moetende hun zy malkanderen niet konnen helpen,
Ryst en Potten mede voeren, waar toe nog eenige Inwoonderen dekken , zyn
de Portugeesen dienstbaare gebruyk- de alleen bequaam om zich te dekken;
ten
dog wat nnttigheid brengt dit by : te

Het vermoogen nu van onze Holland- meer,
En zon¬
der Le-

vensmid
delen

alzo zy niet doen, ’t geen is be¬

ze Militie bestaat, om tegen een groot oofd, te weeten, de Inlanders te dekgetal Inlanders aan te gaan, voorname- ken

Hoe sterk nu ook die Schansen zyn,
yk daar in, dat zy zich wel oeffenen,
zo
kan de Vyand die veroveren, als ge
om hun reyen en geleederen wel te sluiten, dat by deze smalheid der weegen , bleken is, of wy moeten die, zoo ras
en door bloots voets te marcheeren , hiei Raja’s volk afkomt , verlaten, zoo wy
niet willen afgesneeden zyn, zonder ho-

zo niet te doen is

Gelyk zy meede hun schietgeweer e van ontzet , alzo de moejelyke wecOnver¬
anders van groot geweld , in dere Bos- gen dit beletten
mtoger

schen, vooral als ’t reegend , zoo niet

Aercori¬
m zicl

t Grootste ontzet nu zou moeten en

konnen gebruiken tegen Vyanden , die konnen komen uyt Colombo; maar die
er met hunne Pieken en Bogen onver

deze

Bosschen

eredden.

hinderd op invallen.

konnen tegen een Leeger van Raja, nog
in getal, nog ten aanzien van hun voordeel in de Bossen, bestaan.

XI.
Aanmerking over de Wagten en Schan¬
sen , hun Magt en Vermoogen met

een getal van Volk voorzien;
voorbeeld der Portugeesen.

Dus legt het met Sitavaca, en Aran-

En hoe

doere, (schoon Ruanelle ’er nog tusschen iicht die

eiden is) en zulks ten aanzien der Lan-door Ra

den daar beneden , binnen de Rivieren averoerd
van Malvane en van Chilauw, of
connen

anders tusschen Colombo, en Nigom-werden.
bo, om haar zelven of malkanderen te
beschermen , en om van Colombo of

Om van deeze Wagten te spreeken Nigombo by gelegenheid ontzet te werheeft men ’er maar eenige aan te haalen.

alzo dit aan alle de anderen kan toegepast

den

Van gelyke Magt zyn de Wagten van

werden, om de gelegenheid die zy on Saffragam , en
gelegen in de
der malkanderen hebben : want geen Agras , ten aanzien der Landen gele

van allen eenige byzondre kragt bezit, die

zen tusschen de Rivier van Caliture en

niet aan allen gemeen is

Gindere, mitsgaders en BibliSitavaca in de Hina Corle legt 11uuren gamme, en .. tot bezetting der
Eaccmer
king over gaans van Saffagram , door ssimme on- Girrewys, en Roene, die alle uyt Gale
de Wag
femakkelyke weegen , en zonder ge of Colombo moeten ontzet werden.
ten en
bruykelyke vlaktens , en dit is zo veel
De Landen van Tricoenmale, Cot
hun6

sen.

als een sterk Voetganger by Sonneschyt aar, en Batticalo, gelegen aan de Oostkan overgaan, zonder eenige Huizen of cant van’t Eyland, ook Jaffanapatnam
Lyfberging, tusschen beide , dies kar rakende de Landen van Mantotte, en

cen troep volk van 3 a 400 man in geen de Wannias , hebben’t zelve aanzien
ein
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zwaarigheeden te hoog tillen , de Cin-A. 1677.

Forten, aan de zoom der Zee geleegen,

galeesen te veel, en ons zelven te wei- Met de

zou konnen bewaren de platte Landen,

nig agten , te zien uyt de Ceylonze teeden

daar rondom gestrekt , en die voor di

van dien

Schriften, daar men ’er doorgaans wei-

Koningze konnen bevryden, of dat volk nig werk af gemaakt heeft , dog men
voor ons tegen Raja’s volk verzeke

zal bevinden , dat R. van Goens tot

uytvoering van zyn voorgeeven 6ooc

ren

Om nu de Palen der scheiding tusschen
de Landen des Koning eens te zamen be¬
grepen, aan te merken , zo moet zich

man geeyscht heeft.

Men kan niet beeter weten, wat de

ingaleesen zyn , als doen zy zulk.

de Compagnie besloten houden alleen. deeden blyken voor Bibligamme, dat
waar tusschen de Rivieren van Chilau

tot de Rivier van

een streel

Lands van gi uuren gaans , legt, o

langs de Wagten, daar langs henen gemaakt, van de eene tot de andre Wag

te gaan , gelyk hier voor is aangewe-

de Heer R. van Goens levendig heefi
getoond, te weten , dat zy over hur

zygen dooden , tegen de trompen van
't Geschut in, de storm hebben aangedreven , en in korten tyd zich Mee
ter van zoo een sterke Schans, van ze

veel volk en wakkere Manschap bezet,

zen

Laat men nu die Wagten vast leggen
of die los in ’t Veld als een vliegend Le

ger, of wel buyten de zelve nog een Le
ger in’t Veld houden , om die Wagtern
te ondersteunen

Laat ons dan 2000 Soldaten ever

gemaakt hebben

Buiten de buitenste Posten der nieu-

VerdrAanmer-

we Grenzen , vallen ook aan te mer

king over

ten de Posten, Wagten en Schansen,opten

der Landpaalen van de Compagnie, eer dre Wagmen die Bovenlanden van den Koning ter

deelen , en op ider 2 uuren gaans eer

had afgenoomen, bestaande uyt 18 Wagten , en 68 mylen in den omtrek , ge-

sterke Schans of Rcduyt leggen, zo zul

yk die in den beginne genoemd zyn,

magtig langs de gemelde Grenzen ver

len ’er a0 wagten moeten zyn, ider van met welke bezetting zo veel jaaren die
ro man, tot bezetting der zelve.

Landen bleven bewaard , en tot toe-

Nu is de Vrage, wat die 40 Wagten vlugt verstrekten, als ’t Volk van BoAls hy
maa1

zouden doen met hun Guarnisoen , zoo ven vlugten moest
Raja eens meteen Leger van zoooo ma

wil.

doorbrak ; zoo nu buiten de Wagten a

Deze Wagten , vastleggende vereysschen niet min dan 30 man ider,

een Leger van 1000 man te Veld was

dat 540 koppen maakt, dat bleek, toer

dat in ’t midden lag, zo zou dat aouu

Cattoene door zyn Guarnisoen verlaten

ren gaans van nooden hebben , eer het

was, wanneer men na ’t verlies van Bi-

van Chilauw of tot. ontzet kan

bligamme , oordeelde, dat de Landen
voor den Vyand bloot en open lagen,

overkomen, dat in geen zes dagen me
voorzigtigheid is over te gaan

En zo men nu dit ontzet uyt Gale o

dog de zelve redenen ontrent den bui-

ten-kring hebben ook plaats op deze

Colombo wilde doen opgaan , ider van zo de Vyand met ernst en magt doorgoe man , dan zal ’t nog moejelyke breken wilde

Men zal dat best begrypen, als men
zyn , en langer duuren , en met vee
meer gevaar geschieden. Ja al had men verweegd, dat de Portugeesen zo me-Uyt de
een Leger van 300o man zonder Wag nigmaal uyt ’t Veld geslagen zyn, en gevalle
der Porten in ’t Veld , zou men egter met junne Schansen en Forten ingenomen,geesen
de zelve ’t platte Land niet konnen be in zo verre, dat Raja Singa ook Co-opgehel
waren tegen Raja, of zoo grooten om lombo heeft belegerd, en hen driemaal derd
trek met zo weinig Volk tegen zo gro- daar zo benaeud, dat ’t weinig scheelde.
en magt verdedigen, waar by dan ool

ofzy zouden die Stad hebben moeter

al die ingebeelde Welvaart en Voordee

overgeven , dat maar door merkelyke

len vervallen
Onmo-

gelyk

ocvallen verhinderd wierd

Nu is't, na de gelegenheid der Com

4°. 1590. hebben zy den Generaal

agnie op Ceylon, onmogelyk, om eer

Pedro Lopes met 1700, Ao. 1602. Je¬

veeger van 3ooo man te onderhouden ronimo de Ovido met 2000, A°. 1630.
Constantyn de Saa, met 3ooo, Ao. 1638
oin in ’t Veld, en dat maar om ’t van le

heid voo
ons,

deze
Landen

rensmiddelen te verzorgen, als ’t zig in Diego de Mello met 2700 Portugeesen geOorlog herwaard en derwaard zoumoe

slagen, dat 'er weinig afquamen, behal

ten beweegen, langs zo grooten Land-

ven zo veel voordeelen van minder be-

streck , alzo dat van Gale, Colombo

lang op hen, en naderhand ook op ons

Nigombo, of Mature zou moeten wer

bevogten

te be wa

ren.

den aangevoerd , waar toe men geer
Volk zou konnen bekomen.

A°. 1646. wierden van onzent wever

in de 7 Corles op, en Chi

Imand zou mogen zeggen, dat wy de lauw 2 Schansen gelegt, bezet met 350
V. DEEL.

L

ir
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A. 1617. in de eerste, en 78 Soldaten in de 2de

Wat is dit dan anders, dan eens an-f. 1677
ders Leven, Middelen, en Welvaaren,

die door den Koning, als tegen zyn wi
vrugteloos te waagen, gelyk in 't beleg
daar gelegt belast wierden te vertrek-

ken. ’t Welk de onze niet willende van Bibligamme gebleken is , welkers
of durvende gehoorzamen , wierden

verlies men met zo veel kragtige rede-

zy door den Koning belegerd , en zeer nen van onmagt heeft zoeken te verin ’t naeuw gebragt

ant woorden

Om deze te ontzetten en te verzor-

XII.

En uyt gen, en ook den Vynnd op te slaan
cerire

evallen

Snder
ons

trok de E. van der Stel, met de nodize behoeften, en 150 man , om die

sanmerking over de Cingaleesche Soldaien , staande onder de Compagnie.

Forten te helpen ; dog hy wierd met

t Wantrouwen, hun Misnoc-

zyn Volk geslagen, gedood, en de For-

gen, en Gevaar.

ten aan den Koning overgegeven, en

verloor de Compagnie toen in de 7Cor-

les 578 Blanken , behalven de andre
koppen.

De Lafcaryns behooren wel meede

onder onze Magt, dog zo zy onze Le-

Aanmer-

Dit geschiede in dat Land , daar de sers vergrooten, men heeft zo veel meerging over
Hecr van Goens zo gaarne Militie wil- reeden van hen te vreezen , alzo zy over de Cinde invoeren, als in een geruste Haven, al hebben de voortogt, buiten-wagten, galeesen,
bevryd voor alle bekommering weegen.

in hindertroepen, dienende voor Gidsen, oider
Os

Raja , dog men heeft geleerd , dat on- Boodschappers, Tolken, &amp;c. die menstaande,
volk , zig in 't Land vastmaakende, niet missen kan, en dus hangt aan hun
byna nooit ontkomen is, als Raja her trouw of ontrouw, de behoudenis van
ins Volk onafhankelyk , dog deze zyn
wülde aantasten, om dat die Landen 21

leggen, dat ’t ontzet zeer licht kan be

ons altyd verdagt in alle ongelukken,

let werden door de nauwe en quade we- die ons overkomen , schoon al buiten
gen.

nun schuld , on werden dikwils voor

Zo wierd Ae 1653. de Schans op verraaders gehouden, als men hun doen
Anguratotte, in Pasdum Corle, ontrent erkeerd opneemt, en uytlegt
6 uuren gaans boven Caliture, door de

Dit geloofd men te meer, om dat de

Portugeesen ingenoomen bezet zynde

Portugeesen veel door hen verraden en

met 106 blanke, en 180 Lascaryns, en

verlaten zyn, als zy hen ’t meeste ver-

wierd de Gouverneur Adriaan van der

trouden, en dat ter plaatze als zy hen ’t

Meyden tot Tribone afgekoomen, ter

meest van nooden hadden, behalven dat

ontzet der Onzen, te rug geslaagen, en

zy ’t grootste deel van ’t Leger uytmaak-

had genoeg te doen , om na groot

ten

verlies, 't overschot op Caliture te ber
gen

De Schansen al mede door de

Dus wierd Don Jeronimo Deseka in 't
Gebergte van Oeva met 11000 man ge
slagen , om dat de Lascaryns, en han

Koningze weinig te vooren ontzet, en Hoofden hem verlieten , dat Diègo de
belegerd, stonden gereed zich aan hem

Mello in Candia met 8ooo Man ook we-

over te geeven sterk 120 Soldaaten ,

lervoer , die daar door om hals raak-

dog wierden door den oude Adigaar van
Bentotte, Don Gaspar, by donkere Nagt,

en dwars door t dicht Bosch, nog afge
bragt en behouden , latende ’t Fort aan

e, om dat de Inlanders hem verraaden
ladden.

Dok zien wy , wat de Lascaryns by

t verlies van Bibligamme gedaan heb-

den Vyand, die door quade Wagt zyn
eygen voordeel verwaarloost had.

De

En om

getrouwste dezer Lascaryns zyt

ec r-

Hier uyt kon men klaarzien, wat wy ltyd voor ons die van Gale, Mature of lene1
tegen dezen Vyand in die Bosschen , en Nigombo geweest, zo lang zy wel wier-niette
zo diep Landwaard in, vermogten; ze

ertrou
den geregeerd
ven
Dic
zedert
Colombo’s
verovering
ondat wy gansch geen reden hebben, om

de Portugeesen te beschuldigen, dat 27 der ons stonden , zyn mede wel bevondoor hun Hovaardy en Eerzugt oor den, schoon in de Paapsche Religie op
zaak van hun ongeluk geweest zyn.
gequeelt
Zy houden den Koning van Candi
Als men hier-by nu voegd ’t voorgeMet het
voor hun wettigen Heer, de Cingaleeallene
onder
den
Heer
van
Goens,
zeder
bewys
daar uyt
9ae¬

maakt

Ao. 1665. zien UEd. wel klaar, dat sen voor hun eygen Natie, ’t Land voor
men geen reeden had, zig op Ceylon ze hun Vaderland, en ons als de Overwin-

vast op zyne kragten te vertrouwen, dat naars, en den Oorlog tusschen Raja en
men de helft der Militie van ’t Land af- Ons, als een Brand , die hen moet ver-

stekende, met de rest den Koning nie
zou behoeven te ontzien

eeren, en in welkers vervolg hun verderf opgeslooten legt.

Ool
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A. 1677. Ook zyn ’er nu geen ; meer van de dat hy ook zulke gevlugte wel onder de . 1617¬
V

Behalven beste en getrouwste Matureese en Gaal¬ Portugeesen gehad heeft, om ’er zyn
dat zy

ze Lascaryns, zynde de andren in der

zeerge

smolten
zyn.

voordeel mede te doen.

Oorlog gesmolten , gevangen, en geXIII.

vlugt, zo dat 'er van 1000 man, die 'er
A°. 1650. waren, nu geen 300 meer zyn.

waar door zy ook byna geduurig in ’t

Wetten , en Gewoontens der Inwoonders , staande onder ons uyt de

Veld leggen en hun Landeryen , van

Cingaleeze Natie, nevens

welkc zy leven moeten , tot nadeel var

Vrouw en Kinderen braak leggen.

hunne verpligting

Dus gaat niet alleen nu uyt ieder
Hier uyt nu kan men haast zien, of Wetten
liuys een Man, maar ook eertyds al wat
maar tot den Oorlog bequaam is, tegen die begeerte, om zich Meester van Cey-dezer In’t oud gebruik.
lon te maken, overeenkomt met de woohders.
Zy leggen tusschen 2 magtige Hee- gronden van cen goed overleg , en met

ren , geen van beide bequaam om hunnt

Landen te beschermen , 70 men hen

onze Magt hier.

Om dit Volk, al overwonnen zyn-

zockt te plaagen, en daarom diend her

de , zeker onder ons te houden , diend

de Vrede best, gelyk ons mede, zo wy

men hen te fegeeren met een regtmatig
besiier, om haaren ouden Heer te ver-

hier bestaan willen.

Hoe kan men nu zulken, die hun ey- geeten , en om den nieuwen te beminBeyde

gen Land en Koning aan ons verraden,

nader be

nog in-en aanhalen , verheffen , of iet

wezen.

en

’t Voornaamste middel, om hen hier

van belang vertrouwen , en egter heef toe te verpligten, is, hen te houden by
hun oude Wetten, Inzettingen, Voormen dat gedaan aan Tinnecona Appobamie, die, na zo veel moorden aan d’On- regten, en Gewoontens , want schaft
zen, en verraad aan zynen Koning, van

ons nog is groot gemaakt , toen hy by

men die af, en handeld men hen na zyn

eygen zin en Wetten , dit zal hen af-

ons quam vlugten, en voorgaf , dat hy keerig maaken.
Men diend derhalven eerst hunne
’s Konings gramschap vreesde. Men gas
hem ’t bewind over de 3 Corles , en o Manieren en Zeeden te kennen, die zy
ver verscheide Compagnien oude Diena- voor de verovering hunner Landen ir
ren , en wierden hem Landen tot on- gebruik hadden, die zy zo hoog agten,
derhoud gegeven, die men den allerge- dat zy zich liever dood zouden vegten,
trouwsten Modcliaar van Mature ont

dan met dwang zich aan andre Wetten,

houden had , volgens klagten aan UEd

en Gewoonten, schoon beter als de hun-

gedaan.

Duslegt het ook met Wickeliaponsie Ap

ne, te onderwerpen

’t Is by hen, en andre Indische Hey-En hun

pobamie, al mede om geringe reeden van denen, een Wet, en de Gewoonte, dat never-

blsins
zyn Koning weggeloopen, aan wie de de Kinderen altyd overgaan in de waar-na
hunn-

Colona, Attecolan, en Menda Corle , digheid, of dienstbaarheid van hun Ou-gewoon

overgegeven zyn, nevens 6o man , de ders , en dat volgens een onverbreeke-ten
welke den voornoemden Modeliaar, en lyke Wet, volgens welke ieder, na dat

digaar van Mature waren afgenomen, hy in heerlykheid of Slaverny , of tot
die men niets vertroude nevens ver-

dit of tot dat Handwerk geboren is ,

en ook met geen minder gevaar van een

onderwerpen moet

scheide andre van dien aard, en waerde. ook dien staat aaneemd, en zich daar aan
verraden te werden.

Deze Geslagten zyn zeer veel, tever-

Kan men d’oude Dienaaren en On-

drietig te verhaalen, dog zy konnen be
derdaanen niet vertrouwen , die onder paald werden , tot Soldaten , Landlieons met hun Huisgezinnen en Goederer

gezeten zyn, nog minder de nieuwe O-

den , en dienstbaaren, waar uyt alle Dorven en Landen bestaan , en geriefd wer-

verloopers, of overheerde Inlanders. den door Ambagten , en byzondre be-

zonder vaste bezitting
roepen, waar toe zy verpligt zyn, zynde
Ja al had men hun geheel Geslagt ook door de Koning zeer goede zorg gete pand , ook daar op is geen vaste staal dragen , dat de een den anderen helpt,
te maken , dat te zien is in dien ouden en dat ’t gemeen geen gebrek lyd.
Verscheide Gehugten staan onder een
man voormeld , diens gansch Geslach
nog onder Raja is, en echter is hy van Gamma, of Dorp, veel Dorpen onder
hem tot ons weggevlucht
een Pattoe, of Land-deel, veel der zelVan wegen de cerbied, die zy tot hur ve onder een Corle of Landschap, en

Koning hebben, heeft hy altyd reden veel Corles onder een Dessaveny of Stadom te hopen, dat zy nog wel eens tot houderschap , veel van die weer onder

hem zullen wederkeeren , als hy zich een Raja of Vorst , en die alle onder

daar aan wilde gelegen laten. Behalven Raja Singa , dog ’t hooge Land heeft
Li 2
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den Dessave of in 't Hof is

Deze trappen van eer nu, waar in zy

De Boerewadle of Jagerheer der O-

van een verschillen, rekenen deze In

lifanten, besteld den dienst met Badde-

woonders af van hunne Geboorte , en

nas, een volk, die als Brakken ’t Wild

dit maakt by hen een vaste Wet , da

opdoen, ep Siandes zyn die de Beesten

geen minder by hen over een meerde sluyten, binden, en op de Stal brengen
Die de zelve voeden, en
van afkomst Regaeren mag, en voor al
lie
Gras
bestellen
niet de dienstbaare over de Vrye en Edele.

Die met Trommelen en

dat dit Volk trots tegen hun mindren

maakt, in zo verre, dat zy met hen zelf Speelen, de Beesten tot op de Stal leyniet eten , nog gedogen zullen, dat zy den. En deze Jagers zyn schuldig jaarhunne spyze aanroeren

yks te leveren vicr Olifanten met, en

e Soldaten, Hewys genaamd , zyr
’s Lands Inboorlingen , tot den Oorlog

30 dito, zonder Tanden.

rerpligt, vry van allen Arbeid, Dienstbaarheid, Lasten en Schattingen. Ook

mede ; der bovenste Geslagten, te wee-

zyn ’er nog Lieden van minder waar

Gaissenacke Ral, of de Stalheer, heeft
ten om de Beesten te temmen , lecren ,
bestieren , te bedienen , en te voeden.
pok om bun wonden en ziekten te hee

digheid, die men met hun Geweer in
den Oorlog gebruikt , dogs deze dienen len ; voor zo veel de Stal aangaat, zyn

de andre hooger Geslagten als Knegten. deze verder gehouden , om op ’s Koen werden gebruikt tot vuile en morzi nings bevel den Sleep en Rusting van ’t
ge diensten , dat hun Geboorte geer Leeger te helpen navoeren, en dragen,
schande is.

De Weynders, of Bouwlieden, beho-

voor een korten tyd by Wisseling
eze Lieden werden nevens andre in

rende tot de Dorpen , geeven Jaarlyk. de Dorpen verspreid, zonder den Dorpcen kleene Geregtigheid aan den Koning Voogd onderworpen te zyn; dog staan
van hun Akkers en Thuynen , zyndi

onder een Vidane , winnen de kost bo-

verder schuldig Handreyking te doen in ven hun Landvrugten, met Yzer te ma't Dorp, met ploegen, hakken, slepen, ten , Zuiker van de Boomen te trekken
spitten, ende delven, dog zonder schou- en betaalen jaarlyks een kleene Geceg-

der-last. By algemeen opontbod komer

an hunne Landeryen , die hen voor

hun eygen last en kosten te hulp, zo '1

hun dienst tot onderhoud gegeven wer-

niet lang duurd.

In’t bret
Re aatg

aald

igheid aan den Koning , voor 't bezit

zy den Koning met allerley Geweer toi

Bellales zyn Lieden van hooge geboorte, en Vryheeren, of daar van gekomen

den
Mahabadde, en Chialias, is ’t Volk,
dat tot de Caneel gehouden werdt

en werden tot hooge Ampten gebruikt,

staande onder hun eygen Vidane, en

vry van alle dienstbaarheid, en woo-

Joofd van een groot Geslacht, door
den Koning gesteld, dien zy alleen ge-

nen in de Dorpen genoegsaam buyten alle lasten , gevende aan den Koning eer

hoorzaamen , zyn alleen verplicht- de

kleene erkentenis tot een groete en eer-

Canéel te schillez , en dat daar aan

bied. Zy zyn in de Landen van Matu

rast is te doen; die zy jaarlyks moeren

re verdeeld in 7 Vidanes of Gezelschap
pen , onder hun Opzienders

Coeli’s zyn de dienstbaare, die in de

pbreigen, voor een gering loon, waar

voor zy hun Landeryen en Hoven zon-

der eenige Lasten bezitten, en zyn bui-

Dorpen uyt alle Geslagten gehouden zyn ten ’t gebied van den Dessave.
dienst te doen binnen en buiten , en op
de schouders allerley last aan draaghoo

De grond der Landen , behoord den Spruy-

Coning toe, en werd aan de Ingezee-tende al
verplig-

men te voeren , zo de Koning , Dessa

tenen tot Erfgebruik, als Leengoederen ine des

ve of Dorpvoogd, hen dit gebied, zyn uytgedeeld , zo dat ieder mensch Land Vollis
ook gehouden aan den Heer de Vrugten

genoeg bezit, om ’er af te leven; dog aan der

des Velds t’huis te brengen, dat buirei
deze niemand schuldig is te doen , er

s om dit gebruik dezer Landen ver-uyt zeker

Koning

pligt voor zig zelven aan den Koming herit var
dit alles buiten loon, als wat Ryst op zodanigen dienst te doen, als waar toe Landen.
hy geboren is , zo dat 'er zonder bezit
de weg

De Navandannajo zyn de Ambagten
van Smids , Timmerlieden , Draejers,
Goud en Silversmeden, &amp;c. zamen on-

zeen verpligting is.

Geen Landen zyn zo van den Koning
weggegeven ter leen, of hy heeft voor

der een Geslagt, de zelve zyn buyten zig nog altyd gehouden eenige Tecke
de Ambagten in hunne Dorpen geen nen van eygendom, die hem onder verdienst schuldig, staan byzonder onde scheide Naamen Jaarlyks tot een erkenden Dessave, hebben Landeryen tot hur

nis, en als Schatting werden opgebragt;

onderhoud , dog voor den Koning te dog zo gering, en met zo veel bescheiwerken, ’t zy in de Dorpen, of Plaat denheid ingesteld , dat de menschen de

zen ’er toe geschikt , dat doorgaans by ze lasten by na niet voelen, blykende
on-

Y LON.
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eerste de r0 schoof van de Akker,en deA. 16710

. 1677 onder een strenge Regeering, een groo

twecde de zuivre helft van de Vrugten,

te Liefde tot de Ingozetenen.
Driederley Schattingen werden aar

na dat 't Zaad, door den Koning 'er toe

der Landen , de Vrugten , en Hoofd

besteld, eerst afgetrokken is, zynde de
Landen, met deze last bezwaard, veel-

Gelden, werdende de Dorpen met hur

tyds de beste en vrugtbaarste Gronden

den Koning betaald , voor de grondei

Inkomen, gegeven tot Loon van goe

weinig onderworpen aan overvloed of

de diensten , of tot onderhoud van be

gebrek van Waeer , dat anders den

hoeftigen , blyvende voor den Koning Landbouw op Ceylon al veel onderheover de Hoofd-gelden, en hunne Thuy- vig is
nen en Akkers, die by niemand mogen

Dewel zyn Thuynen en Zaeylanden,

ontfangen werden : want de eerste zy1

sie in de Dorpen voor Reckening van
den Koning overblyven tot gebruik der
Dorpvoogden , en tot verval der on-

des Heeren cere , en de laatste tot ver
val der Onkosten, en zyn de Schattin

kosten , die zy dragen moeten , zo aan

gen genaaind Z
Toepely zyn witte Linnen Kleederen

den Dessave of Dorpheer, als daar door

die door de allereerlyk ste of hoogste Ge

rekkende , aan wien de Dorpheer de

slagten, hunne vrouwen , en kinderen

kost moet geven, namelyk de Ryst tot

gesponnen , en door de Weevers der last van den Dorpvoogd , en toespyze
dei

Cingaleesen , de Chialias, een verag

ten laste der dorplieden , dat by beurten
mgaat, en weinig beswaard

Schattin

volk, gemaakt zynde, door de aanzie

gen

nelykste jaarlyks aan den Koning opge-

Madaspo, is een Geregtigheid van

draagen werden, en met de zelve hen

kleene waardye , die de Dorpvoogder

xroetende, bieden zy hem op nieuy

tan ’s Konings Leermeesters ’s jaarlyks

hun onderdanigheid en gehoorzaamheic

opbrengen, uyt het bezit der voorsz

aan, als of zy hun Leenen quamen te

Dorpen , alles gereekend in een heel
aar, voor ider Dorp geen 6 stuivers be

heffen

Angebadde zyn Hoofdgelden der laa-

loopende , een last meest dienende om

ge Geslagten voor den Koning, van ider de naam en gedagtenis des Konings maar
man , ouid van de 15 tot 60 jaar, door levend te houden in de Landen, ten be
malkanderen geen Ryksd. ’s jaars, er wys dat zy van hem afkomen

zyn dan behalven dien nog schuldig, X.

Motette zyn Tnuynen en Landen die

zer, Zuiker, en Caneel te geven, dog in de Dorpen vaor den Koning overbsys

de Caneelschillers geeven geen Geld ven en noit weggegeven of vervreemd
maar na de sterkte der Persoonen van werden, zynde ten voorderl der geene,
1 tot 12 Robben , a 60 pond idei die gemelde dorpen of uyt gunst, of tot
Robbe , voor niet, en dan nog zo vee
aun onderhoud gegeven zyn , welke
voor Geld, dat hen betaald werd tegen Lunden door de dorplieden moeten be

6 stuivers de 60 pond , en werd altyd arbeid werden zonder foon , zynde bo
gezien na de kragten de Arbeiders
ven dien van alle Lasten vry
Morales, is 't Erf-recht, dat den Ko-

Wattabadea, is een Last op de Gron-

den, schoon veel of weinig beplant, er

ning in alle de Sterfhuizen der Natit
bezit, en is dit ; van alle roerende Goe-

geven 2000 Cocos-hoomen, iRyksc

deren , dat door ’s Konings Rentmeein’t jaar, andre geven een getal van A
rcek- Nooten , die hen van den Konino sters en de Dorpvoogden der plaatzer
tegen 48 stuivers de 2300o sbules, of dt

laar dien Boedel is, met groote beschei

Ammenam in Cield betaald werden,

senheid en medelyden ontrent de Erfgenamen gevorderd, en aan den Koning

schoon er veel of weinig Boomen op die

xrond staan, mits de zelve daar toe be-

betaald werd

quaam is. De rest blyft ten voordeele

Deze Geregtigheeden zyn wel de
roornaamste Wetten en Voorregten

der Eygenaars of Bruykers der Gron
den en Dorpen
Polleye iseen Geregtigheid der Boom

langaande ’s Volks Persbonen en middelen

vrugten , der Cokos-boomen, werden

Dog nu diend men eens na te speu¬

de ontrent driemaal ’s jaars ingezameld
dat alles te zamen geen thiende Vrug

ren , voor hoe verre zy volgens de zel-

e door ops gelaten , bewaard, gehou-

bedraagd ; dog is egter in de eerste in- den , en hoe verre hunne Zaken onde
stelling, zo wel op deze als de boven de Compagnie, in vergelyking van on-

ste zo geen gelykmaatigheid gevolgd der den Koning, verbeterd zyn
of daar is tusschen de cen en de andri

plaats een groot verschil ; egter zyn deze geen andre Schatting of Lasten onderworpen.

Otto en Anda , daar van betaald de
Li 3
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A. 1677

XIV.

De Wet der Morales ; van de roeren-A. 1677.
de Goederen, is mede tot de onroeren-

de uytgestrekt, die door de afgezonde-

Wyze en Regeering der Compagnie,

ne van den Dessave gewaardeerd, en de

ever dit Volk, de Landbouw,
en hoe daar by gehardeld.

Lieden afgedrongen werden te betaalen,
of anders hun Landeryen aan andren te

verpanden , dat met den Boedel van

De Eere, die zich de Cingaleesen Monna Singa , Araatje , en Mandigolle,

ceeen.

door hunne Geboorte toeeygenen weer

acuie¬

Regee

dig te zyn, zoo die zig in den Oorlog

ring ove

dit Volk

geregtigd vinden, als tot Ampten, werd
op ’t hoogst vertreeden , en zy veron

en Bammiga Neynda, in Radwellc, en
over heel Mature geschied is

De Mahabadde zyn met geweld geteld onder den Dessave van Mature, en

gelykt, als men hen steld onder de ge- se drie der voornaamste Durias wel streng
hoorzaamheid van geringe Lieden, over met Zweepen geslagen, te weten , Menwelke zy behoorden te gebieden. Dit dibe, Nalemoenc, en Hondemoene, en
veroorzaakt groot misnoegen en afkee

sedwongen de draagbaar op zyn schou-

tot onze Regeering, en wenich tot ver

leren te draagen van den Dessave van

andering, en weinig trouw, met gevaa
van afval, en oproer.

Met hur

Mature, zynde deze Caneelschillers on-

der den Dessave of Portugeeschen Gene-

Dus is Joan Alves een Visscher, Do- raal, of onzen Gouverneur , door een
ningos Alves, zyn Broeder in Gale, Loui

vyzonder Capiteyn, en van niemand anvoonten D' Andere , in Caliture , Ventima, A¬ ders geboden geweest
zeer stry. raatje, Maarme, Vidane , Michiel, op
Zulke Straffen , veel schadelyker als
ne Ge-

dig.

Panture , Philip Vidane op Uurzee de dood geven geen kleen gemor, en
Polatte, Vidanc op Dicwelle, over de verbitteren eer, dan zy verbeteren

allerhoogste Geslagten in gebied gesteld
bekleed met Eernamen en Ampten, dit

deze voornoemde veragte Persooner
door de Wet van hun Geboorte nie
mogen genieten, en geen bewind heb-

Dok zyn nu in 15 jaar meer Modeliaars

gemaakt , dan in 50 jaar 10

vooren

De Landen , in 't Dessaveschap van
elyk

dature, in de Dolasdas Corle, zyn laag, wve

ben, dan over hun ’s gelyken.

rlak, en vrugtbaar tot den Rystbouw- scheide
De dienstbaarheid nu, een Volk te- Hier toe , een werk door de Heer van Zaaken

gen hun gebruik en vryheid opgedron

Joens den Dessave van Mature bevolen, heweten
verd.
gen, kan niet door geweld geschieden heeft R. van Goens met geweld mendat alle reden in de lydende gemoede chen uyt andre Landschappen gebruikt,
ren uytssuyt, en een droefheid veroor ronder te letten, of zy schuldig waaren
zaakt, die licht tot wanhoop held , en lit Werk te doen, of niet, of doorhun
hen op afval verraad , vlugt, en alle.

Jeboorte, en Voorregten vrygeboren-

quaads denken doet.
Dus zyn de vrye aan den arbeid der

en noir dienstbaar geweest, en die bur-

Vestingen gedwongen, de Chialias, al

sen Heer des Lands te dienen

leen tot 't Caneelschillen verpligt, wer
den gebruikt om het Bosch te kappen

ten hun Vaderland niet gehouden waren
Tot dit Werk behooren 250 2 300

menschen , die van alle omleggende

wegen te maken te bouwen, hout te vanden derwaards gedreeven wierden,
hakken, en tot andre diensten.

’t Volk der Vidanas alleen aan d

zynde hun Wooningen wel 10a 12 imy.
en van daar, en veeltyds ook, buiter

vangst en stalling der Olifanten gehou den Bouw genoodzaakt ook de Vrugden , werden tot de Ackers en ’t Ploe
gen der Landen gebruykt

ten, en zelf zomtyds met cygen Beesten,

in de Schuuren te brengen.

De Neydens vry van dienst buyten
Majorales zyn Dorp-voogden.
hun dorpen , werden in andre Lander
Van die Landen heeft zich de Comgezonden, en tot den Arbeid gedreven. pagnie als dienstbaare aan hunne OnderDe Coeli’s , die door hun veclheic sanen gemaakt, alzo zy hen de Tiende

de Dorpen weerdig maken, en tot dra

seven moer van de Vrugten des Ackers.

gen verpligt, werden niet alleen buiten en draagd hier van een zeer veragtelyke
nun dorpen tot ’s Lands diensten ge- Naam van daghuurders van hun Onbruikt, maar ook tot Ryst planten, cy
serdaanen , tot groote ergernis aan ’t
zen Werken, ’t draagen van alle Offi Volk

cieren, zo wit als zwart , die maar iet
te zeggen heeft , geemployeerd , waa

door de eygen Landen door hun gedurig afwezen , van hun gerief beroofd

Van dezen Oegst, alle Onkosten afzetrokken, trekt den Dessave voor zyn
deel, byna de helft van’t gene de Com-

jagnie goed gedaan werd, alzo hy geen
van Beesten of Zaad onderwor-

de Bouwerybraak en onbearbeid blyft verlies
leggen, en verwilderd.

pen is.
en
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A. 1674. De Landrechter, of Dessave nu , die heeft om onze Majores te eer over te A. 117
’t Volk meest beschermen moest , heeft haalen , om alles by Ceylon op te zetde grootste gelegenheid, om hen tever ten ; dog had men nog alle de Lasten ’er
drukken, en zich onder schyn van Com eens bygevoegt , dan hadden zy 'er bepagnies voordeel, te verryken , behal

0 de Lasten altyd vast staan , en de

wol haast door deze diensten in 10 jaa-

Winsten onzeeker zyn, by Oorlog

ren weggesmolten en verminderd zyn

juade Markten, &amp;c

en men kan zulke Lieden dan niet meer

De Caneel is de voornaamste Winst,
daar men op hoopt , die ’t Eyland zoc

krygen. Dus zyn ook de Lascaryns

grooten Naam gegeven heeft , en die

wel op ; gesmolten
En wat

hier op t
wagtet

staat

ter over konnen oordeelen; te meer al-

ven dat de menschen ongelooflyk , ja

Wat op zulken hardheid volgen kan

yns zo veel Goed en Bloed gekost heeft

is licht te denken, en hier uyt is ook

waarom alle, de Europiaaners ook ’1

licht te oordeelen, of dit Volk onder 9og 'er op hebben, en ons dien Scha
de Regeering van de Heer R. van Goen
van staat beeter dan onder hun Koning,

geworden is, daar al hun voorrechter

misgunnen

Deeze Boomen groejen meest aan de

eene zyde van’t Eyland van Calpentyn
tot aan de Rivier van Waluwe, meest

zo vertreeden zyn.
Schoon ’t den Overwinnaar van eer
Land vry staat de Wetten te houden

of te veranderen , is echter zyn mee
fte voordeel in ’t houden der zelve te

in de Landen langs de boven-Zee, ter

breedte van 67, en 10 mylen Landwaard

in , en dus in de wilde Bosschen gemengd, verwart onder allerley Boomen

en Hout, en wellce schors geschile

vinden.

verd door ’t Volk, met de naam var
Mahabadde, en Chialias bekend

XV.

Den Oegst begind in Juni , Juli, of
Voorgestelde Winsten, en de Verzee-

Augustus , wanneer dit volk uyt hun

ker ing van dien , ten aanzien

Dorpen , 16 mylen gaans van Colom-

van den Koning, en de

bo geleegen, en van Gale , in die Corle behoorende, te Veld trekt, by zich

Compagnte.

ter bewaring, behalven hun eygen SokDeze voordeelen bestaanin de Caneel

De voor- Olifanten, ’s Lands Inkomsten, en Ge
gestelde

Winsten
en verz

ring van

dien

daten, of Lascaryns uyt hun eygen Ge¬

slagt , hebbende nog een troep Hol-

regtigheden, en Koophandel, Winsten

andze Soldaaten, die voor hun Wagi

op verstrekking van Gagie aan de Die-

houden op plaatzen , daar toe gebrui-

naars, den Areek, Zout, de Kinkhorer

kelyk.

of Sjancos van Toetoecoryn , de Peer

De Schorsen, door hen by dag ver-

len van Man-Aar, en Madure , welke

gaaderd , brengen zy ’s avonds ontrent

by de Heer van Goens dus opgegeever

de duytze Wagt schraapen, droogen

binden, en brengen die te Nigombo in

zynt.

de schuuren , daar zy gewoogen werd

Areck ,
Sjankos,
lifanten,

117611

1161111
10OOOO

't Zout by provizie,

De Koopmanschappen,

1

51265

5L61

De Tatatie op de Ca-

neel, van 350 pond

5L66

Na de l’aderlandze

Reductie,

’t Is een sterk Man , die 30 pond
gen , en dus vereyscht 'er veel Volk,
om 5’a 60oooo pond by een te krygen
De beste en meeste Caneel valt on-

trent Nigombo, en als de Inzameling

daar geschied , werden de Wagten der
Militie geleid langs de Rivier van Caimel , van de mond Landwaard in, to
ontrent 6 uuren gaans , en zoo aan di
Zuidzyde, verspreudende zich de Schil

1650000

ers een myl Bezuiden , en 5 myl Be-

noorden de Rivier tot Medampe be-

Na de Ceylonze
waardye u

zelve schuldig is

drooge Caneel daags kan by een bren

Inkomsten en Geregtig.
hecden,

en van de Compagnie ontfangen, ter
voldoening der Scharting, die ider der

1980000

staande dus een Bosch of Veld, van 18
mylen in den kring, behalven ’t Strand.
Zo de Caneel in de Landen van Co-

Deze Winsten belooft hy wel vast, lombo Gale, of Mature, moet werder
Met aan¬
vyaing dog zy gaan zo vast niet, alzo die licht geoegst, is den omtrek nog grooter, 't
joe on- konnen belet werden door veel toeval-

olk meer verstroid, en by gevolg zyn

vast die len; hoewel dit hoog opgeven gediend 'er meer Wagten van nooden.
2yn

Al-
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e— Awaar dan de Caneel in de -Fortres Posloopers , die de Jaagers konnenA. 1ii.
Ma-ure, behalven Gaie, of Calture, er schuuw maken, en op de vint èryven,
andert in Veiaschansen moet werden be- waar onder ook Jaftaniepatriam , n cp

waard, tot die mer Schepen (of Vaar-

zigt van tribuit van Olifarien , die de

— geaid, en in d

Wannias in Vrecde opbrengen, al mece

Pacu

moet geteld werden.
En als men die Eocficn

Corienn nu kir brt, boe cowis Ee
met der tt oer voodccien

Le-f-

vat 'er 16g al veol in te Frie2
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.waar de orerkcmn va Gde, en Ce- a
l gé2ce. Inèïent
lor bo, zer iich te beer Fco¬ van cien Ferevich: ved.
wek orgeck Goe de Coirag¬de te

— Eeci- met a'e zoorr F2n ge-

Taare ; want can zou men crt zier

c

at Cerlon was, en gac.

— voor goç te eure-, c-20—

Schcon nuRaja Singa o-s ongce¬
laar , moet men nie- flelen , dat hezan zyn Magt onfbreckt, az0 vy te
groote cingen van hem reeds ve-oa-.

heboen, zo by de Porugeesen , als on
cer ons verricht.

LE-die

als

be

çe ooa urt te voeren , aleen , o-

at men cpCerlon geen rad tt, cm
20 Ecog opgegeven beloften van Win

-en, 69 200 zwakke gronden, gocd te
achOn

De Areck komt uyt onze landen, cf

Alies hangt dan maar aan ce Vrecct zy werd uyt die van Raja Singa aan
met hem af, alzo de Compagnie niet i-

siaat is , om op de Winsten der Canec
zo veel volk te houden, als daar t0

ons te kcop gebragi

Zoo Ey dat laatste maar verbied ,
zou die winst zeer veel verliezen; en ’t

rcrcyscht werd, om die zezer te heb geen uy uyt onze Landen ve-gaderen
ben.

De Olifanten geven de naaste Winst
na de Cancel

hangt al mede geheel en al ean de Vrede af; behalven dat dien aferck door
verzwaren of verlichten der Tollen van

Deze werden door Lieden , daar toe ie Malabaarze Vorsten, die wel de meegebooren, uyt de Bosschen, op uytge ste Areek in hun Landen hebben, veel
zogte plaatzen, van zeer verre zagtkent geven of neemen kan.

na de gemaakte laagten gedreeven, met

Ock is het te vreezen, dat men eerlang

loosheid in de Fuyken gelokt, bekneld, zoo Raja den uvivoer niet belet) mee
gevangen, en zecker af gebragt; maar Areck op Ceylon zal moeten inkopen,
die Jagt hangt al mede af, van ’t vry als de Compagnie zal konnen vertieren,

gebruik der Bosschen , dat Raja Sing- il volgd men de Markt: Want de In
ons beletten kan, al was ’t maar door woonders dan af te wyzen , en hen miei
die
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27.
ring raken , en daar door de Parruas A. 1677

A. 1677 die Vragt te laten zitten, of hen te ver

zeer belet konnen werden , dat dan in

dieden die aan andren te verkcopen, wa

de winst vecl verschild

kan daar op anders, dan’t grootste mis

De Aanmerkingen Na. 16. 17. 18
9. 20. en een gedeelie van No. 24.
bben wy, alzo die hier niet ter zake

noegen en gevaar van zich clders te be

geven, volgen
De Rlecden , ’t rad om den Areck

diensig zyn, uytgelaten

handel gaande 1t0 makeen, en 10 dori
dracjein, staan al mêde in de magt varn

Onder anderen wyzen zy maar aan de

andre Heeren, aanleicid

mytengemeenc grooté Onkosten, in

c jaaren aan de lortisicatien van Cey-

en Vrede, die Handel gehonddern is
't

lon sicdaan, mitsgaders de winsten daa

Pasdaartbewe

gen wildc l'ocréçoryn te lortisiceeren
enT

egen in dien zelven tyd getrokken, met
cei beroog dat hiet voor de Heer t’a

cotoen,de bisiapoern

roens volslagen ommogelyk gexcei

e

orea ,m rulke groote Wimddien, als hy
Coies nderee
an de Heercn Majores beloord hate 2 t iaielen; alle zeer hate oansen
3ens zyn sielling en cuiél 2

ng
Efnoodie gewelden alwre1

cen Prede met alle Me 2
vnCeison te konnentrekken

ingeig on dat aan den Treck
handdei niogeeven , alzo 't onmogely

¬

XAI

s,ledie lorsten in hunne groote Landen , door 't bezit van een kleen

e

stukjeran; te dwingen; behalvenda

ook de Handel niet besloten, nog vaft

leyt om t lleré fe konnenco¬

is in of aan een Fortje van Toetecoryn,

erengen,oners dnr de

lresde mef den Konin.

of aan Rammanacoil, of Nagapatnam
maar zy heert haren loop, hun gehecl

in Candi-

Land door, zeer wyd uytgebreid.

Zo wy nu in de Landen, die wy van Besuy-

Behalven dat men die Vorsten, als Na

buuren van Ceylon , in veel gevaller de Portugeesen gewonnen hebben, die dat dit
zeer noodig heeft, en met welke mer Volken niet beter en zagter dan zy, Wers
onmogederhaven geen Verbonden tegen hun in- maar nog erger regeeren (gelyk de Cin-iykte po
-rest maken , nog hen daar toe dwin

galeezen door R. van Goens dus gere-ven te

geerd zyn) zullen zy zekerlyk niet kome

gen moet , alzo zy die niet langer zul
len nakomen, dan zy zich daar toe ge

nalaten, ook andren tegen Ons, ’t ha- y, dan

in tyden

perst zien , dat ook geen Liefde nog rer hulpe, in te roepen, gelyk zy met vanVreeyns tegen de Portugeesen gedaan heb-de met
Vriendschap verwekken kan.
Zo staat het met den Handel van der

Areck, en schoon men gezien heeft, da
dit veeltyds tegen Wind en Stroon

Raja.

ven

Konnen egter alle die Forten, na ze

veel gedane Onkosten, ons die Winsten
niet verzekeren, zo is 't zeker, dat alle

aangegaan heeft, tegen alle waarschou

die Forten en Guarnisoenen , onnutte
wingen aan , hecft men liever hon
derd uytvlugten van beletzelen, om lasten voor onze Heeren en Meesters

quaid gevolg te bedekken , en te ver
schoonen , willen bedenken , dan de on

mogelykheid van deze onderneming, e

zyn , ja de Heer van Goens zegt, dat zy
nog moeten vermeerderd werden , dat
ons nog eer te grond helpen zou; en

zyn doling, te bekenner
De Sjankos raaken de Kust van M.

soet men dit niet, zo staat men voor

duyken uyt de grond der Zec, als 2
geen Vischery konnen houden, en ’t is't

ten van onze al te groote uytbreiding

den Vyand op veel plaatzen bloot.
Dus ziet men egter dat alle die Las
dure , alwaar de Pecrl-duykers dic op
op Ceylon komen
En dus blykt de onmogelykheid der

middel van hun bestaan

Dit was onder de Portugeesen eer

stelling, van de Compagnie Meester van

vrye handel , waar van zy hen eenige

Ceylon te maken, al 't welke alleer

geregtigheeden betaalden , dog dit 1

uyt den Oorlog met Raja Singa voort

cen Handel voor de Compagnie gewoi

komt, daar zy uyt een Vreede met hem
alle de Forten en Guarnisoenen meest

den, niet zonder goede winst

Dog die Handel hangt ten grooten

zou konnen missen, en nog veel boven

deelen af van de hooge of lage markt; haare verteering overwinnen
ook woonen die Parruas op een ander.
Stranden , waar door zy voor die In-

landze Regenten bloot leggen , die nu

en dan nmiet de Compagnie in verwydeV DEEL.

Mm

Ver-
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dagen ter ommegang in de Stad Citava-A. 1677.

A. 1677

XXII.
Verbaal der Oorlogen en Geschiedenissen , tusschen de Koningen van
Ceylon onder malkanderen

ca (deze Cita was cen Godin onder de

Heidenen) en duurde dit 16 dagen lang
voor ieder Vorstendom een dag en een
nacht, en voor de Vrouwen , zoo dat

die Volken eens des jaars in pragt en

reugde by een quamen.
Na die daagen haalde men uyt den
Tempel een Gouden Arm-Ring met 16
De Cingaleesen zyn zeer oud, en ko hoofden uytgehouwen , de gemelde
cocces
gen der men in manieren , verw gedaante, vanden afbeeldende, die door den Prieen met de Portugeesen,
en de E. Compagnie.

seyseren spraak, Wetten, en Godsdienst, zeer ster aan den Keizer daar tegenwoordig
van Cey- overeen met de Malabaren of Nayros
lon.

regeeven wierd, aan wien de andre Vor-

gelyk ook hunne Landen , boomen sten Eere en hulp schuldig waren, en
vrugten, kruyden, gronden, bosschen
en bergen ten grooten decle overeen
komen.

Te weeten, de kust benoorden Caap

Comoryn, en bezuiden’t Fort Nigombo, zynde de helft van ’t Eyland , er

velke veeltyds was de oudste onder
leze Koningen , terwyl de andre Koningen en Vorsten egter vrye en onbeaalde Bezitters van hunne Landen en
Volken , op hun zelven bleven.

Deze Gewoonte en Vryheid der Vor-

de andre helft benoorden ’t Fort, ’t strand sten raakte eyndelyk zo in verval, dat de
langs tot aan Panoua, heeft in eygener

Keizer zich Meester maakte , verdruk-

voegen groote gelykheid in alle zyn kende door allerley middelen van geweld,
deelen met de Landen der Malabaaren

uwelyken , en erffenissen, de kleent

beoosten de gemelde Caap, de Lander

Landschappen tot een overheerde ge-

van Madure, Tansjouwer, Carnatica

hoorzaamheid , schoon meest alle deze

en Chormandel , zo in opzicht van de

Vorsten in Maagschap malkanderen be-

Menschen, als van de Gronden, Taal

stonden, en in dezer voegen geschiedde

naderhand de Jaarlyksche byeenkomst op
Citavaca als een verpligting, om aan den
in gebragt de verandering, die men ’es Keyzer hunne onderdanigheid te bewyin ziet
zen
Vimela Darma Soeria Mabadassyn, was
Voor al komen zy overeen in Zaker
van den Godsdienst, en in de naam hun de eerste Koning op dit Eyland , die Eerste
en Gewoonten , en heeft het verschi

van hedensdaags door sengte van tyd daa

ner Afgoden, die op dit Eyland, en d’

zich ’t zelve als Keyzer onderwierp on-Keyser

vaste kust van de Grensen van Persien, trent A°. 1135. en zyn hem in regte

gerekend tot aan Arracan langs de Zee

neergaande trappen, gevolgd 7 kinderen

(en zoo te Landewaart, ook buyten :

en kindskinderen, uytmakende 375 Ja-

gebied van den grooten Mogol) een en

ren , waar van de laatste genaamd is

’t zelve oogmerk heeft, en zo verre men Langhau Raja Singa Mabadassyn, ot den

de naam van Bramines en Raja’s heeft Jaare 1510

by al welke Volkeren dit Eyland ge
naamd werd Langhan.

De oudste Aanteckeningen van hun

Van dezen Keyzer nederwaards , en
ook by zyn tyd, zyn groote en langdurige Oorlogen geweest, die de Landen

ne geschiedenissen zyn weinig, en vo en Koninklyke Geslagten by na geVerdigtzelen

heel hebben verwoest en uytgedelgt ,

Egter hebben zy geheugschriften van dat byzonder zyn begin nam tusschen
hunne Koningen, die zy optellen tot 'i 2 Zoonen van den vierden Keizer Mabe
Raja Singa Mabcdassyn, oorlogende de
Jaar 1990 voor Christi Geboorte
Voor dien tyd is alles vol Fabelen, en ongste Ratgana Mabadassyn, tegen den

door onmenschelyke Spooken zo duy oudsten, Langhau Pitti Mababastana, en
ster , dat het op 10a 12000 jaren niet scheurde ’t Ryk in tween

aankomt, en dus is 't ook met de Mala

Eerste
beginze

len de
C.729
eesen

A1

En of schoon de Kindren van Langha-

OorloPittie Mababastana in’t Ryk bevestige
baaren gelegen
zen deze
Eyndelyk komen zy tot A. C. 1135 wierden , bleeven dog de gemoede Keyseren

van waar zy hunne Keyzers en Konin-

en verdeeld , zo dat de Keyzers hun onde

gen tot op den tegenwoordigen toe op-

Hof hielden in Candia, staande de Lan

rekenen , zonder dat 'er in al die tyc den by 't Leeven van Langhau Pitti

mallea n

deren

wettige Nazaten ontbraken , schoor Mababastana Raja Singa Mabadassyn, in
voor weinig tyd eenige dwingelanden srie deelen in Oorlog, te weeten, buyRegeerden.
Van dien voornoemden tyd rekenen zy

ten hem , de Koning van Cotta, en

Raja Singa Mabadassyn , hebbende zig
als
Koning van Citavaca opgewordat 'er geweest zyn 16 Koninkryken
pen.
die alle quamen op hun hooge Offer
On-

VANC E

A. 1677. Ontrent dezen tyd, of Ao. 1505. qua
Alsook men de Portugeesen op dit Eyland , en
net de
Portu¬

geesen.

maakten aldaar door veel listen en be
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ende door dit middel voet in de Regee-A. 1677.

ing over ’s Kinds onderdanen, die hem

getrouw bleeven, en geen kleene voor-

drog een beginzel der Stad Colombo, deelen der Landen , die zo Caneel, als
niet zonder veel bloedstortingen en Oor

log met den Koning van Cotta, dien 21

Olifanten, gaven

Aan de andre zyde wierden zy zeer

eyndelyk de Stad , toen genaamd Col- jedrukt van den Koning Mabaduna, die
Amba of 't Manggas-blad , afnamen

soor zyn Broeders dood , zig Koning
van Cotta en van de Beneden-Landen
Dog dewyl hier veel groote Zaaken maakte: dog wierd egter van de Portuaanvang nemen moeten wy, dit wa geesen geslagen, die door hulp van veel
en hem tot Vrede dwongen :

hooger ophaalen.

kleene Heeren de Stad Sitavaca inkree-

Over ’t Koningryk Cotta Regeer- gen en beroofden, na welk voorval de
de toen Cotta Raja Pandaer , dit

Koning Mabaduna vermist en verdwee-

maar een Zuster, en welke 3 Sooner

nen is oordeelende veelen , dat hy in
had, genaamd Bhanagabau, Bandaer, en Pelgrimagie zyn Ryk, ’t Eyland, en
Baduna Ragiau. Deze 3 Broeders vermoorden hun Koning en Oom, en ver-

zyn leeven verlaaten heeft.

De Keyzer van Ceylon, wettig Heer

deelden onder malkandere de Landen des van’t Eyland , had tegen de Koninger

zelfs, en de Corles Saffragam , de vier van Cotta , die zich zyne gehoor
Corles, en Mature ; en zy voerden zaamheid onttrokken hadden, lang ge
Oorlog tegen den Keyzer van Candia oorloogd, blyvende (gelyk gezegt is)
Langhau Raja Singa Mabadassyn.
zyn Hof houden in Candia , van waar

Maar zy bleeven niet lang eendragtig sy den oorlog met groot voordeel voeal20 de middelste door den oudsten ver- ren kon; dog na de dood van Mabadumoord wierd, welke Prins Bandaar een na , Koning van Cotta, en Citavaca,
Soon naliet, die, een kleen kind zynde, veranderden zyne Zaaken , dewyl nog

by de Portugeezen opgebragt wierd, en

veel andre Vorsten, en vooral de Prins
Don Philippo gedoopt is ; en had de van Oeva, Vimelamantra, van hem afongste Broeder voor zyn deel de vier vielen

Corles, en de Hoofdstad Citavaca, nevens Saffragam, anders Dunavaca.

Raja Singa Adassyn, een jong, moedig
Prins , en Soon van den vermisten of

Bbanagabau, zig tegen zyn Broeder dooden Koning van Cotta, Mabaduna
te zwak vindende , zogt hulp by de Rajoe, herstelde zyn ’s Vaders Zaken, en
Portugeesen , die zig met groote loos
jam voor zig Meester van ’t gansch
heid in dien twist mengden, en beloofden Keyzerryk te maken , en voor al de

dien Koning zyn Dogters Soon Koning Portugeesen te verdryven, die oorzaak
te zullen maaken , tegen ’t recht des van alle deze oneenigheeden in deze LanLands , en tegen ’t Recht van ’s Ko- sen waren, en bragt in korten tyd door
nings Broeder , Mahaduna, en dat van

Wysheid of geweld, ’t geheele Ryk ter

den Soon des vermoorden Broeders Ban

onder, en veel van dien , aan zyne zy-

daar, Don Philippo genaamd, zynde de

de.

ze Dogters Soon genaamd Periapandae

Langhau Raja Singa Mabadassyn, met

en Don Joan gedoopt
Mabaduna , de Stad Cotta met mag

een zwaar Leeger tegen dezen jongen Koning afkomende , werd ge
naderende, werd van zyn Broeder voor- neel geslaagen, en is deze oude Keynoemd in’t Veld bejegend, zynde door zer al meede weg geraakt , zonder dat

de Portugeesen geholpen, onder de wel

men weet , waar hy vervaaren is, na-

zen een den Koning, Bbanagabau, met

atende eene Dochter, zyn Erfgenaam
en de wettige Keizerin; dog nog maa

een Musquet doodschoot.

Een snood verraad, en oorzaak van’t een kleen kind.

verlies van die Stad , en van de Vlug:

Zy wierd onder de Portugeesen be¬

van des Konings van Cotta’s Leeger, dat

teld, uyt vrceze dat Raja Singa Adas

met de Portugeesen na Colombo weck

yn, haar in handen krygen mogt
Deze Zaaken zyn meest ten tyde Van

alwaar dat Kindskind tot Koning wier-

der Portugeesen voorgevallen , zedert A150c.
gekroond.
et zelvc Periapandaar genaamd. 30. 1505. tot Ao 1583. hebbende door- t01
A1583

gaans veel Oorlogen gehad , en groote
rige beloften onderschraagd , of lie schade in Volk geleeden ; egter altyd
ver in gevankenis gehouden in Cc net die gedagten van zich weer eens
vierd door de Portugeesen volgens ve-

lombo , en in de Roomsche Rel

Meester van Ceylon te zullen maken,

zie opgebragt , onder allen schyt lat hen al schoon begon voor te kovan hem in zyn Ryk te herstellen , en men ; dog Raja Singa Adassyn was hur

met Koninglyke pragt ondersteund, kry-bittere Vyand, die, Meester geworden
Mm 2

zyn-
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A. 1677. zynde , den Prins van Oeva , Vimela
mantra als Hoofd in Candia stelde.

Zo dat Ragia Singa Adassyn, Meeste

Rajs Sin van alle de Wagten op dit Eyland wierd.

E ZAAKEN
Deze Vimcla Darma Soeria Adaffoyn,A. 1677
iet cen soon na, die na de Portugeesen

vlugte, en by hen wel ontfangen wierd
om hem tegen Raja Singa te bescher-

ga, Mer

men, en verder in zyn Vaders Staten te
ster van oeffenende een streng gebied en groott
En zyn
herstellen. Hy nam ’t Christen gelooveToon
wreedheid
tegen
die
hem
wederstonden
alles.
Hy belegerde Colombo , en bragt di aan, en den naam van Don Joan D'Au- Don Jan
in grooten nood, en zou, zonder tydige stria was een wakker jong Heer, end’au

nulp uyt Goa , en de onverwagte afva sie zyn tyd onder de Portugeesen in 't s2
van Candia, door Vimelamantra, onge¬

eeren van Europische Zeeden, zeer wel

twyffeld alles vermeesterd, en uyt dit esteedde

Eylaiid de Portugeesen verjaagd heb
ben.

Ondertusschen , en geduurende die

De Portugeesen hadden toen vier

conings kinderen onder zig, die alen , en ieder een bezonder opzicht op

Oorlogen , hielden de Portugeesen het le Kroon hadden ; te weeten , ’s Reymet den Koning van Corta, Don Jan zers Dogter , Mabahandia Adassyn, gePeriapandaer (dien zy met groote ko- Joopt Donna Catharina, Don Philippo,
sten op Colombo als een Koning onder

Soon van Bandaar Raja , Prins van

hielden, zo verre gebragt , dat zy var

otta, Don Joan Periapandaar, Dogters
Soon van den Koning van Cotra, Bba-

zyn Zaaken de hunne makende, hem nu

oud geworden zynde bewogen , om nagabau , en Don Jan D'Austria, Soon
A. 1580. Koning Henrik, in Portugaal van den opgeworpen Keizer, of van
imelamantr
Erfgenaam van zyn Staaten, Ryk, er

van ’t geheel Eyland te maaken, schoon
hy daar toe nog recht, nog eygendom
en geen bezit daar af zelfs had

Tegens deze Erfenis en overdragt

Dies was al hun konst, om door ce-

nige van deze vier hunne eysschen, en
aun voorneemen te verbergen , dat zy
hadden , en dus 't Land geheel onder

die in Colombo by weinig Dienaaren zich te brengen ; zynde dat van Cotta
des voornoemden Konings geschiedde

hen al mede gelukt, in welke plaats zy

stelden zich de Oom, Raja Singa

na zyn dood zich hadden ingedrongen ;

dassyn, met zyn Broeders Soon Don Pbr-

log vermits het scheen, als of Don

lippo , dewyl deze Don Jan Periapan

bilippo hier door wierd veragterd ,

daer cen Dogters Soon van Rajas Broe

telden zy hem in ’t Gebied, in hun-

der, en dus zo veel verder was, maar

ne naam tot Hoofd , met belofte van

Don Philippo had geen magt, en moest grooter staat

zig dierhalven te vreede houden ; dog

De nieuw opgeworpen keizer Raja

Raja Singa Adassyn dreigde een ieder 3inga, die den afval van zyn onderdaamet de Dood, die de Portugeesen aan-

nen zeer wreed ftrafte , scheen hen te

namen; en zo deed ook de Keyzer.
willen verdelgen, ombrengende allen, die
Terwy de Zaaken dus stonden
an eenige Staat of Hoogheid waaren,
maakten die van ’t Koninkryk Candia, vaarom t Volk hem zeer begon te haFcmaies
Vimelamantra , die Raja Singa daar al ten, en zig van hem, en zyn Tiranny
Mantra.

zyn Gouverneur gesteld had , tot hun zogt te ontstaan , dog in de uytvoering
nen Koning, en Keyzer van’t Ryk, al

vas groot gevaar.

Dies hielden zy Raad in ’t Geheim
net de Portugeesen , op Colombo, en
ken de overwinning in veel Oorlogen verzogten hunne hulp. Dit was een
verkregen was. Een twist , die voor choone Zaak en gelegenheid voor de
de Portugeesen zeer goed was , en hen ’ortugeesen; dog alzo Raja Singa met
zo hy die gene was, door welken d’
Oude Keyzer geslagen, en door wel

zyn Leeger in de Beneden- Landen ,

wat rusi gaf.
Raja Singa kon met al zyn gewelden Koning van Candia (die van hem af
gevallen was) niet overwinnen , dies
maakte hy Wreede met hem waar op

tusschen Colombo, en ’t hoog Geberg
te aan Battane lag , konden zy huMagt met die van Candia niet verce-

Vimelamantr (die nu den naam van Vi-

Serhalven vergaderden zy zoo veel

nigen

mel Darmê Socria Adassyn aangenomen Inlandze Militie, als hen mogelyk was.
had) gerust zynde, zeer schandelyk ver- en stelden Don Joan d’Austria 6Soon
raaden, en wreedelyk , in de aarde met van Vimeladarma Soeria Adassyn, 10t
’t lyf, en ’t hoofd ’er pas uyt, gedolven, Veldheer daar over, met groote belof-

en dus met houte Bollen ’er tegen ge

e tot de bezitting van zyn ’s Vaders ge-

worpen, aan zyn eynde gebragt wierd, bied , terwyl zy by zich zelven geheel
ontrent Ao. 1585 , waar by nu Raj- indre gedagien hadden , en geenzins
Singa Adassyn, Meester van geheel Cey die van de Kroon buiten hun bereyk,
lon geworden was.

of hem die dus op ’t hoofd te stellen.
Om

YLON.
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De Leegers van Raja Singa, en van A. 1677
Don Jan , komen eyndelyk malkande Verslaat
ren te gemoet , vogten heevig om de

Raja Singa, die

hoorzaamheid , en als ter leen van den

Kroon; dog Don Jan bleef overwin-van fry

koning van Portugal, en Don Joan zyr
navolger, onder beding , dat zy trou

naar, schoon zwakker in Volk, en Wa- Stierf
enen , maar vol moed , welk verlies

wen zouden met Portugeesche Vrou

Raja Singa zoo smertede , dat hy zich

wen , dog van die verscheide inzichten

zelven verwondde, en, zyn Dood moed

handelden zy met deze Princen in ’t by-

villig verhaastende , daar aan Stierf

zonder, om te beter hunnen aanleg te zonder een Erfgenaam na te laaten , tot

bedekken , en om Don Joan D'Austria : groote blydschap van Don Jan.
Na Raja Singa's Dood, stalde zich
en ools die van Candia, te bedriegen.
Alles nu dus beschikt zynde , ver- in zyn plaats Tavier Bandaar , de
deelden zy hun Magt in tween, om Ra

naaste Persoon in ’t gebied , na Raja

Met 't eene

Singa , en die ’s konings Schatten in

trokken zy na Man-Aar, alwaar zy den

nanden had, die daar op als keizer van

ja Singa te misleiden

ille de Landen , en als koning van Ci-

koning van Jaffanapatnam om hals brag

ten, en dat Ryk veroverden, gelatend

tavaca , erkend wierd

Deze egter zag geen kans , zig hie

zich verder om doorden weg der Wan-

kavier

nias na Candia te trekken. Met het o-

in zonder de hulp der Portugeesen te pandaar

verige hielden zy 't oog ontrent de Lan

nouden, maakte derhalven een Ver-vervangt

den van Colombo , wagtende na bewe

jond met hen, waar by hy beloofde aan Raja.

ging van Raja Singa's Leeger

ren te laaten de Landen der 4 Dessave-

Zo ras Raja Singa hoorde, dat Jaffa
napatnam door hen veroverd was, wildi

nyen van Saffragam, Mature , de 4 en
de 7 Corles , en aan de Boven-Landen

hy den voortgang dezer beginzelen stut- an Candia met hun gebied leggende
ten , en zyn Vyanden vooral beletten, waar hy , van wegen de koning van
Portugal, ’t Gebied voeren zou als koom met die van Candi te vereenigen
Daar op trok hy met zyn Leeger door

ling, daar toe zy hem alle hulp zouden

de 7 Corles na Mantotte; dog hy vond
zig zeer bedroogen, en besloot dierhal

pewyzen, en de kosten dragen.

Daar op bragten die twee Patyen, een Don Jan
groote Magt te zaamen, zo van zig zek- van hem

ven met grooten haast weder te kee

ren, als van hunne Bondgenooten, met gellagen

re n

en zyn

Zoo haast nu Raja Singa opge

welke zy te zamen na Balane optrok-viuat na
brooken was, trokken de Portugeesen ken , en na een geweldige tegenstand’t Bosch
met hulp der Candianeesen, over Balla- van Don Jan , kregen zy de overhand,
naer na boven, alwaar zy ’t met de In zo dat Don Jan in de Wildernissen vlugwoonders zo wisten te beleggen, dat zi

ten moeft na de Weddas , waar by zy

Don Philippo voor koning deeden uyt dan, zonder verdre tegenstand, Meester
roopen, zonder ’t geregtig misnoegen, van Candia, en van ’t geheel Eylanc
van Don Joan , aan wien zy de Kroon waaren
Om zoo verre te komen , hebben de
beloofd hadden, in agt te nemen; hoe

Portugeesen meer dan 80 jaaren gearbeid, en onnoemelyke Schatten verspile
Ondertusschen maakte zich Don Joan en ook allerlcy list, bedrog, en geweld
't Volk zeer bemind , zo dat hy de in ’t werk gesteld , weshalven zy toer

wel zig die toen met het Veldheerscha

alzo anders niet kon) vergenoegde
Don Joan
erd

Keyzer
doend

Don Ph

verge
ven

y

Militie genoegsaam in zyn geveld had:

voor al hun werk ’er af behoorden ge-

vermoord daar op , of doet vergeeven, maakt te hebben, om deze hunne over-

Don Philippo, en doet zich zelven als

vinst met wysheid en voorzigtigheid

Keyzer verklaaren , met de naam van

vast te maaken , door de Inwoonders

vriendelyk te handelen , en hunne
Bondgenooten alle genoegen te geeven.
hem waren, weg, hen scheldende voor sog hunnen aanleg, volbedrog, beloofde
zyn Vader ; Vimeladarma Soeria Adas

syn jaagd al de Portugeesen , die bi

myneedigen en trouwlozen, die hem be¬
drogen hadden, en welker naam hy niet
meer wilde hooren noemen

in ’t vervolg niets goeds.

De Inlanders beloofden hen alle ge

Donn.

hoorzaamheid, zo men hen tot Keyze- Cathari-

Hier by waren de Portugeesen van a rin wilde geeven Mababandiga Adassyn na , ’s
Keyzers
hun groote hope, hieruyt geschept, ver- vettige Erfgenaam van ’t Keyzerryk
Dochter
steeken , want hun Magt was nu ver- en eenige Dogter van den keyzer
deeld , alzo Don Jan al vast gezeten, en die door Raja Singa verjaagt, en verop den Throon, en Raja Singa medt mist was en welle Prinszes tot Manwaar te nemen was , die Don Jan stond Aar, by de Portugeesen, in een klooster
aan te tasten, met welken zy nu in z0 opgevoed wierd , te diertyd 15jaren oud
groote Vyandschap waaren.

zynde , alzo zy Ao. 1580. geboren was.
Mm 3
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’t geheel Eyland onder zich, latende de Geheel

geezen voor eenen van hun Natie te doer

’ortugeesen aan de stranden ter naauwe Ceylor

Trouwen, om hier door alle twist ove

’t Erfrecht der Portugeesen weg te nee
men

Zy stonden dan ’t verzock des Volk

VCrO

nood den tyd, om in hun bemuurde ste

verd,

den hun schade te beklagen.
en de
Hy trouwde daar op de Keizerin, en Keyzerit

toe, na dat zy met den koning Kavier ezat hier door ’t Ryk in vrede , wer- Trouwd
Bandaar de Zaak overlegt, zyn toestem dende door de Inlandse Heeren stipi
ming verzogt, en hem ook eenige hoo-

De hoop, die de Portugeesen geno-

by zich zelven heel andre gedagten hie

men hadden , om hun Koning meester

ver hadden

De Keyzerin dan , in Candia aankoEn hoe
geesen
met haa

hande-

Europa zoo voorstellen, dat de Konins
an Spanjen een zwaare uytrusting on-

en groote Rust, en Stilstand volgden

dernam , om zich eenmaal door gewelc

waar na alle de Bondgenooten weer na

huys trokken, na beneden ; dog de Por

en

nen, bleeven boven by de keyzerin.

En me

De Zaaken dus staande, verzogt ko-

Xavier

ning Xavier Bandaar, ten loon van zy

en ontzag meester van ’t Eyland te ma

ken.

tugéesche Generaal , met de Europia-

Bandaar

van alles hier te maken, deed de Regenen op Colombo de zaak van Ceylon in

gehoorzaamheid gezwooren , waar of

mende , wierd ’er gekroond , en haa

de Portu

gehoorzaamd tot zyn dood toe

ve tot die Vorstin gegeven terwyl zy

Met die maor komen zy Ae. 1602. o
ceylon, en besluiten, alzo zy veel der be- De Por-

neden-Landen hier, op hun zyde getrok- tugeesen
weder

ken hadden , hier mede na Candia te door

ne diensten, de Keyzerin ten Huwelyk trekken, makende onderweeg verscheide hemg-

van de Portugeesen, die hem geweigert Forten tot hun versterking; dog wierden slagen
wierd, onder voorgeeven, dat hy maa van Don Jan weer heel geslagen, en tot
een opge worpen koning, en derhalver oor de poorten van Colombo vervolgd
niet weerdig was met die wettige Key Daar op zogten zy den Keizer door list
zerin te Trouwen , zonder verlof des in verraad om hals te brengen, dat ool

konings van Portugal, vooral dewyl 2
hristen, en hy een Heyden, was

Die me
Don Jar
tegen

hen aan¬

spand.

nislukte, waar op zy nu verder begonnen
bang te werden, dat zich die Vorst met

De koning, ten uytersten hier over andre Europiaanen tegen hen vereeniverbitterd, spande heymelyk met Don ren mogt, gelyk ook ontrent dien tyd
Jan tegen de Portugeesen aan , om hen de Hollanders hier, quamen , en van
te verdryven , voor al ook op’t alge- hem zeer wel ontfangen wierden
Des niet te min raadden zy hunne Heemeyn misnoegen der Inwoonders, over
hun dartelheid en geweld teegen hen ren de volharding van den oorlog, meer
steunende; dog de Portugeesen, hier ag- om hun eigen bedrog te dekken, en hun

terkomende, besloten den Koning te zober gezag staande te houden, als we
vermoorden, gelyk zy ook in een ver

gadering zeer schelmagrig deeden aar

ot voordeel van hunne meesters

Ondertusschen veranderden hun za-

Zyn

waar over de Jonge keizerin zeer ontze

ken cenigzins, alzo Don Jan Ao. 1604, na Dood
dat hy de Viccadmiraal Sebalt de Weerd, A 1604

was, om ’t gevaar dat zy daar by leed

door eenig misverstand en quaade bejege

den koning, en alle die by hem waaren

Don Jan , zich ondertusschen verbor

ning had laten ombrengen, quam te ster-

En1
OOIVa

gen, en van een groote menigte mis
ven , waar op ook de vriendschapvanse
handelde Inlanders voorzien hebbende tusschen de Iollanders en Cingaleesen, balt de
komt weer voor den dag, en wist zig wegens ’t vermoorden van de Weerd, Weerd.
hoorende de moord van Xavier Bandaar reheel en al , tot groote troost de
daar zo wel van te dienen, dat hem ’t

geheel Land toeviel , waar meede hi

’ortugeesen , afgesneden was

Na ’s Keizers dood raakte ’t land

de Portugeesen, verre in’t Land verspreid, door twist weer overhoop, en in ver-

liet opvangen , en zeer wreed ombren
gen.

Dc Portugeesen , te laat hun misslag

verring tusschen Cenuwirad Adassyn,
en een Prins van Oeva ’s Keizer

halve broeders, ider bedekt, met voor

zaende, namen de vlugt, en met hen de geven van den jongen Keizer, en eeni
Keizerin, verlieten Candia, dog wierder
Welke
laatste
hen geneelve
slaat

van alle kantenbelet, door Don Jan ver

olgd, en zoo geslagen, dat 'er weinig

gen zoon, te bewaren tot zyn mondige
aren tegens zyn vyanden

Onder dezen twist roeiden de Por-

Beyde

levendig afquamen , en de Keyzerin tugeesen wakker tot hun voordeel, zoo den eo
wierd gevangen. Dus verloren zy 1590 om zig van de laage landen te ver-tugeeser
op eenen dag alles , waar over zy zoc zekeren, als om een nader verbond met voordee-

lang gearbeid hadden.

de Keizerin aan te gaan, om dat zy le

Don Jan vervolgde zyn overwinning

Christen was, en onder hen opgevoed,

en bragt in korten tyd ten deele door

vaar door zy nog zugt voor hen kon
OVer

VAN C E

V

LO

N.
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De ingezetenen, ziende hun staat A. 1637.

A. 1677. overgehouden hebben; dog zy floeg alle verzoek van onderhandeling af, al-

soor de troepen, van drie partyen verer-

zoo zy wist dat de Portugeesen geen geren, maakten zich met de Portugeeen , die zy gehoorza amen moesten zoo
eed hielden
sterk, dat zy aan de eene, en de Keizer

De Keizerin, weer oorlog voorsiende

Ceniwi- behield de Regering aan zich, straffende aan de andre zyde, de overhand kregen,
dAdassynver- cenige oproerigen en deed de twee en wierd die Prins door hen gevangen

moord Princen verzoenen, die onder schyn van en onthoofd , zyn medehelpers geen Prins vriendschap op malkandren toelagen ; straft, en degevange Princessen weergean Oe
dog Cenuwirat Adassyn, den Prins van kregen, waar door’t land weer verlost

va,en

riouwd Ocva voorkomende vermoordde hem
de Key- en nam de vlugt, dog de Keizerin stilde
zerin.

vierd.

Niet tegenstaande deze vrede, en 't verbond met den Keizer van Candia, kon-

den oproer, trouwde hem openbaar, en
len de Portugeesen hun rust niet houdaar by was de Regering weer in een
vasten staat.

Toen oordeelde de Keizer hoognodij

den ; want alle, die tegen den keizer iets
misdaan hadden , vonden by hen een vei-

een verbond met de Hollanders te ma

ige toevlugt, eere, gebied, en groote

ZynVe¬

ten, dat 1612. geschiede met Marcel

nkomsten, al ’t welk ten eersten groote

bond me

lus Boshouder, die by den Keizer in zi

erwydering geeven moest

grooten vertrouwen was, dat hy byna

Onder de overgeloopenen tot hen wa
Laft
en vier perzoonen van aanzien, Cos-

Ons

alles bestierde, zoo dat hy hem ook de

bewaring van zyn kinderen vertrouwde
dog 't quam de Compagnie roen nietgele-

des

Konings

na, Balthazar, Alexo, en Theodosie, van Pormet den Titel van Don voorzien , en tugal, om

gen hem eenige magt van volk of schepen Jessaves gemaakt over de Landen, en Ceylon
net Ka-

in de hoogste ampten over ’t volk
teelen te
komen hebben tegen de Portugeesen en in de Militie gesteld ; ja daar wa-bezetten.
tegen welken de Keizer egter met der en lieden by hen groot gemaakt, doo
oorlog voortvoer , alzoo dic hem, door den Keizer wech gezonden, om hen te

by te zetten, dat anders vry wel zouge-

veel quaad by deze en gene Vorsten
die hen aanhingen te rokkenen, zeer be¬

nadeelden; maar alzoo zy zeer voor de

Hollanders vreesden , deden zy groote

bedriegen

Deze rieden , om eenig voordeel
sen Portugeesen altyd den oorlog aan,
waar op hun Generaal den Koning van

aanbieding tot vrede, die, als strydende

’ortugal rade Com meester van ’t Eyland

tegen ’t verbond, verworpen wierd

e werden) ’t zelve rondom met Kastee-

Onderrusschen stierf de Prins , Soon len te bezetten, om den keizer de zerin Donna Catharinz, nalatenae twec

af te znyden, en om dus al den handel
n handen te krygen

Dochters van Don Jan, en drie Sooner
y Cenawirad Adassyn , waar door de

it werk voort te gaan, zonder aanzien

van Don Jan, en Ao. 1613. de KeizeDoo
vande

n
in,er

van haar

Zoon

Daar op kregen zy vollelast, om met

ser gemaakte vrede, waar op zy Ao 1622.
nandelen met den Roning van Batticalo, een Fortres op den hoek van Tricoennale maakten, na dat zy den vermaaren andre, die hen in hunne havenen aan-

Portugeesen gelegenheid kregen, om t

namen en hen beloofden tegen den Kei den Tempel te voren hadden verbroken
zer te beschermen, en den zelven te be de Priesters vermoord, gelyk ook Ao.
16. een Fort gemaakt wierd op )'
oorlogen

De keizer, hier en daar al eenige

zyland aan de mond der Rivier Maha-

juade uytvallen gehad hebbende, zoo wiell Gange, of Batticaloa, en 16....
sKcyze
erdra

om de O van Eyland, ontrent den ver

net de

maarden Tempel van Tricoenmale, al-

Portu-

door ’t verlies van Nigombo, en tever-

geesen

geefs na Hollandsche hulp wachtende, al-

Op Jaffanapatnam.

Deze Forten, wierden niet gemaakt als
y een schielyke overval, en met groote En wat

ichtheid ; zynde bequaam genoeg tot de Portu
jeeser
20 Boshouder Ao 1625. vertrokken was, verdediging, en dat eer de Keizer ’er hier door
maakte Aa. 1629. cen verdrag met de

tens kennis af had, of zyn magt tot be-uytwers-

Portugeesen, mits dat zy de Ooster

etting kon zamenbrengen , dat weerten.
anleiding tot oorlog gaf: want schoon

havenen en hy de vier Dessavenyen verten z0U.

Iegen die Vrede stelden zich een Prin
ce van Oeva, in ’'t Cingaleesch Corre

vitti Raalbamie genaamd , en in zyr

zy zeiden dit ter verzeekering van ’t

land te doen tegen de Europeers, zoo
oonden zy in ’t kort hun voorneemen
vel anders; stellende ten eersten hunne

eugd by de Portugeesen Don Antonic swinglandy in ’t werk, perssende d’InBarcha gedoopt, welke de stad Candis woonders hen te gehoorzamen; beslo
overvalt, den xeizer op de vlugt dryft ten de gansche vaart en handel voorzich,

de Princessen gevangen kreeg, en de Por

n dwongen de genen,dien zy die gunden,

tugeesen grooten afbreuk deed , hen zec

zware tollen aan hen te betalen, terwyl

mishandelde, en hun landen verdierf.

zy meenden , dat de Keizer van alle afge
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A. 1677.gesloten , in ’t gebergte als gevangen landers verlaten, en daar meest allen, tot A. 1677.
straf over hun ontrouw, gedood ; door en CenuToen waren de Portugeesen na hunne welke nederlaag Ao. 1630. zy in zoo wiraad,
gedachten volkomen meesters van alle grooten nood raakten, dat ook Colom-geslagen
22t

havens, en van den zoom der zee door

hunne Forten en Steden van Gale, Cal-

obelegerd wierd, gelyk zich dat ook
zou hebben moeten overgeven, zoo er

ture, Colombo, Nigombo, Man-aar uyt Goa geen schielyk ontzet gekomen
Jaffanapatnam, Tricoenmale, Cotjaar, WaS

Daar op quam Cenuweraad Raja Maha Cenuen Batticalo , waar op dan al, dat zy
Adassyn Ao. 1632. te sterven, en stelde wieraads
den Koning van Portugal wys gemaakt
zich de jongste , Maha Hastana in zyn dood
hadden volgen moest

Dog hunne groote gierigheid, niet t:
bepalen, wilde’t al hebben, en ziende

dat zig de Keizer aan dit verlies weinig

plaats , tot groot misnoegen van zynA130

broeders

Deze oneenigheit , die veel quaad

gelegen liet, en egter voor hem bevreest

vreezen deed, raakte ten eersten aan een

dat hy hen geen rust laten zou, lie-

kant , door de dood van Commara Sin-

ten zy hun gedachten gaan , om den

ga, Prins van Oeva, welk land de jongste na zich trok, zynde ools N’isiapulle

Vorst aan te tasten, en de bovenlanders

met geweld onder hun gebied te bren-

gen

de wyste niet, en daarom weinig geagt
die eindelyk na de Portugeesen vlugtte.

Ondertusschen had de Keizer zich waar op de jongste met de naam var

wel gewapend, om hen dit alles betaalc
te zetten, stellende zyn drie Soonen in

’t gebied om hen te oeffenen, zyn oud-

Raja Singa Maha Adassyn , Keizer van des
bleef,en zich kroonenliet, zoekende toen zelfs

verder vriendschap met de Hollanders,

Tooner
verd R.

alzoo Boschhouder zyn last by den Ko-ja Sing.
ning
van Denemarken Christiaan, met ’t Keyzer
sia Pulle over Matule, en den Jongster
Maha Hastana over ’t Ryk van Can- zenden van eenige schepen, zo qualyk
sten, Commara Singa, over Oeva, Vi

dia , welke laatste Prins nog leeft , en uytgevoerd had , die Ao. 1601. meest
vrugteloos waren te rug gekeerd , alDaar na wierd met de voornoemde zoo de Koning hem niet dat, maarwe

Keizer is.

Cingaleese Opperhoofden , by de Por

belast had een verbond met de Compag-

tugeesen in aansien zynde, heimelyk ge

nie, en andre Vorsten, te maaken

handeld, hen vergiffenis beloofd, onder

Daar op quamen de volmagten der E. Di.
Compagnie met de keizer A. 1636. on-A 163
met ons
trent Batticalao in gesprek schoon deon

beloften dat zy hen , die hen zoo veel
gunst bewezen hadden, aan den Keize
zouden verraden

Daar op brachten deze lieden den Por

Portugeesen daar een Vesting hadden, spreelt
die daar over ontsteld waaren , ziende en hanseld

tugeeschen Generaal Constantyn de Saa dat zy met die Vesting den keizer niet
zooverre, dat hy voornam na Candia konden beletten met Europiaanen te
te trekken, en den Keizer aan te tasten. handelen , of hen van de Wal te hou

den , hoewel zy die Vesting daarom alleen daar gelegt hadden
mede door Mature en Oeva , om dat zi
Hier op wilden zy 't werk met alle
bevorens door den weg van Ballane altys kragt hervatten, schoon zy al de platte
te kort schooten, en meest sneuvelden, Landen meeft quyt geraakt waaren,
Hy vergaderde hier toe een leger van
Europeers en Inlandse Soldaten, trok ’es

meenende nu hier zekerder te zullen aangezien zy by die Broedertwist veel
Beneden- Landen vieer gekreegen en

zyn.

De keizer , van alles verwittigd
zond zyn Soonen met een schoone mag

ot gehoorzaamheid gedwongen hadden,
Maar op de tyding van die komst der

Hollanders, wilden zy den Keizer weer
der tegenstand te vinden, in’t land van nieuw werk geven, alzo zy wisten, dat

hen tegen, terwyl de Portugeesen, zon

Oeva trokken, daar zy verscheide Dor-

pen verbrandden, als ook de Hoofdplaats

hy met Ons gehandeld hac
Daar op trokleen zy met een groote

atde

Badue, terwyl de meeste Inlanders ge- Magt weer na Candia , zonder tegen-POrtuvlugt waren, oordeelende, dat zy me stand, en Brandden alles, daar zy maargeesen

weinig moeite wel hooger zouden ko- by konden, af
Maar de keizer, omcingelde her deeden.
men, en meesters van ’t land werden.
Terwyl de Portugeesen dus bezig wa- weer zoo, dat zy meess alle met den Dicgo de
Constan- ren , deed de Keizer hen van agterer Generaal Diego de Mello en 2300 Mello
vand
sezetten , die ondertusschen gewaar Portugeesen qaar ’t leven lieten, al-keyaen
tyn de

Ceu

schouwd waren van ’t verraad dezer Cin- zoo hunne Inianders, en Lascaryns , gellagen.
galeesen, die zy zoo veel vertrouwden. zoo ras zy bezet waren, hen alviclen ,
vaar over zy ontstelde, en weer wilden te en zich by den Keizer begaven, dewy

leesen,

rug trekken; doch ’t was te laat. Zi

Saa

A. 1630

an de

vierden van alle kant bezet, van de In-

zy hunne heerschappy wars waren
Het was onbegrypelyk, dat de Portugee-
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1677. tugeesen, nu al eenige reyzen dus ge- hand , om daar door alleen den Koop-A. 1o71¬
waarschoud , zich voor zulke gevarer handel te beveyligen
Na dat zy nu meer kennis van die
met die Inlanders niet wagteden ; dog
dit quam hen over door hunnen hoog Landen kregen, zogten zy ook
moed, om dat de navolgende ’t altyd sters van de zelve te werden.
meinden beter, dan hunne voorzaten, t.
maken

Hun ingebeeld recht en souveraine Ju

Mee-

Dit deden zy door list, geweld 't
rokkenen van twist tusschen die Vorsten,
die hun Woningen op die Landen ver-

risdictic, was oorzaak van al die onge-

gund hadden, en waar op zy zich, on-

lukken, alzo zy op dien grond ’t Volk

der voorgeeven van zich tegens de Ro-

mishandelden en tegen hen verbitterden vers te dekken, vast maakten, en welterwyl zy den keyzer en zyn magt ver- le daar na inKasteelen, en sterke Steeagteden , daar op hun trouw braken, den veranderden , houdende veele der

daan , dog ongehouden na te komen

zelve ook tegen wil en dank der Landneeren aan zich, welke daar op met hen

en stelden vast, dat zy niet konden be

Jorloogden ; dog zy waaren Meesters

als aan een Heyden en Dwingeland ge

staan, zonder Meester van’t geheel al

er Zee, en hielden ’t daar door tegen
hier te zyn , alzo zy zich door hun hen gaande mengende zich voorts in alwreedheid, en onrecht, by dit volk stin le de geschillen der Vorsten, en altyd
den zwaksten helpende , waar door zi
kende gemaakt hadden.
Alle ongelukken en verliezen zouden zich Meesters van de voornaamste plaatzy zich noch al getroost hebben, dog de
vrecze voor de Hollanders, en ’t veree

nigen van hun magt met den keyzer, dee
hen zidderen als voor een geweld, waa
tegen hun koning niets uytvoeren, nog
tegen ’t welke hy onmogelyk bestaan

zen aan Zee maakten, waar door zy zig
zeer verre hebben uytgebreid, en met

veel gewin tot Ao. 1630. ftaande gebleven zyn

Om die groote uytbreiding staande te
jouden, moesten ’er Volkplantingen ge-

kon, zonder zich tot den grond vrug- maakt, en middelen tot fustentatie van

tcloos uyt te putten, alzo zy nu al hun dezen Staat in ’t werk gesteld werden
Daar op wierd hun omslag tusne ingebeelde winsten hier door zouder
chen den koning , de Borgery, en de
juyt zyn.
Het vicl ook na hun vreeze alles uyt
En verdre onge
valln

hen hie

verge
xomen.

onderdaanen verdeeld, over de winsten

alzo ’t Verbond A° 1638. gemaakt en voordeelen by hen te zamen uyt dit
daar op Batticalao gewonnen, Ao. 1639 bezit der Landen, en van den KoopPricoenmale, 1640. Gale, en Nigom-

nandel, te trekken.

bo, 1655. Calture, 1656. Colombo,
De koning behield voor zich de Ka- En hun
1658. Man-Aar, en Jaffanapatnam ver- neel, Peper, Muscus, Amber, Goud, beleid
overd is.

Silver, en ’t verdere van de kostelyk- ontrent
Waar by zy geheel en al dit Eyland, ste Waaren, latende den verdren Handel het ver
deelen
en ook zo veel volk, schepen, en geld voor zyn Onderdanen, die hem daar te- van hunom dit te bewaren , gezonden, verloo gen Tollen en Geregtigheeden opbrag-ne Zaa-

ren

ten , waar door de koning, groote ken hier-

Dus was ’t begin en eynde der Portu

geesen hier, waar by men ook zien kan

konden gedragen werden , van Fortifi-

hoe zy hunne Zaaken verder in Indien

catien, Guarnisoenen, Equipagie, Con-

doorgaans aangelegt hebben.

voy der Kooplieden, &amp;c

XXIII.

Begin en Voortgang der Portugeegeesen, in 't beleyd der Zaaken

van India , oorzaken van
hunnen val.

Hun eerste beginzelen bestonden uys
de Zeemagten, en den blooten Koophan
Begin er
voortgang de

Portu-

geesen.

Schatten kreeg , door welke de Lasten

Dus vast geworden zynde; verboden
zy de Zeevaart meest aan al de Indiaanen, of die zy dat noch toelieten uyt
inzichten moesten hen veel Geld gee-

ven, voor hunne Zeebrieven, en vrygeeyde en ook groote Tollen, en Pas-

sagie-gelden , daar zy hunne Kasteelen,
en Vastigheeden hadden, en dat met
rrooten dwang

Dit zette hen nog al tot hooger ge-

del , hen door gunst der Vorsten toe- dagten, zeer onbepaald, en tot het ongestaan ; dog moesten toen , alzo de eyndige aan , waar toe veel Volk en

Ceevaart in handen der Saraceenen, A
rabiers en Turken, hier was, lang me
hen , om dien handel vry te hebben,

kosten vereyscht wierden ; welk verzyscht Volk Portugaal niet konnende
reeven , bedienden zy zich van 2 mid-

Oorlogen, nemende in hun plaatze, ne

selen, te weeten, ’t Huwelyk met In-

hunne overwinning, de volle heerschap-

andsche Vrouwen, en de Religie, waar

py ; dog met die voorzigtigheid te op zy zich onwinbaar vast dagten te
V. DEEL

Nn

maa¬
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A. 1677. maaken, en waar door zy een grooten waagd werden; dog al hun uyt gansch A. 1677
India zamen geraapt Volk kon dit Paraaanwas van menschen tot zich lokten
dog die grootheid is ook ’t middel va dys niet bewaren , al de voorraad van
India kon dat gebrek in Ceylon niet
hun val geworden.
Men moet nu aanmerken, dat zy hur stoppen. Dit egter te weerdig, schoor
Dog alles

opeoo Steden en Kasteelen, in 't Gebied de

half verlooren, dwong den koning zyn

te enlos- zer koningen aan Strand maakten , ter

Europize Schatten aan te tasten, om In.

ingebeel wyl die Vorsten te Land veel sterke
de sron dan zy , waar door zy in staat w
den.
ren , om de Portugeesen al hunne in
gebeelde winsten te betwisten, voor alzo zy hen te water cenigzins kondei

dia , dat hem plagt ryk te maken , in

bekommeren. Behialven dat alle die Ste

nood te gemoet te konmen, dat door de
Oorlogen in Europa vry belemmerd,

het verlies van Ceylon, Choromandel.

Madure, en Malabar , te weeg bragt.
meest over al met de Inlanders in Oor-

den en Kasteelen, verre van een leggen- log zynde
De verdre Plaatzen, die zy nog hebde , en veel in getal zynde, malkande
ren niet konden helpen, en door die me ben, behielden zy meer, om dat zy nie
nigte ook te meer volk vereyschten.
Oe Landbouw buyten der zelve

aangevogten wierden , dan dat zy in

muuren , bleef voor hen ook onvrugt

bieden, zynde Goa wel met cenig om

baar , alzo dat al meede van de guns
dezer Vorsten afhing

geld , dog de Vorst Sjab Raja benau

staat waren , om een vyand 't Hoord t

leggend Gebied en Onderdanen omcin-

Zo ’er in een Stad 6ooo menschen de hen zo , dat zy eindelyk zullen gewaren , had men er pas ;0o Portu noodzaakt werden , zich, wegens ge
geesen, en verder niet dan Slaven, er brek, of onder andre Natien teverspicy

Inlandze Christenen , Mooren en Hey
denen; om welker wil die Steeden (an
ders nog sterk genoeg) met voorsteeder
moesten vergroot werden, terwyl zy

den, of te vergaar
Dus ziet men klaar , dat hun val
ontstaan is uyt hun al te grooten om- Hunt

slag en uytbreiding in Landen van Vor-btoote
slac

der zelver sterkte hier door wegna sten die sterker waren, als zy, als mede hier, t
door hunne Dwinglandy en Inlandze denen
men
Hier door zeer verhoveerdigd, leef Oorlogen, die verwekkende door on-van nul
Redener
van hur

Fa
poed.

den zy als Heeren , leerden hun Slave

eenigheden , en twisten, en ook door

alle Ambagten, en te werken was schan hunne Hovaardy , waar door zy hur
de voor een Portugees, dat was Slaven

eygen volk bedorven , en de Indiaanen

werk, zy leerden de Indianen alles, ool

groot maakten

Vooral drukte hen , dat de koning
zelf de Zeevaart , en maakten die sterl
tegen zich zelven , gebruikende geer de winsten van den Koophandel aan zyn
Portugeesen , dan om Officier of So

nderdaanen overgaf , voor zich maa

daat te zyn ; dat nog al zo henen sseur de Tollen houdende, waar door hy de
de; zo lang zy geen Vyanden kreegen, Zee niet beveyligen , nog de Kooplic
maar zy zagen het daar na: want toen had den hun Handel dryven konden , waa

den zy groote Steeden vol gespuys, waa door ’t een en ’t ander ten agteren gaar
op zy zich niet konden verlaten

moest, alzo zy al hun winst aan de Zee

Dit zag men te laat: de Koning ver

kant hadden vastgemaakt
Indien de koning den Koophandel

loor, zo ras er cen vyand quam , di
hem ter Zee belemmerde, alle zyne Ge- voor zich bewaard , geen Steeden, en

regtigheden, Tollen, en Inkomsten, en maar beknopte Sterkten met zyn Milimoest ondertusschen al de Lasten dai tie beschermd , en zynen overvloet te

De Inlandze Vorsten, door hen mis

water maar uytgezet had , hy zou nu
nog in staat geweest zyn, alzo hy dan

handeld , konden zy al zo weinig, al

zo groote Guarnizoenen en andre Las-

dubbeld dragen.

hunne Slaven van binnen, vertrouwen, ten niet te dragen gehad hadde , er

alzo die hun ontrouw hadden leerei den Koophandel met Convoy zou hebkennen

ben konnen beveyligen, dat hy nu nie

Door diergelyke Handelingen verlo doen kon, verliezende al zyn agting by
ren zy de Heerschappy der Maldives de Inlandze Vorsten , die hen nu vee
de kust van Canara , Ormus , Persia te sterk wierden , en zelf ter Zee be-

Mascate in Arabien, de Vryheid , en gonnen te handelen.
Handel in Abyssinen , Japan, en andre
Plaatzen ; dog Ceylon worstelde lang
en hartnekkig tegen hunnen ondergang
aldaar, alzo daar op al hun vertrouwer

was, weshalven om dit te vermeesteren,

en ’t ook te behouden, alles moest geAax

2
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hebben , waar op zy blyven stil staan, A. 1677.
of afnemen , gelyk men aan de Portu- Verkeergeesen gezien heeft; met de redenen de aanse

Aanmerking over de Gelegenheid des
E. Compagnie in den aanvang,
vervolg, en tegenwoor-

digen 1yd

der Onze

van hun daalen en verminderen, by na opeer
tot hun eerste beginzelen, en waar door quader
hun val onze opkomst geweest is, al-grond
zo zyn wy ook ongevoelig aan die zel-

ve zwaare Lasten, die zy droegen , vastDe wreeden Oorlog des konings van geraakt , gelyk ook aan alle die verAanmer- Spanjen met Ons , is oorzaak geweest warringen, Oorlogen, Pretensien, &amp;c
ting over van onze Schecpvaart na Indien , die daar uyt ontstaan ; en men is , even als
de Zaadoor Gods gunst op hun regtveerdig de Portugeesen , om de voordeelen, die
tender

Zaak gezegend is werdende door vee men zich opCeylon, en elders, daar van

E. Com
pagnie in

Vorsten daar wel ontsangen , en te han

senaan- delen toegelaten

beloofd had, dog te verkrygen, zo verre gekomen , om alles daar by op te

vang, en't Hun eerste gronden waaren aange zetten , en op geen kosten van Legers,
vervolg.

legt alleen op den Handel, en Afbreul

Forten, Kasteelen, &amp;c. te zien, zonder

den Vyanden te doen , waar door z1

eens daar op te letten, of ons dat tegen

meest Meester van den Handel wierden

de magt der Inlandze Koningen, en tot

voor al na dat zy hier en daar volk in net bereik van ons oogwit , wel eens
de Landen der Vorsten gelaten hadden, helpen kan , voor al zo die koningen
om de waren ondertusschen te verzamelen , tegen dat hun Landslieden weer

ons aantasten, of zig met eenig Eurooisch Vorst tegen ons vereenigen wil-

quamen , om die af te halen, waar na zy

len.

anders te lang moesten blyven wagten.

Dierhalven besluyt ik, dat niets , dan
de Vrede , ons op Ceylon, en elders,

dat met te veel verlet en kosten geschied-

de, daar zy nu altyd hunne Laaing von- redden kan: want dan zullen de Laster

den , en ten eersten konden vertrekken

rerminderen , en de Winsten vermeer
deren

Alzo nu dien omslag van tyd tot tyc
zeer vermeerderde, zo verevichte dit cer

XXV

hooger zorge om te Regeeren, regten
en’t bestellen van alle die Dienaren daar toe

vereyscht, en voor al by geschillen en

Oorlogen met d’Inlanders , , waar toe

dan een Hoofdplaats vereyscht wierd,
waar uyt, als uyt hun Middelpunt,
bestier der Regecring bequamelyk tor de

Bedenking over de Vrede met den Koning, de Middelen en Voordeelen, 'er uyt te wagten.

Zomtyds heeft men hier , zo uyt de Beden
Papieren blykt , de Vrede noodig ge-kingen
over de

buyten Comptoiren kon waargenomei agt, daar om gearbeid , en dan de zel Vreed
ve weer onnodig, ja schandelyk, geagt, met der
werden.

Daar toe wierd Batavia gekooren
daar de Generaal, en ’t lichaam der

Hooge Regeering, geplaast wierd, waar
op veel van hen den Handel in hun Lanaanboden

Voornamelyk maalten zy zich Mee-

alzo de koning alle gemeenschap van Koning.
de hand wees.

Is dit laatste waar, dan was 't beeter

eylon maar ten eersten te verlaaten,

als zulke ondraagelyke Lasten nog langer te draagen en maar vergeefsche

ster van de Specery-Eylanden, en van kosten te doen : want de Compagnie
Malakka, waar door de onzen groot

winsten deden, en rykelyk in staat wa

voer veel beetcr

eer zy zoo diep or

Ceylon verward was , dan nu

ren om de Lasten te dragen , alzo zy toen

Men zegt, om die ongeneigdheid de

in ’t eerst geen groote uytbreiding nog

konings tot de Vreede te staven, dat hy

omslag hadden, dan de Specery-Landen

ook tegen ’t Regt der Volkeren, alle

Batavia, en eenige andre plaatzen

Onze Gesanten aan, en vast houd.

Is dit ook zo, dat moet dan geschiec
Dic Agtbaarheid nam nog meer tot
door ’t veroveren van de Stad Gale, en zyn, of voor den tyd van de Heer van

Fortresse Nigombo , en daar na van ’i
heel Eyland, de kult Madure, Canara,
Malabar en Tansjour, met alle de Stee

voens, of ’er na, en onder hem.

Voor dien tyd zyn veel voornaame
Lieden na Boven gegaan , en met Ge-

den, Landen, en Forten, door de Por- noegen en Geschenken, zeer wel weer
tugeesen daar bezeeten , met alle de afgekomen, te zien aan den Heer Hulft
welke men oordeelde nog grooter voor
deelen te doen

Gelyk nu alle Zaaken by trappen op-

klimmen , en hun bepaalde hoogheid

zelf, die 'er met weinig gevolg by geweest is, op Reygam kort voor zyn
dood, en wel te rug gekomen

t Moet dan geschied zyn in de tyd
Nn 2
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A. 1657. van van Goens Regeering, in die tyd is eer ook ontrent de Landen van Gale en A. 1677.
noit imand van qualiteit, als Gezant Mature
gezonden , om over Vreede te hande.

geschied is.

Schoon nu de koning moejelyk daar

len ; dus zullen ’t maar Briefdraagers over was , is naderhand dat overgegeweest zyn, of die een Geschenk van de gaan, zo dat hy ook ’t geheele ampt

Heer van Goens na boven gebragt heb- van Dessave van Mature vernietigd heeft,

ben

en na den laatsten Dessave Rompor Ap-

Onder decze zyn Hollanders en Cin- pobami , dat noit meer onder zyn Hogaleesen geweest, en van de eerste zy1 velingen uytgegeven heeft, zo dat zee-

ook verscheide weergekomen, als Ao dert die Landen in Vrecde onder ons

1660. Frans van den Berg, die ten twce gebleeven, en gelaaten zyn
demaal A°. 1672. wecr na boven ging.

Ook is hy, in de Heer Hulfis tyd, Maarwel

en Bysterveld, mede weer afgekomen,met zyn gansche Magt beneden geko- by de
ook Jacob Schapmeester, en Wouter van men, om Colombo te helpen winnen. Koming.
der Beek, 1670. afgezonden met het Lyk Na zyn dood zyn hem veel weeder
van Henrik Draak

waardigheeden bejegend , dog egter

Van de Inlanders zyn verscheide La- heeft hy de Compagnie niet gemoeid

scaryns weer beneden gekomen , dus tot Ao. 1670. toen het zo openbaar op
mede Antonio D’Orio, en die boven ble- hem en zyn Land aangelegt wierd
Ool heeft men toen de Heeren Maven , deeden dit waarschynelyk met hun
wil , gebleeken aan Toedkotte, die zic jores al, wat men wilde, van den koin ’s konings dienst begaf , en zyn de ning wysgemaaket, zonder de verant-

Inlanders, van Compagnies weegen op woording van dien Vorst te hoorenDierhalven oordeel best , dat 'er ten
gezonden, altyd aangezien als ’s konings
eersten
een Commissaris met last , van
onderdaanen; en daarom weinig geagt,

UEd. tot Vreede , en om dien loning
in opzicht van hun Boodschap.
Zyn deze niet afgekomen met Brie- genoegen te geeven , aan hem gezonven van ’s konings eygen hand , daar sen werde ; dog dit voorstel , schoon
uyt blykt wel ’s konings misnoegen UEd. niet onaangenaam, behaagd den
maar niet de onmogelykheid tot Vree- Heer van Goens niet, zeggende zoo

de of gemeenschap , alzo in die zelve

dat gebeurde , van zyn Soon den Gou-

tyd verscheide Brieven en Booden uyt ’s verneur, last te hebben, om :

konings naam op Colombo , door de de volgende woorden bleeven in de
Ryksheeren geschreeven, gezonden zyr pen , en dus cok dit geheel voorstel,
aan de Heer van Goens.

waar op UEd. Vergadering scheide.

De gewoonte van Booden en Brief

Dit zyn Zaaken, noit gehoord. Mag verdre
dragers op te houden, is by dien koning men de quade Zaken der Compagnie, bewyzen
niet alleen in gebruik, alzo men dat of en van hunnie Dienaaren niet onderzoe- van dien.
Colombo ook wel gedaan heeft, al- ken; zyn ze goed , ’t zal blyken , en
waar Gollobelle Appobami, met zyn volk dan goed zyn, en blyven. Zyn ze quaad,

door den koning afgezonden, meer dan 20 moet men ze immers navorschen ,
8 jaar op Colombo gevangen gehouden wil men niet verergeren van Staat ; dog
is, nevens andren van dien koning uyt hce zeer de Majores belasteden, om de

gezonden tot zyn Jacht, en vermaak eylonze Zaaken, by ’t aanweezen van
om iets te koopen.
den Hr van Goens af te doen, hy had ’ci
De middelen, 12 of 13 jaaren hier ge- geen lust in, en verschoof dat geduuDoor de
Heer van
Eaoere¬

nietge-

1095.

bruikt, om de gemoederen van den ko¬

1g, ja wilde ’er niet over zitten, be-

ning, en zyn misnoeger , te verzetten

ettende de Leden door drcygementen

en tot Vrecdc te doen neigen; ziet men in haan viy oordeel 'er over ten dienft
genoeg in ’t verhaal bevorens gedaan der Compagnie ; schoon 'er veel nce-

by de Zaaken tusschen Ao 1665. en 1677. gen open zyn, om lien koning acvoorgevallen.

makkelyk tot Vreede te brengen. Al-

Indien men naziet den Brief door den 20 hiy niet zoo zeer moejelyk is over

Heer van Goens Ao. 1671. aan den Ko

’t inneemen van zyn Land , als wel oning geschreven, men zal zien, dat het ver de Gewelden, en ’t Meeslerschapvan

dreigementen en beschuldigingen in dezyn Onderdanen, en de Spyt, hem overplaats van aanbiedingen van Vrede zyn, al aangedaan.
en dat aan een koning, zo gevoelig van

Kan men met hem dan op geen an- Daar

zyn Eere en Agting, die hy meind dat dre gronden Vreede maaken , dan op ’t ons eg-

Compagnies Dienaars op Ceyson hem Contract van Westerwolt , zo zal dat terniets
vooral behooren te bewyzen

meer,
nog vry beeter zyn, als de staat waar dande

in zy nu is , en dan zal zy teegen alle Vreede,
ger en gebrek , den koning zyn Lander Europeers van buiten , en met den lo- diend.
Ook zegt men, dat men, wegens hon-

heeft moeten ontneemen , gelyk welning van binnen, verzeekerd zyn. Waar
225
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A. 1677. aan ons gansch welwezen hier hangt, gelieven te belasten, na den eygentlyken A. 1677.
en dat men met alle Vriendelyk heid be- aard der Politicque Regeering ende Ju Nayk

van Ma-

stitie dezer Landen, by ledigen tyd te
hoord te zoeken
dure.
't Moet de Compagnie genoeg zyn vernemen , en daar van eenige Regulen
voor haaren Handel hier 2 a 3 plaatzen op papier te stellen, om tot speculatie te
aan Zee te bezitten, en de Kaneel vry

kunnen dienen. Zo bevinde ik my doo

en zeeker te schillen , en een maatige die Ordre te zyn gebragt tot een orden
streck Lands , latende de rest aan den telyk verhaal (voor zo veel hier van doo
koning , en dan is zy van veel Laster eenige oude Bramines, uyt haare Chro

nyken heb konnen berigt werden) van
Zulk een Vreede zal de koning nie het begin en den oorsprong der Regee-

ontlast.

weygeren , en dan zal hy ons ook veel ringe en de Macht, die deze Naicken

meer vertrouwen , behalven, dat di

over de Landen van Madure, of Madu-

groote bezit van Landen tegen ’t eer

rée , en vervolgens eenige Landschap-

ste Verbond aanloopt, en onnut voor pen hebben bekoomen , als meede var
Ons is

hunne Politie, Finantie, Militie, Justi

Batavia, 23. Novem-

tie, Religie, Civilen en Domesticquer
ommegang ; dog eer ik hier van een be

ber, 1677

UEd. Onderdaanige, en Gehoor
zame Dicnaar.
HENRIK ADRIAAN VaN RHEEDE.

gin make, zal in ’t voorby gaan, mef
weinige woorden , spreeken van drie
ersoonen, die voor deze Naicken , de
Landen van Madure hebben Geregeerd,
en in Leen-bezit gehad

Als de Kroon van het groote Ryk,

Wy moeten hier tusschen beyden een

çarnatika , nog op der Jentiefze Kouytsprong maaken , van iets ten dien ningen hoofd gevest, en Welloer, by
tyde voorgevallen , om daar na de Za Sinsy gelegen, het voorname Hof was
ken van Raja Singa , weer hier aan te heeft de Vader van de koning, Nara
singa Kistna Raja , nu omtrent 250 ja¬
hegten, en te vervolgen
In dit zelve jaar gaf de Heer van ren geleeden , in de Landen van MaduGoens aan ’t Opperhoofd van Madur re , de Kroone van Carnatika, doenmaals
Laft , om de Zaaken van 't Hof van
gehoorende aan een Ryk, Bojero ge
den Nayk van Madure (alzo wy nu er naamt, aan Poede Chitty, in Pacht ge
dan veel met dien Vorst te doen had
geven ; dog met zodanige bepaling,

den) wat nader , en in zyn grond te dat hy van deze Inwoonderen niet meer
doen naspeuren ; waar op de Hee

vermogt te nemen, als d’oude gewoon

te was en zo 'er cenige gewigtige
zyne bequaamste Bedienden uytzond , Zaaken voorvielen, die moesten aan het
die hem dit volgende Bericht daar over Hof afgedaan werden ; maar de gemeene Zaaken wierden in de Landen van
te rug bragt, en overgeleverd heeft
Maarten Huys man, ten eersten een var

Madure , door cenige Dienaaren , die
door den koning daar toe gesteld waren ,

BESCHYVINGE van der geslist; zo dat deze Poede Chittis magt
Oorspronk der NAIKEN van niet verder itrekte, als de gewoonc
Schatpenuingen in te vorderen. Deze

MADURE, hunne Politiqu Persoon was een zeer Ryk Koopman
Regeeringe, Finantien, Mi hebbende wel 20000 Draagbeesten, die
litie , Justitie, Religie, Ci

zyn eygene waren; waar mede hy ne-

vens andre Waren van verscheide Plaat-

vile en Domesticque Om
megang, overgeleevert aar zen , principaal Pecper en Arcek van
Malabar , en de Landen van Carnatic.
den E. Heer Maarten Huysvoerde, en het Madurees gebied geduman, Commandant der Kus rig in Persoon passeerde. Hy verzag
te Madure, t’ zamengesteld het Hof van zyn koning met meest alldoor den Adsistent , Adolp het geene daar van noden was; en leen
Bassing tegenwoordig tot de zomtyds aan de kroon groote zom
Tritchinapali, aan ’t Hof van
Madure

Myn Heer COMMANDANT:
Bericht
over der

Staat van
den

) wyl UEd. op myn Demissie van
Toetecoryn na 't Hof van de

men gelds, en dewyl hy geduurig van de
Naik Geld moest hebben, wierd goed

gevonden , dat men hem zekere Land
schaps Inkomsten zoude aanwyzen, en
zodaanig is deze Poede Chitti, de eerste
Pachter geweest der Madureese Landen.

die doenmaals 100000 Pardauws, of

Naik van Madure, mondeling heeft Ryksdaalders ’s Jaars hebber geren
Nn 3

deerd;
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A. 1677.deerd ; te weeten , van de Provintie
Madure alleen

Periakistnapanaik , Zoon van Wiese- A. 1677.
wenaden Naik voornoemt, is de twecde

Na dezen Poede Chittis overlyden , is Leen-bezitter van Madure gewecst; en
gelyk hier vooren de tweede Chitti
gevolgd zyn Zoon Gericopa Dissingapa
meerder
waardigheid, als zyn Voor
naik. Deze heeft van den koning meerzaat,
heeft
gehad, zodanig is het ool
der waardigheid gekregen , en is met
den naam van Naik begunstigt, dat eer
Vorst, of ook wel den Adel beteekent;

hebbende hy ook veel meer gebied o

dezen gebeurd, want buiten dat hy de
Provintie Tindical meede onder zyn
ebied heeft bekomen , is hy noch zo-

ver de Landen en Onderdanen van Ma- danig verhoogt, dat hy op Madure heeft

duree erlangt als zyn afgeleefde Vade mogen woonen, en is cenig op t ontoyt gehad heeft.

bod van den Koning ten Hove geko-

Gericopadi Singa Panaik, is gevolg nen , daar anders zyn voorzaat geduuvan zyn Zoon Nagame Naik. Deeze ig by den koning zyn dienst, met beheeft geen goede vrienden aan 't Hof el geven, moest waarneemen; hy heeft
gehad , en daarom heeft de koning wegens eenige valsche beschuldiging, door

zyne Vyanden gedaan, last gegeeven
dat na zyn dood niemant van zyn Geslagt zoude fuccedeeren , dit zyn alze
de drie eerste Pachters geweest , wel
kers Geslachten zy, tot heden toe, noe

men Cawery’s Chittis , om dat Ca

aarlyks aan de Kroon opgebragt
ooooo Pardao’s. In het 20. Jaar zyner
Leen-bezitting, is zyn Leen-Heer de

koning van Carnatica, Nara Singa Ris'na Raja , komen te overlyden , nal-

ende een minderjarigen zoon, die van
zekeren Prins van dat Ryk , genaamt
Rama Rasoe, is verdrukt geworden; en

weryk een Linie der Naiks, ofte Ede

heeft met geweld de Kroon van den jon-

len , is.

gen koning op zyn Hoofd gesteld; dat
niet alleen een groote onrust aan ’t Hof,

By ’t leven van de voornoemde Na
gama Naik , had de koning van Car- en in ’t geheel Koninkryk heeft genatica, Nara Singa Kistna Raja, het
Landschap Madure aan een van zyn ge

jaard, maar ook de 3 Naiken van Maauré, Massoer, en Tansjouwer, hebben

trouwste Dienaren belooft, 't welk wa

penbaar tegens dezen Rama Rasoe, als

Wiesewenaden Naik ; van ’t Geflag
Wellen Chitti, dat een graad hooger is

de Kroon niet wettig bezittende, gerebelleerd , en aan hem niet het minste

dan Caweri Chitti: Deze was die geen , uyt hunne Landen opgebragt, 't well-

die den koning Betels gaf. Hem wier- enige jaren tot Rama Rasoe’sdood, en tot
den dan , na Nagama Naiks dood , de dat zyn Broeder Abarasoe weder in zy1
laatze gekomen is, heeft geduurd.
Landen van Madure opgedraagen. Als
een Erf-leen voor zekere zomme Gelds.
Deze Abarasoe heeft tegen de gezyde
waar uyt eenige voornaame Dienaren , Naiken eenige Macht gezonden, omme Enayn

aan 't Hoff (daar Wiesewenaden Naik
hoofd van was,) wierden betaald : hy

de zelven tot gehoorzaamheid te bren-fataa-

gen ; maar zulks heeft hem meer scha- te-

noest ook zelfs aan ’t Hof blyven by
De eer

ste Nay
van Ma-

dure.

ie, als voordeel, toegebragt; want de
len koning, en de Landen door de zy- Hoofden der Krygstroepen heymelykc

ten laten Regeeren , krygende hy alze vrienden van de drie Naiken , en gede Titul van Naik van Maduré ; ver- olgelyk ook van hunnen jongen en van
mids de koning hem met een Dogter se Kroon ontroofden koning zynde
van Prinszen bloede decde Trouwen ;

twamen met hunne magt zo haast niet
waar door het Chitti Geslagt aan een aan de Tansjouwerze Grensen, of zy
kant gesteld, en hy als een Vorst van 't verklaarden zich vrienden, van de NayRyk ge-eerd wierd, en dit is de eerste ken , en Vyanden van die geene , wel-

oorspronk der hedendaagsche Regeering ke hen uytgezonden had. Hier door
van dezen Naik, ende de Stam, daar de en door meer andere onlusten , die wc

volgende van gesprooten zyn; uyt wel

ens de verdrukking van den jongen

ke oorzaak in alle Geschriften, en O-

coning- in ’t Ryk van Carnatica over a

las , die deze Naiken passeeren , de

zerezen waren bedagt Abarasoe (al-

naam van Wiesewenaden Naik nog voor

iet niet langer konnende gaande hou-

aan wierd gesteld , om door langheic den , ) deze list

van tyd niet in vergetelheid te raaken;
zynde de Maduren de eerste en oudste

die van den koning van Carnatica on
der alle Naiken gebenificeerd is; heb

Wierawas Antaryon, die van ’t regt.
oninglyke bloed, en des overleeden
conings Neef was , stelde hy in den
ptaat , om door dit middel d’onderho-

bende Wiesewenaden 20 jaren geregeerd

ige Vorsten van het Ryk, die alle tegen

en in zyn leven uyt de Provintie Madu

hem waren opgestaan , weder tot ge
hoorzaamheid te brenge, onder zodanige

ré, aan den voornoemden koning opge
voorwaarden, dat Wierawas Antaryon,
bragt 150000 Pardao’s
den

LON.

VAN C E
1677 den jongen koning zouden laten doo-
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soer, Madure, Tansjouwer, Sinsi, &amp;c. A. 1677.

den , die daar toe overhelde , dog eer

onder Visiapoer, en de verdre Landen

de groote Mogol met een groote mag

le Visiapoerze Kroon geworden, ge-

carnatica in zyn geweld, gelyk hy voor

ardao’s heeft bedraagen , dog is daar

dat nog iemant, als Abarasoe met zynen m de Noord onder Golkonda gesteld
aanhang, eenige hulde aan den nieuw- Ende zodanig is deze Naik van Madugekroonden koning had gedaan, kwam e nevens anderen, een Tributaris van
den nieuwen konink bestryden, eyschen- yk nu gezegt is ; welke Tribuit ter
de den erfgenaam en jongen koning van tyde van Periewierapa Naik 1200co¬
na verminderd op 10, 8 en 6ooooo Pardao’s
’s jaars ; en zedert de Regeerint
kwam op zyn hooft te zetten. De
jaf de Kroon, die hem wettig toe

Naiken voornoemt, dit hoorende, wier

van Sioekenade Naik zo wel , als nu ze-

27 jaaren geleeden, heeft Visiapoer niet
bevangen , des zy door een Wassche met al uyt deze Landen genooten. Peden jongen koning van twee periculer riakistnapa Naik voorsz. heeft 25 jaaren
den met een rechtmaatig wantrouwer

hebben verlost, en hem na Massoer ge-

eregeert.

Na dezen Naiks dood ,

zonden, daar hy, of wel in Hikeria, ge- neeft de Regeering begin genoomen
meend werd noch heeden met eenigt

inder des zelfs Zoon Periewierapa Naik.

Deze heeft een Prinszesse van Tansjou-

zyner Nakomelingen te zyn
Wierawas Antaryon, dan in dezen staat wer gerrouwt , met de welke hy de

Landen, doenmaals onder Tansjouwer
zynde, konde, vermids de rebellie van
gehoorende
, ten Huwelyk heeft bekoby na ’t geheele ryk niet tegens di

men. De Stad Tritchinapali, nooli 't
Kasteel
, was toen nog niet gebouwd;
de den jongen koning gesalveert, was hi
te meer bevreest , dat yder een zoudi maar eenelyk de groote en hooge SteenMagt van den Mogol bestaan , en zien

meinen , hy den zelve hadden laater rots , daar de pragtige Pagood van den
vermoorden , des hy heymelyk is ge-

fgod lxora, aan de Noord-zyde, zeer

vlugt, en kan tot den dag van heden

constig opgebouwd is, met een muu
mtrokken, en naderhand heeft voorsz.

nog niemant zeggen, waar hy geblee

Naik het Kasteel rontom de zelve Rots
en iS

Sen Mogol gelukte zyn voorneemen doen opmaken. Ten zelven tyde van ’t
voorsz. Huwelyk heeft de Madureer
t sterke Fort Wellankotte genaamt

niet minder , want door zyne groot

Magt het geheele Ryk van Carnatica

net zyn onderhoorigheeden , in tegen-

in een ontzachelyke vreeze gesteld , er

van de bittere Oorlogsvrugten een proef deel voor Tritchinapali, aan Tansjouwei

gegeven hebbende, ging hy met de Vor

overgegeeven; om dat die Vesting digt

sten van ’t gezeide Ryk een beding aan

dat zy den Mogol voor hunnen Opper
heer zouden hebben te erkennen, en nu

zodanige somme Gelds aan hem moe

y Tansjouwer, en Tritchinapali niet
jerre van de Landen van Madure, en
Findical , was geleegen. Periewierapa

Vaik heeft zyn Vader en Grootvader

sten betalen, als zy zedert het afsterven

in magt van Land en Luiden zoo wel,

an hunnen wettigen koning achterstal-

als andere Achtbaarheden , verre over-

sig waaren, en voorts jaarlyks ’t zelve
aan hem opbrengen ; dat zy voor de-

troffen, en is wel de magtigste van ale de Naiken van Maduren, tot hier toe

zen aan hunnen koning opgebragt had

geweest ; hy is de zelve, die de Lan-

den. Dit Contract heeft weinig tyt

den van de Noord en Oost-zyde der
zware Gebergten , van Cabo Como-

geduurd ; want niet lang hier na heb-

ben de koningen van Golconda en Visi ryn af, tot Rammanacoil toe , langs
apoer gezamentlyk, door geweld van den zoom der Zee onder zyn heerschapWapenen , de Vorsten van Carnatica ’'t
vorige Contract, met den Mogol ge
maakt, doen breeken ; en hun beiden
het recht, dat den Mogol op’t Ryk van
Carnatica door den Oorlog had verkre-

y heeft gebragt ; waar meede hy zyn
ermogen niet weinig heeft uytgebreid,
n onder alle andere Naiken een meer-

der aanzien bekoomen heeft. Die Lan-

den hebben, voor dat ze door den Magen , aangemaatigt ; werdende deze dureer geconquesteerd zyn, onder apar
Vaiken, nevens de andere Vorsten var e Rajas, die Erf-Heeren van de zelvi
Carnatica, daar, in plaats van Mogol¬ waren , gestaan ; en doenmaals jaarlyks

ze, nu Visiapoerze en Golkondaze Tri

500000 Pardao’s gerendeerd ; 72 Pal-

butarissen; die, gelyk zy het Ryk van

eagares ofte Vryheeren hebben onder

Carnatika onder den Visiapoursen Veld- dezen Vorst gecontribueerd, en heeft de
oversten Berrawalwalchat, en Golkonda- generaale Schatting van zyn Land tweezen Nahab Mirsumela met gelyke koster in veertig honderd duizend Pardao’s
hebben gewonnen , ook het zelve in bedragen; zo dat deze Naik den hoog-

deelen hebben gedeeld: zynde Mas- sten Trap van vermoogen van alle
ae
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. 1677. de Naiken beklommen, en 30 jaar ge
regeerd heeft

Dochter aan den Naik van Tanjsouwer A. 1677
bygeleid. Dat eerst na ’'t overlyden van

De vierde Vorst van Maduren is ge Tiroemale Naik is volbragt. Dit nu is

wecst Commarekistnapa Naik, die zever de Princesse , die jongst in de Vesting
jaaren een vreedige Regeering heeft ge- van Tansjouwer van Chiockenade Nain
voerd, en daar na is komen te overly van Madure, haar Broeders Zoon, zon-

den.

Hem is gevolgt zyn Zoon, Kestoera

ranpa Naik, die in zyn jonge Jeugt van

omtrent 18 jaaren, na een driedaagscht

der hoop van uytkomst, benauwd zynde, haar leven, met ’t gevolg van alle

Vrouwsperzoonen van ’t, Vorsselykt
ploed, en ontrent 30oo bywyven van
Wieseragawa Naik van Tansjouwer, aan

Regeering, is overleeden; en werd ge
meend , dat de zelve door eenig vergif ’t vuur cdaar in de zelve Vorstin me
eenige andere levendig gesprongen, er
van kant geholpen is
Zo haast was zyn ’s Vaders Broeder met eenige van de voorzyde Wyven, or
genaamt Moetoewièrapa Naik, niet in du

een ander manier verbrand is) in’t aan-

Regeering, of de meeste Palleagares van zien van Wieseragawa Naik, heeft opde Landen begosten te rebelleeren, ende geofferd , dat anders na deze Heydenze

geheel af te vallen, zo wel wegens he wyze eerst na ’t overlyden, van de gee
schielyk overlyden van den jongen Vorst ne, wiens Wyven, en Bywyven zy zyn,
als meer andre redenen. De Theuver pleeg te geschieden ; waar van , en de
is de eerste geweest, die zyn Tribuit oorzaak van deze wreede Dood, hier in
het vervolg nader werd gesproken, hebgevolgt veel vermogende Vry-Heeren. bende Tiroemale Naik, Madure 37 jaren

aan deze heeft geweigerd. Hem zy1

als Ramasuedara Naik, Castoerapa Naik.

geregeerd, en is door hem de Stad en

Bengarapa Naik, Ramarodi, Lucgamrodi.
Gotti , Modelli, Naynaar, Oedear, er

ret Kasteel van Madure gebouwd

Na hem kwam de Regeering op Moe¬

nog meer anderen, die alle met het min- toepvièrspa Naik, des afgeleefden Tiroe
ste , eenige jaaren herwaarts hebben male Naiks Zoon; dit is de Vorst, die 't
opgebragt, als ’t geene door Magt van Hof , dat dus lange tot Madure was geOorlog van de zelven is afgedwongen weest , na Tritchinapali heeft overge-

den Oorlog met den Naik van Massoe bragt , zo, om dat Tritchinapali nader
heeft onder deeze Vorsten meede begin aan de Grensen der Landen van vergenomen , die, aanmerkende , dat irn scheide Vorsten legt, als dat die plaats
zodanigen troebel water goed vissen is defensiver voor eenige vyanden is , al
een groot gedeelte van des Madureer

Maduré. Ook werd gezegt dit Trans

Land onder zyn gehoorzaamheid ge- port geschied te zyn , om dat in he
bragt heeft , waar onder de Madureesse Kasteel van den ouden Tiroemale Naik,
Palleagares aan dien kant ook niet wy wegens de booze geesten, die daar renig met Massoer geconspireerd hebben geerden, niemant van dit vorstelyk gezo dat deze Vorst ongelukkig in zyne slagt kon rusten. Gemelde Moetoewie
Oorlogen, vermids de Inlandze revolu- rapa Naik heeft niet langer , dan 15
tien, den Massoer niet na behoren tegen Jaar , Geregeerd. Onder hem zyn de

stand heeft konnen bieden. Hy is, na Palleagares de een na den ander, meei
cen Regeering van 22 jaaren, zonder en meer, afgevallen, dog hebben nop

Erfgenaamen na te laten , komen te o Jaarlyks een zeekeren Schat-penning
verlyden

opgebragt

De naaste dan , die ’t Gebied over
Siockenaden , de Geldzuchtige
deze Landen toekwam , was zyn Va volgde den overleeden Moetoewierappa
der, Kunela Naik, of Tiroemale Naik, zyn Naik, wiens Zoon hy is , dog niet van
de de zevenste Vorst van Madure , in de regte Linie des vrouwelyken Ge
welkers tyden de Inlandze onsusten, ze slagts, zynde zyn Moeder een Bywys
wel als den Oorlog met den Massoer van Moetoewierappa Naik, en van’t Welhebben gecontinueert, en geraakte oo lales Geslagt geweest. Deze is de onmet Tansjouwer in verwydering , wel gelukkigste van alle de Vorsten, die Ma-

ke Vorst groote sommen Gelds aan Mas- dure geregeerd hebben ; want hy is
niet alleen van den Massoer in ’t begin
aan de West-zyde zyne Landen nop zyner Regeeringe zwaar beoorloogd
zwaarder, als vooren te bestryden maar zyn eygen Onderdaanen en Palleasoer heeft gezonden, om den Maduree

gelyk de Naik van Tansjouwer van de gares , hebben hem ook bestreeden,

Madureers Landen meede heeft gedaan die heedendaags alle byna buiten gedog de onlusten tusschen Maduren , er hoorzaamheid zyn, behalven weinige van
Tansjouwer hebben te dier tyd niet lang klein vermoogen in de Beneden- Lan
geduurd, maar zyn door de beloftei den, als Ottopa Naik, Cattapa Naik, &amp;c.

van 't Houwelyk van Tieroemale Najksdie, hoewel ze eenige Dorpen vry be¬
zit¬.
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tal soldaten op de been moeten bren- anden niet weinig over hem ; zynde in

gen , nevens een weinig geld ; welk

zynen tyd Palleagares, die gewoon wa-

volk dan , zo lange zy in dienst zyn,

ren eenige sommen Gelds op te bren-

van de Armene, of 't Hof, hunne be-

ten , hoewel niec zo veel als voor de-

zolding genieten; de Victorie, die deze zen, maar die zich vrygevochten hebSiockenaden Naik zo onrechtvaasdig over

en, alzo afgevallen zyn, en Regeeren zi

Tansjouwer heeft behaald , verstrekt

de Landen, die zy hedendaags bezitten,

hem, en deze Landen , nu tot geen

ils eygen Domeynen , waar door deze

kleine kastydlinge, en zoude voor dezen

Vorst jaarlyks een groot inkoomen

Vorst veel beter wezen, dat Tansjouwer

comt te verliezen , die de opgeworpen

noyt van hem was gewonnen, alzo hy Palleagares , nu zelve genieten, als
dat Landschap niet konnende, of wil-

sen

lende beschermen, missen moet; be

Pardaors.

halven dat noch hy, noch den rechten
Erf-Vorst, en maar vrecmdelingen, en

Theuver,

zroote vyanden van deze Landen , zyn

buurluiden geworden zyn, het welk

Nainaar,

hem ook niet weinig te rug heeft ge-

Oedejaar,

zet, gelyk hy, en zyn Successeur, noch
dagelyks bevind. Gemelde Oorlog tus
schen Maduré en Tansjouwer, is prin-

Ramoesandra Naik,

zastoerapa Naik.

91660
1006019
18000

7660

20600

cipalyk ontstaan, uyt de weigering

van 't Huwelyk door Wieseragawa Naik,

Sengarapa Naik,

van Tansjouwer (wiens Dogter den Ma.

Ellia Naik,

durcer begeerde) gedaan, en om dat die
van Tansjouwer Siockenaden Naik , als

niet van de regte linie van Moeders zyde, (als voren gezegt) daar toe onwaardig achtede , waar over hy dan zodani-

Goetti Moddelli,
Ramaroedi,

Lingamaroedi,

gen wraak heeft genomen , als by na

60

5066

15000
45000
29060
1308000

ieder een in deze Landen bekent is
En dit is de oorzaak, dat de Tansjouwerze Nailes by wyven zo een vreemde daad,

Behalven deze, en nog meer andere

van zich levendig te verbranden, heb- Palleagares , welke noch veele in ge-

ben begaan: Om, of zy schoon Land,

al zyn, en de Inkomsten hunner Lan-

Luiden, Rykdom, en Leven verlorer

sen, als Souverain genieten, van wel-

zing (gelyk gevolgt is) de Vyand des
Naies van Maduré egter zyne be
geerte niet te vervullen

m

Onder de-

2e Oorlogen en Inlandze revolten
hecft hy niet siil gezeten, van zy
ne Onderdaanen met een , ongeme

e oogluikende dwingelandye , door
schrapende Pagters , te laaten plagen; en dat zo onmenschelyk, dat veelen, zulks niet konnende verdragen, her

daar :egen opgeworpen hebben , waar

ter naamen geen pertinent berigt heb

onnen bekomen , zynder noch eenige
vandschappen tegens dezen Siockenaden

Naik, wegens zyn overgroote dwingelandye , opgestaan, als de Marruis
van Oettemalen , de Inwoonders van
Colimale, Natan, &amp;c. die meede niet
ten stuiver in de Armené opbrengen.
Boven dien heeft de Naik van Massoer

Sooooo, en Tansjouwer 5ooo Rykssaalders jaarlyks inkoomen uyt de ge-

door de andere Landen alomme in een

conquesteerde Landen dezen Naik af-

Desolaten staat zyn geraalt, en, niet
tegenstaande deze voornoemde revolu-

nandig gemaakt , welke Landen alle

tien, heeft hy noch, behalven de schat
en in Tansjouwer , door Cbinelambi,

hebben, behalven die den Madureer voor

Modeljaar van den Theuver een grooten Schat verovert, en in den Tyd zy-

ner Regceringe uyt deze Landen by den

inder ’t Gebied van Madure behoord
lezen heeft gewonnen , en naderhand
veder verlooren; waar uyt dan ligtelyk
tan afgemeten worden, hoe de Madu-

eese Regeering de vleugelen zyn ge-

cort ; bestaande nu haareenige macht in
hy (met die Rykdommen en Schatten, Siockenaden Naiks vergaerde schatten;
byna 20 grooten vermogen bekomen log is apparenter , dat hy zig met alle

aderen geschraapt. Maar in plaats dat

hebbende, als geen van zyne voorzaten

den Rykdom eer aan zyn vyanden zal

poit hebben gehad) daar mede zyn Lan- overgeven , als daar door zodanige mid-

den behoorde te beschermen tegens de delen beschikken, die niet alleen tot renachtige uytheemze vyanden , en de sistentie zyner vyanden van buiten, maan
ongehoorzame tot gehoorzaamheid te ok om die van binnen , en zyn eygen

biengen 20 houd hy die als begraven ; Onderdanen tot gehoorzaamheid te

V. DEEL
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A. 1677 brengen, nootzakelyk werden vereyst;

en daarom werd gemeend, dat hy prin-A. 1o-

zyn onvermogentheid of liever flauw- cipalyk de Regeering heeft gequiteerd ;
hertigheid en quaad bestier, blykt over- dog hy gebruikte daar in deze list, dat
vloedig in’t geene hy van zyn eygen on- by zyn lecven zyn Broeder niet wierdc

derdanen moet verdragen , die hy niet gehuldigt, maar cenelyk den naam van
kan , of , tot zyn groote schade, niet Regent voeren, en met hem in allcs te
wil bedwingen. Hoedanig zullen dan rade gaan zou; mits dat Siockenaden eg

zo machtige vyanden, die alomme om ter het oppergezag onder de hand zoutrent de Grensen, dezer Landen, op de de voeren , waar door hy zich (gelyk
apparent is) t’clkens weder in de Rc-

vergaderde Rykdommen vlamden, na-

behooren werden gerezisteerd; immers geering meende te stellen, of ten minheeft men daar van zodanige proeven sten mes alle Zaaken zodanig te doen te
gezien , dat de vyanden van Madure hebben, als het hem beliefde. Hy
eer met Geld , als met tegenstand van meinde, dat hier door, en op de gocde
Wapenen, werden bevreedigt. Dwaze, belofte en zoetc Olas, die Mocroeallega
ri Naik aan hen schreef , de opgewor

en disreputatieusedingen van zo een geld-

rken Vorst, zeggende Siockenaden zelf- pen Palleagares, en andere Inwoonderen,
weder tot gchoorzaamheid , en binnen
ine Gelds hem af te koopen, als hem met Tritchinapali, zouden koomer, om als
ibsoluyt, dat het bceter is met een som

Oorlog van de Grenzen dezer Lantlen

san zodanig met de zelve re handelen

e verdryven, want, zegt hy, behalven als Siockenaden gocd vond ; maar dewyl
dat den Oorlog met eea groote menigte dit alles niet heeft willen lukken , en
olks moet gevoerd werden, en groote- een yder zeide, dat Moetoeallegatri Nail

eerst moest gehuldigt , en met de ge

sommen gelds verslind , Joopt men al

dan niet aileen pervitel van den vyand woonc Ceremonien in den staat beveste verbitteren , maar men konde zig tigd worden, zo heeft Siockenaden zulkook van de overwinning niet verzeeke in 't eerste wel vrywillig toegestaan,
naar daar na rouw daar over gedraagen.

ren, ende oordeeldc over zulk , een du

bicuze Zaale , dat 't becter was ’t ge- gelyk nog dagelyks aan de zoute en dwa-

wisse, voor het ongewisse, te kic- ze luuren , die hy in ’t werk steld
komt te blyken ; ende dewyl geen Re-

zen.

Siockenaden Naik, principalyk in de

geering en Oppermagt zonder homagie

vergadering van Schatten, en Rykdom of wederzydze hulding, kan bestaan,
men , en niet in een goede bestiering zal hier met het verhaal van de Ceremozyner Landen , alle zyne pogingen be nien en gebruiken, die deze Naiken onsteed hebbende, heeft eyndelyk, na een derhouden by de Intreede van haaren
19jarige Regeeringe, ’t gebied en opper Staat, en tot beveiliging van het geene
gezag over de Landen van Maduren, eers daar toe zy gesteld zyn , een begin maonder de hand, uyt list, en daar na in 't

ten van de

openbaar, vrywillig aan zynen Broeder

Moetoe Alligairi Naik, in dezen jaare

Politycque Regeeringe der Lan-

overgegeven. Ende eer ik tot he

tweede stuk van de Politycque Regec

den van Maduré , jegen-

ring dezer Landen treede, zal eerst in 't

woordig onder Moetoeal-

kort aanhaalen de motiven , die Sincke-

legatre Naik, de tiendc

nades hebben bewogen, den Staat te re

signeeren , welke voornamentlyk deze

Vorst van Maduré

zyn. Hy zag zig van buiten aan alle

Drie dagen voor de Hulding, wer- Hanne
kanten van zyne groote en magtige vy
anden omzingeld, en geen kans om die den allerhande Heydenze CeremonienRegectegen te staan , zonder of een zwaren gepleegd , met een groote devotie : oprns
Oorlog te voeren, of de zelve met een dat de geene, die in den Staat zal treezware somme Gelds af te koopen, waa den , van alle Zonden mag gezuiverd
van hy niet gaarne wil scheiden , en be
verden , waar toe onder anderen deze

zit noch meest alle de Schat, die hy zeg zuivering werd gebruikt. Omtrent de
zyn Zoon toekomt, en derhalven wi Rivier Caweri, na gissing een musquet
choot benoorden deze vesting gelegen,

hy tot den huidigen Oorlog, niet eer

Fanom uytkeeren; hy zag zig ook nie verden veel kostelyke Tenten, en een
alleen van de andere Naiken en vorsten prachtige Rannade opgeslagen, in de
in deze Gevesten, maar ook zelfs van wclke een vierkante Tank van omtreni

zyn eyge onderdanen, en Palleagares een vadem aan clke zyde werd opgevericht, om dat hy, geen wettige Erf- maakt. Deze Tank moet, na 't oude ge
genaam dezer Landen zynde, tot de R.

bruik, van puur Goud wezen , dog de-

geering niet was geregtigd, dat hen ze van Moetocallegairi Naik is maai

van zommigen dikmaals is verweeten ; vergult geweest ; deze Bak, of Tank,
werd

VAN C E
A. 1677. werd dan gevuld met Koejenmelk, Koe
enmest, Olic , en Boter. Vier voornamt
-
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toer; en boven tweegeheele Provintien

Braminces, en Priesters , die Goeroe-

die de Naik van Massoer, en de Theu-

en Senaci’s genaamt werden , gaan mer

ver van de Madureese Vorsten heb

ben geconquesteerd, is het halve Landschap van den Jaastgenoemde Provintie
buiten is. Daar werd hy naakt uytge Tripatoer mecde onder ’t gebied der

de Naik alleen onder de Rannade , dic
rontom toe, en den geheelen Stoet daa

kleed, geschooren, in de Tank met d

Marruas. Gemelte 6 Provintien heb-

voorsz. stoffe gewassen, en voorts ge- ben noch verscheide apartc Heerlykheehcel van zyne Tonden gezuivert. Daai den onder haar ; als daar zyn in de
na trelct de Vorst met een groote Statie

Beneden-Landen , Cajetaar , Sivclepe-

na ’t Hof. Des anderen daags ontfangt

oer , Palcam , Collesegerepatnam ,

hy de Kroon,en Rykstaf,in de Pagooc &amp;c.

Deze gemelde Landen bestaan voorvan lxora voor den Afgod , waar voor
hy dan moet zyeeren , dat hy in zyt namelyk uyt de Landbouw, en den teelt
Regeering niet anders zal betragten, als

van veelerhande Dieren, brengende de

’t geene tot welvaaren van de Landen zelve tweemaal ’s jaars, by matigen rekomt te strekken

De Kroon, en de gen, in abundantie voort, Neli Poe

Ryksstaf, beruik in’t kasteel van Madu
ré, in een voorname Pagood , daar d

le, Naatghini, Cadjang, Boontjcs, en
joven Madure ook Jarw, Zuyker, en

Naiken gewoon zyn, de Ceremonier veel meer andre Veldgewassen

De

de Intrcede hunner Regeering te doen,

Boomen zyn ook ten decle profyt ge
als zynde het oudste Hof, en Stam-hui vende, als daar zyn Jager-, Margosi-,
hunner Voorvaders; maar ook di-maal i
Tammcrinde-, Cocos-, en andere Boo
niet goedgevonden na Madure te rey men meer, daar van de Inwoonderen de
zen, zynde de Kroone, en Staf, daar

Jruchten weeten te orberen, en nevens

Moetocallegatri Naik mecde Gekroond de gezeyde Graanen tot gelde te maken
en in de Regeering bevesligd is, na Tri

De Landen aan de Noordzyde van Ma

tchinapali gebragt, en na alle verrigtin- dure , tusschen en buyten ’t zvrare Gegen weder derwaards gezonden. Uy bergte geleegen , brengen , behalven

de Pagood komende , werd hy voor
den overvloedigen Neli , en Boomge
Paleys op een verheeven Throon ge wassen, ook noch eenig Cattoen voort;
zet; daar de voornaamste van 't Land,

doch niet in zo grooten quantiteit, als

in ’t byzonder, en de andere onderdaa

de Beneden Landen; item Salpeter, O-

nen in ’t gemeen, hem voor hunnen

ifanten , en Yzer , ’t welk in de LanHeer, met het opligten der handen, in den van Arriloer gegraven werd, maar
teeken van eerbiedligheid, erkennen, en

de Landen , daar d’Olifant, en Salpe-

de den Ecd van getrouwigheid zweeren

er, valt, heeft Massoer dezen Naik af-

Siockenaden hadde wel gezeid de eerste handig gemaakt

te zullen zyn , die de handen voor de
zen Moetoeallegatri Naik zoude opligten

Beoosten het zware Gebergte , da
met een Bogt om de Zuid strekt , en

en den grooten Eed zweeren ; maar hy tusschen de Zeestrand, valt boven ’t velt
heeft zulks door een Dienaar van hen rewas en boomvrugten , ook rykelyk
uyt zynen naam laten doen ; en zoda

Cattoen, waar van veelerhande Gaaren

nig werden de Vorsten van Maduren, in gespin en Lywaat geweeven werd,
den Staat bevestigt
tem Goeni , Paktouw en Pakgaren,

De Landen , die hedendaags onder Vascl, Homg, en Indigo. De Landen,
dezen regeerenden, Vorst zoiteeren , aan de dorre Zecstranden geleegen
strekken haar uyterste Paalen na’t Noor

brengen weinig Vrugten uyt d’aarde

den , aan de Landen van Tansjouwer, voort , of zy moeten van den heuve
en Theuver ; na ’t Oosten aan de Zee met tydigen reegen begunstigt werden
strand der Madureeze inbogt , tot aar en dan noch maar eenmaal in’t jaar
Cabo Comoryn, ten Zuiden ; en wers daar de hooge Landen tweemaal ’s jaars
ten westen door een zwaar Geoergt. vrugten geven : gelyk gezegt is; het
Maduré, en Malaoar gesepareerd , aan vater, dat zomwylen in overvloer uys
welke zyde de Landen van Mafsoer ’t Gebergte in de Rivier Tanwéra stort,
mede tegen Madurén paalen.
Madure
27n

tre

besnteten

en by Ponnckayl uytloopt , weten de

De Landen van den Madureer be-

Inwoonders in de Tanken op te hougrypen in de lengte, ofOost en West den, en daar meede door gemaakte Ca
n zig een distantie van omtremt 30. nalen hunne Taay-velden, rot volkomer
en in de breete , Zuiden en Noorden
vasdom van ’t gezaay te bevogtigen,
omtrene 90 gemeene Duitsche mylen maar deze dorre aan Strand leggendt
zynde verdeeld in zes Provintien : 215
zanderyen bestaan meest uyt’t geen de

Madure, Tindical, Tritchinapali, Ti-Zee geeft, als Peerlen en Sjankos te duiOO2

ken
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. 1677. ken, Visch te vangen, &amp;c. ook werc voortkomt, dat alle ’t geene dat tot A. 1677.
hier Zout gemaakt, en Kalk gebrand een goede Politique Regeering pertiDe menschen, die de voornoemde Lan- neerd , zo verward is, als in ’t vervolg
den onder Madure bewoonen , vermits

zy verscheiden van Geslagten, Leven

en Ommegang zyn, zo zyn ze ook ver

werd aangewezen

Het ware Intrest dezer Landen ver-

eischt een goede Regeering te oeffenen,

scheiden van aard, en natuur, dog om de rebellige onderdaanen tot gehoor-

de zelve in ’t gemeen te beschryven jaamheid te brengen, de verschillen met
zoude men wel konnen of mogen zeg- Massoer by te leggen, of, zo niet, voor
gen, dat zy uyt zich zelfs slaafachtig een tyd aan een kant te stellen , om altraag, listig, wantrouwig, on-eerbaar

zo nevens andere Jentiefze vorsten ge-

trouwloos, leugenagtig, onbarmhertig zamentlyker hand te gens hunne magtige
schaamteloos, en kleinmoedig zyn; di vyanden hunne Landen te beschermen;
geene, die hedendaags voor hunnen op-

maar deze Zaaken werden niet beher-

ergebieder werd erkend , is den Nail tigd, en ter contrarie aan de zelve , die
van Maduren, Moetoeallegari. Hy voer

deze Landen komen bestryden, groote

over de gezeide Landen en menschen in

sommen Gelds gespendeerd , daar voor

dezen tyd een independente en souverai

men een ruimen tyd een groot Leger

ne Regeering; dog dewyl deze Heiden-

Krygs-Luiden in ’t Veld konde houden;

ze Vorsten zelden over een Zaake vaf

, in plaats van met Massoer verdrag

besluyt neemen, en zichniet, of wemig te maken , iwerd onder de hand nog al
met de Regeeringe bemocyen, zo heb

Geld aan den Hileereër , of Canurees,

ben de Hovelingen, en voornamelyk de gezonden , om Massoer aan die GrenBraminees , die na hunnen aart scheri zen in de Wapens te houden , invoevan vernuft, en niet min loos en schran- gen dat deze Heidenze Regenten hun
der zyn, het herte van den Vorst, en de eigen best, en noodzakelyk Interest
Regeering volkomelyk in handen. Geen
vaste Wetten, noch Ordonnantien wer

niet konnen , of liever niet willen be-

trachten ; werdende van meest alle de-

den in ’t byzonder, maar wel eenige U zer Landen Inwoonderen voor zeer apsantiën in ’t gemeen onder deze men

parent gehouden , dat Siwagi by af-

schen, onderhouden: en principalyk dit komst met zyn geheele Magt, deze Lan-

geene , welke meest met hunne onge

den zonder groote moeite onder dwang

zal bekomen , dewyl ’t niet anders
men, of wel met hunne phantasyen er schynd, of alles werd daar toe aange-

meene Baatzugt na geld en rykdom

inbeeldingen overeen komen. De Raads

eid

perzoonen , die deze Vorst gebruykt

De Landen , die onder deze Regeeing zorteeren , werden jaarlyks aan de

werden niet verkooren, noch gestel-

tot Raadsluiden, maar hy neemt de ge- meestbiedende verpacht ; welke Pachne, die hem goed dunkt; heden dezen, ter dan over de Landen, die hy gepagt
en morgen weder andere ; invoegen heeft, een onbepaalde macht bekomt,
dat de Hovelingen in ’t gemeen met eer

n’t vorderen der schatting zo wel, als

overgroote Jalouzie zyn ingenoomen
spruitende uyt de gewaande nyd , o
haat of vriendschap , die d’een boven
d’ander geniet. Zy zyn noyt of vriend.
of vyand , onder den anderen alleen ;

n’t oeffenen van Civile en Crimineele

ustitie; en zyn gehouden van alle
ooivallen van belang aan het Hof advys te geven ; dog zy advizeeren, ’t gee-

ne hen goeddunkt; alzo zy aan’t Hof,
maar van beide te gelyk ; waar op de door geschenken , zodanige voorstanders
Vorst dan zyn speculatieneemd ; en daa weten te beschikcken, die hunne quade

door des te meer op zyn Hovelingen be¬
trouwd ; als meenende , dewyl zy op

Zaken altyd goed maken. Hoc onmenchelyk deze Heidenze Pachters met de

malkanderen zeer jalours zyn ; zy daar-

nwoonderen dezer Landen alomme te

om de een uyt vrecze voor den anderen werk gaan , en hoe ongemeen zy hen
van verspied te werden, niets tot schad kwellen in ’t afperszen van Geld , achof nadeel der Landen, en hem, zouder te onnoodig in dezen aan te haalen, de.

durven ondernemen ; waar in hy groote

vylUE daar van , als den zeldzamen

lyks mist; zo dat de Politycque Regec

aard dezer menschen veel beeter door-

ring deezer Landen meer aan de Hove. grond hebbende, als ik hier zoude koningen, dan aan de Vorsten , eygen is; nen nederstellen , volkomen kennisse en
ende moet al’t geene van den Opperge-

ervarentheid heeft, en UE. veel wyzer

zaghebber zal verkreegen werden , ge- pen daar van in de Papieren , rakende
meenelyk eerst by den Pardani (dat der de kuss Madure , volkome uytdrukkintweeden bestierder naast den Naik is) o

wel aan wiens oordeel het werd gesseld,

gen heeft gedaan. Dog om van de
Finantie iets te zeggen , zal eene- Hunne

goedgekeurd werden : waar uyt dan lyk dit zyn, dat zy boven de ordinaire Finantie
schat-
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A. 1677. schatting, die zy van een ieder na zyr gaderde Schatten van Siockenaden bren- A. 16177
vermogen weeten in te vorderen, noch gen’t Land geen rust by

veele extraordinare Finantien weeten in

’t werk te stellen, en dat onder zodani

De Militie van dezen Vorst en Lander

bestaat jegenwoordig in omtrent 1200c

De

ge gefingeerde pretexten, als UE. al mannen te voet, en zooo Paarden, onder krygs
meede bewust is; boven dien weten zy ’t gezag van verscheiden Hoofden; en magt.
de Lands Geregtigheeden en Tollen te

hoewel van de Armenees weegen eer

verhoogen , en de kopere Munt te ver- generaal Veldoverste is gesteld, Wengeanderen, welke laatste hier in Tritchi lakistnapa Naik , 20 commandcerd de
napali alleen maandelyks over de 1200 zelve evenwel niet over ’t gehele LeRyxd. profiteerd ; dewyl alle maander ger, maar eenelyk over zyne Troupen,
de kopere Munt hier werd veranderd die wel de grootste zyn van het Corpus.
Ook leggen zy de Inwoonderen , di Andere , die mede cenige duizend Solvermoogen hebben, in ’t byzonder, bo daaten onder zich hebben , als daar is
ven alle ’t voorsz. zomwylen Poenen op Antapa Naik, Allalegieri Naik, Rasida-

vengapayen, item eenige Moorze Capitei¬
nen , voeren, ider over hunne Troepen.
delyke Zielen, waarom de menschen al aparte en absolute Commando ; zondei

en zwelgen alzo,’t geen de arme In

woonderen bezitten , in hunne onverza

omme in deze Landen zo arm en on-

dat zy na iemant tegen hun wil be¬
vermoogend zyn, als tot groot nadcel hoeven te luysteren ; invoegen dat de
van veelen aan den dag gekoomen is; Generaal Veldoverste,eenen Doodslager
werdende het inkomen uyt dezes Ma Verrader , of Overlooper van een ’s an
dureesen Naiks Landen op 120000c ders Troepen , niet kan tot St affe
Ryksdaalders geschat, en niet meer; dat orengen, zonder goedwillige overgifte
veel verscheeld van 42000oo Pardao’s

van de geenen, onder welkers Com-

dic ten tyden van Periewierapa Naik uys mando de Misdaadigen staat. Dat de
de Landen hebben konnen werden ge- Ordres uyt deze verdeelde kragten van
trokken; zynde 6 Provintien, in dezer Oorlogen zeer verward ontstaan , kan
Jaare voor ’t volgende Verpagt ; als de iemant sigtelyk gedenken. Wanneer zy

Beneden- Landen ofte Tirewareteesiena, tegen de Vyanden in’t veld willen aangaan, geraaken de Hoofden, na dat zy

onder den Pachter,

lang genoeg geraedslaagd hebben, gePardao’s

Arejapulle,

r
Madure ,

AL166.
11761

Tindical,—

122161

Tritchinapali,

219600

Wisiagapuram,
Trippatoer,

16211

meenelyk in twist over de voortogt, en
eersten aanval op den vyand ; en in plaat.

dat een ieder behoorde te tragten , de

cere van voor aan te gaan te hebben ,
krakkeelen zommigen , daarom , er
niemant wil de eerste weezen ; ende zo

’t al gebeurd , dat de Troepen opmar

cheeren, om tegen malkanderen te veg
ten , zo weeten zig de meeste van de

80000

principaale Officiers op zodanige plaat.

12OOOOO

zen te voegen , daar zy in ’t retireeren
de voorste zyn. Zy staan zomwylen
geheele uuren tegen hun vyand , by ni

Uyt welke 1200000 Pardaos de Mi. voet aan voet, met ’t bloote geweer in
litie , en voorts alle Lands onkosten, de hand, eer iemand de eerste wil we
moeten werden betaald. Item jaarlyks zen om te vechten; en zodaar, in zoda

een groote somme Gelds aan de Pago

nigen gevecht, 10 20 man komt te

den, of Heidenze Tempels. De Broe- sneuvelen, is 't zeeker , dat de gehecle
ders van de regeerende Naik ontfangei magt , ’t zy van den een of de andere
uyt gemelde sommen ook hun onder zyde, geslagen is: want zy uyt de natuur

houd, die behalven den regeerenden voor de dood zeer bevreest zyn ; endt

Naik, en Siockenaden, met hun drien

uyt zodanigen kleen getal maken 2y

zyn, ende de Hovelingen , principalyk wel eenige honderden; gelyk zy meen

den Pardani , die alles onder handen doen omtrent hunne Oorlogs Magt, die,
heeft , weeten mecde een goede plul nauwlyks 10000 duizend man sterk, wel
daar van te trekken ; alzo dat kwalyk op driemaal z0o veel werd opgegeeven.

de aelft voor het Land , en den Heer Hunne Krygsrustingen bestaat in een
Naik, overblyft; en by aldien deze rroote Statie van kostelyke Tenten
Vorst nu niet anders had ; als't Falanquyns , Olifanten , Kameelen,
geene zyne Landen opbrengen , zou Paarden, Draagbeesten, Schoppen, spa
de hy in deze zware Oorlogs Troebe- den , Inchiados &amp;c. De Ruyters voe

len veel te kort koomen; dog de ver- ren of een Schild en Zweerd, of eer
OO 3

Buik
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.1677. Buik-snyder met een Lancie op hunne
Paarden, en eenige ook wel een Roer,

De Cavallery, die meest in Mooren be-A. 1677.
staat, werd betaald na hunne monterin-

op de wyze van onze Dragonders; dog ge, en na de goede of slegte Paarden,
weinige. Het voetvolk is het meest- sie zy hebben; en zo werd ook de In
gedeeite met Picken, en Houwers, er fantery na de Manbaarheid bezold. Een

weinige met de Londroers, gewapend

dog deze Roers konnen weinig schoo
ten na den anderen verdraagen, en, on

gemeen Ruiter geniet van 8 en 12 tot
16 Pardao’s, en een Inlands voetknegt
van 10 tot i2, en 16 Fanoms, (van 24

de zelve te laaden , gebruiken zy we in een Palcacatze Pagood, en i0 in een
3uur tyds. Eenige araagen Vuurpor Pardao) ’s maands ; dog zy ontfangen
ten , en Vuurpylen, ook voeren z niet de helft van ’t geene met hen beHand-granaaden van Cocos-doppen, di dongen is; want ieder een, van den Parrondom met kleine stukjes vaer zyn dani, of die het Geld tot den Oorlog
omwonden, te velde. Artillery gebrui eerst uytgeeft , tot den minsten Araat

ken zy weinig in de Veld-slagen, en Le
geis, alzo ’t Kanon, door zyn onbeschofte grootte, en onmanierlyke monteerin

che, en Schryver, inkluis , daar van

zyn voordeel weet te behaalen ; wan
door dan dikmaals gebeurd, dat de Sol

ge, niet wel kan uerden nagevoerd, o daaten (wernemende , dat een anuer, al
ten waare zy een Sterkte belogerden, vas ’t hun vyand, meer geld geeft, als

daar 't zelve mogt komen te vereysschen zy ontfangen , by durzenden overlopen.
Ik hebbe hier in Tritchinapali ook ee De Officieren weeten by monsering,
Mortier gezien , van yzere Staaven aa

de Gecommitteerdens van dienHeer Ntik

malkanderen geimeed schietende eer

en principaalyk den Pardani , die doer

Bomme, of Granaad , van ontrent 4.

en laaten is, de hatiden zodaainig te sme-

pond. Zy weeten ook allerhande Vuur- ren, dat de helft van de Magt , die zy
werken te maaken , dog niet zodanige,

opgeeven, niet compleet is; waar voor

daar mede men den vyand kan benau

zy evenwel volle bezolding genieten ,

wen, maar die tot vermaak en playzie
dienen. Geen Krygsdiscipline met al

met ongeloofelykre Bedriegeryen ; daar

nede zy den Vorst weetenblino te hou

len werd onder deze Heidenen onder den , ende alzo alles na zich trckken;
houden, en zo daar iemand weg loopt ’t welk nergens anders uyt werd ververliest de zelve niet als zyn Maandgeld, oorzaakt, als uyt de achtelooshcid van
en , wederkomende, werd hy op nieuw

zonder de minste straffe, aangenoomen
Zy onderhouden ook geen orders , zos
in het Marcheeren, als in de Batrailles

maar loopen overal door malkanderen

den Heer Naik, die hy in zyn Regee-

ringe pleegt

Om nu op verscheide

Krygs-Officieren tebetrouwe, en dieniet

opeen lossen voet in ’t Veld te zenden,
noeten de zelve , tot voldoeninge van

gelyk als het vee nu achter, en dat se aangebooren w’antrouw dezer Hcyweder voor, invoegen dat de Troupen, sencn, hunne Familien, of, zo zy geen
die op de mars de behoorlyke Avant-en Huisgezin hebben, iemand van anne
aast-bestaande , in de Vesting TritchiArrier Guarde behoorden tc hebben, doo
malkanderen loopen , zonder dat een napalie in Ost gie laten , en dusdanig

ieder by de zynen, of by zyn Vaandel werd den Oorlog in deze Landen geblyft, maar loopen , daar ’t hun goed

vOerd.

Gelyk dezc Heidenen in de Politie en
dunkt , door verscheide weegen, ter
plaatze, daar zy weezen moeten ; de Militie geen vaste Wetttn en Ordon-

Mooren, een Geslagt, zyn wel de dap
perste onder dezer Vorsten Leeger

nantien onderhouden, hocdanig nureect

maar de eygentlyke Landaard, zy1

in de

zodanige Krygsluiden, die niet en man

jczegt is; 2o doen zy het zelve ook nict

Justitie; zo Civiel als Crimineel, maan
Hunne

queerd, als couragie en dapperheid. De

Sententieeren by na alles na hutte ge- Rechts

ze naakte menschen , en bloode Soldaa-

vaande plantasyen. Bloed-schande, en pieging
de Naam-en l’aamroving, werd by hen

ten, achten het loopen geen schande t

wezen, zelf ook schoon zy ’t Geweer niet hoog genomen ; en zo de Misdaen alles , achterlaaten. Zy konnen d’ diger cen delict begaan heeft, word hy
hitte der Zon boven maaten, maar de pstaande voet, van den geenen, die 't
Reegen, gansch niet, verdragen; en

oppergebied liecft, ter dood verwezen

zo zy een halven dag in den Reegen moe

of wel voor cerst in de Gevankenis ge-

ten campeeren, zyn zy al half geslagen worpen. Zy onderhouden byna geen
daar de Marruas , (die voor den Reegei de minste Rechtspleegingen ; ook geen
niet zo zeer bevreest zyn , als deze Rechtbanken, Processen , gefondeerde
bloodaarts,) zich by gelegenheid van Sententien, Appellen, Decreeten, &amp;c.
weeten te bedienen, en vermoorden ze 't Mecste, dat zy doen, is, dat zy o

zonder eenigen tegenstand, als vliegen. ver cen Zaak van Belang , Getuygen
hoo
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A. 1677. hooren , en dat zimpelyk by monde Jeen Bramine werd gedood; maar deA. 1677
Getuygenis by Geschrift , is by hen hoogste straffe aan den zelven, is hem de
verwerpelyk. zy bevestigen hunn

oogen uyt te stecken. Wat het Civile
Contracten, ofeenige Zaaken van impor regt belangt , daar in houden zy der

rantie, wel met Eede voor hunne Afgo zelven trant, als in 't Crimineel, mits
den, met horribelc bezweeringen, maar daar in med- geen Wetten werden gezy onderhouden de zelve, als de Hond obzerveerd

Zo ’er een schuldenaar op

de Vasten. De minste Pachter dezei Straat of in zyn huys , van zyn CrediLanden , bekomt meede volkomen magt. teuren werd gemaand , en volgens de
om Justitie Crimincel, en Civicl, te oef gemaakte Conditien niet ten eersten befenen, gelyk hier vooren reeds is ge aald; werd de zelve voor a particuliezeid, en niemant mag appelleeren, re Perzoonen beroepen, en, volgens dier
voor al cer zyn Zaak in staat van wy- Luiden uytspraak, moet de Schulde.
zen is gebragt. Zo daar iemant Crimen

naar, of terstond betaalen of zodanig

Lesae Majestatis, of diergelyke zwaare soen, als hem is opgeleid. Eenige, en

Delicten, begaan heeft, daar over wer- by na alle deze Heydenen, gebruiken de
den de Spitsvinnige B-amines geroepen; bezweering op den naam , en Perzoon van
aan de welke zy ’t Regt overgeeven, on

den Landheer , in veele dingen ; die
zullen kracht, onder deze Heydener
dadiger te handelen , die dan uyt zeker heeft, dat zy, bezwooren zynde , niei

volgens hun goed-dunken met den misbock, dat zy Sastrum noemen , de sen-

cen voet van de plaais durven verzerten.

tentie volgens de misdaad , en na ver

ot zy door den Bezweerder werden ont-

dienste 20 zy wanen , weten te stry

lagen, en , die zodanige Bezweeringen

ken , waar op de Deiinquant terstone veracht, werd daar over van den Landzonder uytstel , ’t zy op voorsz. daad
or dat hy gevangen zit, zonder dat hy
zyn vonnis aanhioort, of ’t geene hi
zoude in te brengen hebben te konner

Heer Rigoureuzelyk gestraft. Wettige
Jandschriften hebben onder hen vol-

lome kragt, en na den inhoud der zelve werd gemeenelyk gehandeld, ten wa-

zeggen, de geheele Stad met Trommel-

re de debiteur zyn Hand- teekening

werd rond gevoerd en ter Execu

kwame te loochenen

tie gebragt ; zomtyds zoo de Land

In Erfgenaamschap, en Testementai-Hanne

heer over iemand verbiteerd is ; en maa

re dispositien , onderhouden zy ver-Erfzegt, dood dezen, zo treed de naaste scheide manieren , en byna zo menig-Rechten.
die daar omtrent is , in de Scherpreg vuldig, als 'er Geslachten onder deze
ters ampt, en volbrengt alzo zyns Hec
menschen zyn; in ’t gemeen onder deze
ren Gebod. Zodanige Heidenze en on Heydenen kunnen de Vrouwspersoonen
recdelyke dingen oeffenen deze Heide

niet Erven, maar na ’t overlyden van

nen en onredelyke menschen. Zy ge

iemand, die Erfschap nalaat , ’t zy mef

brulyken wrecde Straffe, waar mede zy

Testament, of ab intestato, erven di

zommigen, dic ’t nieteens verdienen, te

Descendenten en Alcendenten van de
mannelyke Linie alleen, en , by man-

Dood brengen, en anderen, die het we

verdient hebben, laten zy zommige, dit
’t niet eens verdienen , ter Dood bren

quement van die, de Collaterale Vrienden ; dog dewyl dit , en meer andere

gen , en andere , die het wel verdien

iviliteiten, onder dezen aard van men-

hebben , laten zy zomwylen voor een schen, geen Rechten, maar eenelyk U-

goede somme Gelds weder loopen. Ool santien zyn, die ieder Geslagt weet nis onder hen geen misdaat z0 groot
of kan met Geld afgekogt werden; tei

te komen , zo is het onmogelyk hier

waare iemand onderstond den Land

onder dit poinct pertincerende, een spe-

van zo wel, als van meer andere dingen

Heer te vermoorden, de welkke als me-

ciale Beschryving te doen, alzo zy zelfe

de de verraaders van ’t Land, met he

alle gebruiken, die ieder Geslacht onder.

dagelyks wegneemen van een Lid, vie

jout, niet weeten ; ende daarom zal

rendeelen , de huid levendig af te vil

eenelyk zeggen, dat byna ieder mensch

len, het hert levendig uyt ’t lichaam t binnen deze Landen zelfs Rechter is :
rukken; en den misdaadiger ’t zelve in te meer, zy over malkeanderen zodanig
’t aingezigt te werpen, armien, beenen Recht hebben, dat een Crediteur zyn
neus en ooren af te snyden, en levendis Debiteur, ’t zy in zyn, of in een anuyt een Ranon te schicten , zwaarlyl ders Huis mag sluiten , en in de yzers
werden gestraft. Anderen, die mindere vast zetten , tot hy zyne betaling
misdaaden begaan , werden onthooft

heeft ; als wanneer hy weder gelar-

gewurgt, gehangen, neus en ooren, of geerd werd
Zo dat de menschen, van een onreewel handen en voeten afgesneeden, ge

geesselt met rottangs, en diergelyke straf-

selyken aard zynde, niet als onredelyke

fen meer; na hunnen aard en manieren :

dingen oeffenen, ’t zy ook in alles, wat
101
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A. 1677. tot conservatie van Landen, en Luyden na zyn verdiensten. De Helle, tot straf-A. 167-.
behoord

Hun
Godsdienst.

fe der menschen , bereid , zeggen zy,

De Religie , of vermeende Gods

dat in den afgrond met verscheide Kui-

dienst dezer menschen, is nietmin won

len is ; daar de Zielen meede, na dat ze

derlyk, als schrikkelyk, en kan al me- veel of weinig gezondigt hebben, ge
de niet speciaal werden beschreeven, ze straft werden , boven dat 'er een ongeom de verscheiden Secten, die onder her meene hitte en koude werd geleeden,
zyn, als om dat zy zulks niet gaarne aan zynde daar noch, zo zy zeggen, vecle
cen ander openbaaren; ja niet aan dege

andere kwalen en tormenten. Eenige kuy-

meene man van hun eygen Natie ; enlen zyn vol afgrysselyke Slangen, en andewyl van der Heydenen Godsdienst, dis dere kruipende gediertens, andere mef

in deze, als daarom leggende Lander Leeuwen , Draaken, bytende Honden,
werd geoeffend, geheele Boeken in on onbandige Olifanten , en andere mer
ze Taale aan’t ligt zyn, ende UE. ook onlydelyke Stanken, en vuiligheit, &amp;c

een geruimen tyd in de Landen , daar
deze Religie in zwang gaat, verkeert

uyt eenige Kuilen meenen zy dat verlos
singe is ; maar uyt d’andere niet ; en

hebt , achte te minder noodig daar van daarom geven zy, na ’t overleiden ecniwydloopig te spreeken, maar zal in ge- ger Vrienden, veele Aalmoessen aan de
Braminees , om voor de afgestorvene
nerale termen daar van dit weynige ter
Zielen
te bidden , op dat de zelve, ze
neder stellen. Zy erkennen een Eeuwig

wezen, uyt 't Ligt der natuur, en ge

zy eenige quaal mogten lyden , daar

looven dat 'er een God is , die in drie voor, of tot de glory geraken, of wePersoonen bestaat , genaamd Wisno , der gebooren mogten werden, en in eer
Roetra en Bramma, welke drie Persoo

hooger Staat gesteld , als de zelve in ’t

cerste leven is geweest; het Regterampt
naamd; ende hoewel zy deze drie Per in ’t ander leeven schryven zy eenen
Chitterepoetre toe , die van alles (vol
soonen een eenig wezen toeschryven

nen met eenen naam Ixora werden ge

zeggen zy egter, dat de zelve gewaandt

gens hunnen waan) goede aantekenin;

Godheid in de persoonelyke eygenschap

houd, wat 'er op de weereld passeerd
en zo ras de mensch sterft, moet hy

pen onderscheiden is , zo dat de eent

wel iets doen kan, dat tegens des ande

voor ’t oordeel verschynen. Deze

ren wille is strydende, of discordeeren.

Cbittrepoetre slaat dan ten eersten zyn

de, &amp;c. Zy zeggen, dat deze drie Per-

Boek open , en wyst ze na hunne verdienste, of na een der Hemelen, of na

soonen , Goddelyk zynde, ook wyver

hebben. De cene bewaard de zyne op de Hel. Want, zeggen ze, gelyk een

zyn hooft, de ander op zyn tong, en de

Vorst op aarden zyn Pardani, of tweederde op zyn borst ; en dat 'er aan de de Bestierder, heeft ; alzo heeft Souani
vier hoeken des Weerelds een Heeme (zodanig noemen ze hunnen Oppergod

is, daar de geene, die op de aarde goed ook deze Chittrepoeire tot Pardani, en
gedaan , en wel geleeft hebben; ieder de Macht van ’t oordeel in zyn handen
na zyn verdienste zullen in gaan; maa

gesteld Niet tegenstaande hunne gewaan-

die ter contrarie een boos Leeven , er

de God meede alles weet , wat 'er of

quade werken hebben geoeffend , ko- aarde passcerd, alzo hy alles door anmen in de helle , die zy zeggen bene dere , doet aantekenen , acht hy t
den in den afgrond te wezen. Zy stel egter voor zich zelven te gering , om
len verscheide Hemels. De eene waner

van alles Notitie te houden , ook zou

zy, dat den anderen Hemel in glory o de dit te veel moeyte voor hem wezen.
vertreft; die in 't Zuiden zeggen zy de Zy houden’t daar voor , dat 'er in ’t

vermakelykste en heerlyste te wezen ander leven niet anders, als een geduu-

waar na volgd die in’t Oosten ; dan die rige overgroote wellust, zal zyn, die ze
in’t Westen, ende de slegtste Hemel in met de eygenste, of veel beterlichamen

’t Noorden. Want zeggen zy, gelyl meenen te zullen genieten, als daar me
alle menschen op aarden niet evenvee de zy gestorven zyn.
vreugde en vermaak hebben, zo konnen
Zy hebben kostelyke en prachtige ge
ook alle de Zielen van de verstorvene bouwen van Tempels , die zy Pago-

niet gelyke glorie en Heerlykheid, in den noemen; met redelyke hoge Thorens
het ander leven, genieten; of zy moeten vercierd;

dog van binnen zo donker met

(gelyk meede gelooven) op ’t nieuw veel hoeken en winkels , dat men by

weder gebooren werden ; en dan vol daag, om daar in te zien, ligt moet gegens hunne werken, of goed of kwaad bruiken. Hier staan hunne Suanes, of

na hun tweede dood, ontfangen. Zy Afgoden, bewaart, die zy in wonderlywanen in’t ander leeven overgrote wel- ke en schrikkelyke Figuuren afbeelden.
lust des vleesch te bedryven, en groote behalven dat ze alderhande Beesten, er

Magten en Rykdom te bezitten , ider kruipende gediertens, als Olifanten,
Koey-
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A. 1677. Koejen, Paarden veel hoofdige Slan- gemeene Discoursen met en tegen deA. 1677
gen, Draaken, Scorpioenen, Crocodil zelve , als of zy levendig waaren ; en
len , item allerhande Gevogelte, &amp;c. ii

teken des avonds duizenden van Lamp¬

figuur hebben ; zo ziet men beelden var

jes voor de zelve aan ; als mede in de

menschen met veel hoofden en handen spitze van zommige Toorns der Pagoo¬
als meede met eenige Olifanten, Aapen.

den ; tweemaal ’s daags werd voor die

Buffels, en andere afgrysselyke Beesten

Beelden gekookt , en hen de Spyze

koppen , die zommige van haar als een
vreeszelyk monster vertoonen, met vee
zwieren en bochten , daar in zy haar
presentceren, en afbeelden, zynde haa-

voorgezet , dog daar na van de Brami-

nees gegeten, zy wassen de zelve dage¬
lyks met Rivier-water, en behangen ze
met wel-riekeode Bloemen. Zy spelei

re Lichaamen meede heel wanschaapen; met alderhande Instrumenten voor de

eenige rusten op slangen , d’’andere oj zelve. Onder welk musycq de Vrouween Paauw of Haan , en diergelyke ge luyden danszen, en wonderlyke mynen.
dierten, ja zy hebben in hunne Tempel met zeldzame Drayingen hunner oogen
zulke Figuuren en Vertoningen, diez handen , voeten , en lichamen maken
als Goddelyk venereeren, en adoreerer Deze Heidenze Tempels en Afgoden
die de eerbarheid niet toelaat op het verslinden Jaarlyks veel Geld. De Beel

sen werden op zeekere dagen met Mus-

Papier te brengsn. Daar is een zoort
onder deze Heidenen , die eeren he

kus, Sandel, of andere welriekende dinren besmeerd, en met Campher, en an
dere Reukwerken, berookt. De Cere-

Lingam (of 't Membrum Virile in Mem
bro Muliebri) deze werden na hun doo

begraven , maar de rest werden alle monien , die zy op zeekeren tyd met
wassen in Zee, en verscheidene vlietenverbrand. Zy bewyzen hunnen Gods-, »
liever Duivelsdienst met zulke arme be

de wateren, doen, wanen zy van groote

kragt te wezen , ook doen ze hunne
schamen , die aan verstandige menschen dagelykze Gebeden , gemeenelyk in 't
lachelyke reedenen, dat ze zich zelve

te verhaalen. Zeker Raatsjega, zegger water met wonderlyke zwieren, en houzy , dat eens met begeerlykheyt op eer

den veel van zich te wassen, principa-

der Oppergoden Vrouwen was verlieft. lyk , zo zy iet onryns aangeroerd, of
mtrent andere Geslagten gezeten heb-

en dewyl dat deze Raatsjega alderhande

ben. De Guzeratze Braminees, die ir
deze
Landen veel zyn, bidden , bover
vrouw, die uyt ’er maten schoon was
de ordinaire Heidenze gewoonten , de
te schaaken, zo begon Souani daar eyn

vonden gebruikte , om de gezeyd

delyk verdriet in te krygen, en was van Son , en Maan , ook het vuur, aan :
zints den Duivel ofRaatsjega daar over te Ende gelyk deze menschen verscheiden
straffen , die , zulks bemerkende, zig van Aard, Leven en manieren zyn, zo
op de grond der aarde had neder gelegd. zyn zy ook verscheiden van Religie, er
en openbare bekentenis van zyn misdryf

zo vol Heidenze gedrochten en Secten

en quade gedagten gedaan heeft, pryzen

dat 't onmogtlyk is, ieder op zyn Poinci

de de heyligheid van Souani ; dog di
Duivel was daar op zodanig gestraft, da
zyn lichaam op staande voet in het Lingan

te beschryven ; driederhande Braminees zyn er , die ieder een ander gevoelen hebben , en zo is 't by na me

alle Geslagten. Ieder Secte heeft zy

veranderde, en zodanig komt het, da

die Figuur by hen Goddelyke eere ge- ne cygen Heiligen , die zy buiten in 't
niet. De Duivel zeggen zy dat volko

byzonder, of wel met de zelve hunne

men magt heeft , om hen kwaad t. Oppergooden , Eeren , als Rammai,
doen , en daarom vieren en eeren 2

roepaloe, Nagarajan, Kistna, Covindo

hem ; diergelyke dingen meer, die noch Pirmal, Alvaar, en honderd anderen.
schandiger en schrikkelyker zyn, zoud die byna ontallyk zyn. Zo zy van een
hier kunnen bybrengen, maar achte her Ziekte genezen zyn , of eenig goed

zelve onnodig, om niet buiten de paler
der Eerbaarheid te treeden , zonder ’t

werk verrigt hebben , offeren zy in
Thuinen , of onder de Boomen, Bee

welke die niet verhaald konnen werden sten , of andere Eetwaaren, aan hunne

staande , hoedanig deze menschen me

oden. Ieder Geslagt heeft een Prie
ter, die deet alle morgens de ronde

de banden der duisternissen gebonden

zeggende eenige Gebeeden, en brenge

blykende genoegzaam uyt het voren-

zyn, en hoe de looze Braminees , dit

siche, of Kruiden, daar ze hun voor-

zulks een gedeelte wel beeter weeten

hoofden mede bestryken. Deze on-

d’arme menschen verleiden, en blind-

derricht hen in de Leere van hun Reli-

doeken

gic

De Beelden voornoemt , die in ge

Eenigen, van den Duivel bezeten zyn

zeyde Tempels staan, eeren zy met vol

de , werden van hunne Priesters gehol

koome Goddelyke Eere ; zy spreeken

pen, in somma, hunne dwalingen zyn ze

V. DEEL.
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verkeeren en ommegaan; dog de twee- A. 1617

de andere eenen andren , Heilig, ofte de zoort vermag by de eerste niet eeten
Afgod eerende, zy op zommige dagen maar wel in hunne Huizen komen, en

alle Goden, die daar wezen mogten, te de laagste mogen niet omtrent de cergelyk eeren , om alzo de andere meedt ste komen , maar moeten van verre
te vrind te houden. Eenige Beelde staan , zo zy iets by de hooge Geslagwerden op hooge Wagens op de wy-

ten te doen hebben invoegen dat de-

ze van een Toorn met uytgesneeder zelve als onder de menschen veracht,

Beelden opgemaakt , langs de Strater alleen , en van andere Geslachten afge
met honderden van menschen rond ge

zonderd moeten woonen, welke woon

trokken; en eenige menschen , die de

plaatzen met doode Krengen en Beener

roem van Heiligheid verdienen willen,

werden omseid ; om te konnen zien

laten wel de raderen van zodanigen

waar deze verachte menschen hun ver-

zwaren Wagen over hunne lichaamen blyf houden. De eerste ceten niet, dat
leven heeft ontfangen; de tweede eeten
heen gaan en blyven aldus dood leggen ; andere laten zich met een Yzere allerhande menschelyke Spyze , behal

Nyptang , welkers scherpe punten in ven Koebeesten Vleesch; maarde laatst
hunne Lendenen zyn gevest, aan een eeten alles, wat een mensch eeten mag
Wip ophangen , eenige steeken gaater deze menschen onderhouden den Ouden
styl , verschillende gemeenelyk 10 da-

door hunne handen , lichamen en ton

gen , en doen daar in een hayren koor

gen met ons. Zy beginnen hun Jaar

de , daar zy geduurig ’t raeuwe vlees met de maand Aprii; zekere Braminees,

mede wryven; andere draagen zwaart

verkondigen aan alle hoeken der Straa-

yzere Kroonen, zommige staan al hur ten , den dag van de maand, of het een

leeven met uytgestrekte armen, ander-

goede of kwade dag is ; den Joop des

dragen yzere Beffen, wel van vier voe-

mane , wanneer die nieuw 't eerste

ten in zyn Diameter groot, en een hal-

quartier, vol, en ’t laarste quartier is :

ven vinger dik; daar meede zy door de zy noemen de 12 Hemels-teekenen, als

gemaakte gaten met de handen hun kos wy, item de zeven Planeten, en eenige
door nuttigende , al hun leeven wande onjunctien. Van de Astrologie, en van
len; zy doen veele Pelgrimagien na de den Hemels-loop, weten by byzondere
vermeende Heilige plaatzen; als na a goede reedenen te geven , en niet min

Ganges, Casi, Tripati, Rammenacoil van veele Philosophise dingen ; en van
&amp;c. daar zy altemet, met Wyven er

de Alchymie, &amp;c. daar in zich zommi

Kinderen, eenige honderden uytmaa
ken, of sterk zynde, na toe reizen

deze menschen in het gemeen uyt hun

gen geduurig oeffenen. Ende gelyk alle

zich inbeeldende, hoe zy meer tegen

nen aard slaafachtig, traag, Listig, er

spoed in dezen staat lyden hoe groo

kleinmoedig zyn, als hier vooren is aan-

ter heerlykheid en glory zy hier namaal

jehaald; zo kan uyt de zelve , hun na-

zullen ontfangen. En zodanig meinen tuur ligtelyk begreepen werden , wat
zy hier door verdiensten de Zaligheid te Civiliteit de zelve onderhouden. Imerlangen.

mers konnen alle deze eygenschapper

zeen goede Borgerlyke Zeeden of Civi
den vermeenden Godsdienst dezer Hey- itcy maar veel eer een onordentely l
denen , zal ik overgaan tot de twee laat. eeven , en brutaliteyt , beloven , geDus lange geschreeven hebbende var

ste stukken en beschryven zo kort, als lyk 't ook met ’er daad, met dezen aard

immers geschieden kan (te meer di

Schrift buyten gissing, al wat volmieus valt) den
Hun

ivilen of liever brutalen ommegan

woesten dezer menschen. Dog alzo dit poinct -

van menschen (weinige goede uytgezonderd) zodanig is geschapen, en daar

m achte dit verhaal van de zelve genoeg te wezen , en zal derhalven komen tot den

Omgans mede van de verscheidentheid der Geslag

Domesticquen Ommegang ende ge-

ten is afhangende, kan daar van in 't by

woonte dezer Heidenen. De Huizer

zonder (om de wydlopigheid te myden van de hooge Geslachten overtreffer
geen byzonder, maar wel in ’t gemeen die van de geringe , en laagste afkomverhaal van gedaan werden ; van de Bra
minces af, tot de Bellales en Agampiedit

sten; en zyn met veele hoeken en win-

kend, en in ’t Generaal Soudras ge-

kels afgeschooten, met reedelyke groo
te deuren ; dog meest met aarde muu
en , met stroo, of van Olen, en wei

naamt , de andere tot aan de Chiane

nig met Pannen gedekt, opgemaakt:

toe, werden de Geslagten hoog geree

zyn middelmatig, maar de Pallas , Par- daar ter Contrarie de middelmatige Gereas, Chakleas, &amp;c. zyn de laagste er
de veragtste Geslagten; de twee eerst

slagten, kleynder ; en de laagste Kasta
maar hokjes, met zo kleyne deuren

zoorten mogen wel met malkanderen daar ze nauwlyks door kunnen kruipen.
mOO¬
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A. 1677. moogen hebben; ja eenige moogen geen Tieroemale Naik van Maduren over de 3oo A. 1611
dak boven hunne Hoofden maken, maar
Wyven , Wiesiearagawa Naik van Tan
moeten geduurig in een klyne wan zit-

sjouwer over de 600 zodanige hebben ge-

ten; en hunnc schaduwe, mag de hooge had. Siockenade Naik heeft ’er 96 , maa

geslagten niet beschaduwer, en daarom deze regeerende Moetocalligare Naik,
gaan zy,onderweeg, of elders, temand van heeft tot noch toe nietmeer, als 9Vroude hooge Geslagten ontmoetende , plat wen. De Solemnityten , die in de Inop dle aarde nederliggen ; van de Sonu rcede van het Huwelyk werden onder-

houden, zyn volgens de Geslagten verDe voornaame Luiden gebruiken in scheidentlyk. Zommige Braminees laa-

af , tot de zelve mensch is gepasseerc

hunne Huishoudinge meest kopere pot

ten hunne kinderen heel jong verloven,

ten , Batico’s en Drinkbekkens , naa

aan een Meisje van hun Geslagt, 't well

dât zy van vermoogen zyn ; en de Ar

de Vader voor den Zoon moet vryen;

me, die wel de meeste zyn , gebruiken anderen verlooven hunnen kinderen van
Aarde Potten en Pannen Dog ieder
Geslagt is op de zyne zo vies, dat z7

10, 11, 12, 14 en 16 jaaren ten Hu

velyk , en zommige Trouwen, zo dra
geen Pot, of Tresel, die van een lager de belofte geschied is, wel te verstaan,
of ander Casta is aangeroerd, naderhand z0 zy hunne jaaren hebben. Die van
zullen gebruiken, zy eeten alle uyt een

t Geslagt Tatiic , Trouwen op deze

byzondere Schotel of Tresel ; tot de manier , de Vader moet voor den Zoon

klyne Kinderen inkluis , en raaken me

een Vrouw kiezen , in ’t agiste jaar

de slinkerhand geen Spyze aan, alzo zy

zyns Ouderdoms , ende de beioften we-

die tot andere dingen, (als zy na strant

derzyds gepasseert, en het Huwelyk na

gaan) gebruiken ; hun Huisraad is in -

gewoonte voor zyn Zoon bevestige
zynde , gebruikt de Vader zyn Zoons
flegte Matjes , van Olas of Stroo ge- Wyf; zo lang tot de Zoon tot zyn bemaakt , en bchelpen zig met een of quamie jaaren is gekomen. Schrikkely.
uiterlyk twec Klecden ; die Geld of ke dingen. Twee a drie geheele Susters

gemeen van geen belang ; zy flapen op

Rykdom hebben, pleegen’t zelve of te met een man te Trouwen, is onder de-

begraven ; of geduurig by zich te dra

ze menschen niet vreemd , en hoe nader

gen.

zy in het bloed vryen, hoe beter zy her

De vermogende en hooge Geslagten

Huwelyk achten; zy bevestigen in ider

houden na hunnen aard een redelykc Geslagt de beloften van ’t Huwelyk met
zoede Discipline, in’t opvoeden hunner

byzondere teckenen, en principalyk met

Kinderen. Die van ’t Vorstelyk bloed aet binden van den Tali om den hals
werden, boven een scherpe opyoeding, van hun Wyf; dat zy houden in plaatniet alleen in allerhande nuttige Taalen. ze van de Copulatie, of Kerkelyke Ceschryven, leezen , cyfferen , &amp;c. on- remonien , want daar meede werd de
derwezen; maar zy werden ook, bover Trouw bevestigd.
Eenige gebruiken
de Boekoeffening , van de Astrologie boven dien nog andere Ceremonien, met
en kennisse eeniger bhilosophize dingen het stooken van groote vuuren , die 21
daar zommige goede redenen van weten

Jagam noemen, andere kopen de Dog-

te geven ,) in de Wapen Oeffening op ters als Slaaven van de Ouders, en zo
gebragt en ge-exerceerd. De ander- danig onderhouden zy den Trouw. Geaten hunne kinderen, schryven, lezen, yk als gezeid is , van een Man dat hy
zingen, danssen, &amp;c. in de Schoolen le

zo veel Vrouwen mag hebben, als hy

ren; maar de laage Geslagten, meest Sla-

lkan erneeren, zo mag ter contrarie een

ven van de hooge zynde , werden vahunne Jonkheid aan, tot den Arbeid op

Vrouwsperzoon, zig aan niemand buiten haar getrouwden man , verloopen,

getrokken ; en dewyl den Huwelyken

ofword daar over schandig gestraft ; zo

Staat dezer Heidenen niet onder de Ker- met het afsnyden van haar Hair, als

kelyke tucht is begreepen , en daarom andere affronteuse dingen. Concubinaook niet onder ’t poinct van de Religie

staat aangehaald, zo zal dan hierdaarvar
spreeken, en zeggen , dat een yder man
onder hen, zo veel Vrouwen mag heb

zie werd onder hen voor geen schande
of zonde gereekend ; by aldien een
Vrouwsperzoon met een , en behalver
die, geen gemeenschap meer heeft met

ben, als ’t hem belieft, en hy kan on andere mans; maar den mannen is zulks
derhouden. De Vorsten nemen boven niet verbooden ; invoegen dat het geer
de 2 a 3 van den Vorstelyken bloede, omtrent het Vrouwelyk Geslagt zondt

(en van de welke de Kinderen , die by

is, by ’t mannelyk Geslagt voor deugd
de zelve van de Vorsten werden gepro gereekent werd. Dat meer, en wel 't
cureerd , erfgenamen zyn) nog verre schrikkelykste is ; wanneer een Man
over de 100, ja zommige wel 2 a 30c

komt te sterven, moeten alle zyne Wy

en meer bywyven ; gelyk de oude ven , zo zy anders geen onlydelyke
Pp 2
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de 40 jaren zyn,) zich met de mai

hout ter deeg, en in goede quantiteit

evendig in ’t vuur storten. Die 't ver in de Kuil te leggen, om wel te branmoogen hebben, om hout, oly, en wat den , belovende aan de Arbeiders eenimeer daar ton behoord , ten eersten te ge Fanoms , buiten hun ordinair

beschikken , volbrengen deze wreedt soon. Hier na ging zy al lachende, en
dood , zo haast de man een uur3 4 met een bly gelaat , zingende en sprinna zyn dood werd verbrand; andere dit gende , na de rivier , daar zy de veronvermogens zyn , gaan daar toe ’t cierzelen en kleeden afgeleid hebbende,

noodige langs de straten bidden; die be- haar lichaam ging wasschen. Na deze
verrigtinge bragten haare Vrienden een
vrugt of zwanger zyn , wagten zo lan
ge dat zy gebaard hebben, en haar nieuw linnen kleed, met Saffraan geel gemaal't,
gebooren kind aan iemand van hunni waar meede zy haar bekleedden, en al
Vrienden overgegeeven hebbende, sprin- naar Huisraad aan de Vrienden uytdeelgen zy levendig in 't vuur

Zederd myn aanwezen tot Tritchina-

pali, zyn'er veele Vrouwen dusdanigen

den ; het vuur, dat , terwyl zy haar
zing wassen, in de brand was gestoken,
vegost helder op te branden , het welle

dood gesturven ; waar van eene die, na met een Ola schutsel, om de kuil was
dat zy eenige dagen langs de straaten ’t

omtrokken , en aan een zyde met cen

nodige geld tot hout, oly, en Gasto- deurtje voorzien , terwyl zy al ging en
had verzaamt, heb zien na buiten trek-

vederging, stelden zig de vrienden aan

ken, om in het Vuur te springen; zy

wederzyden in een rinket , invoegen,
zat op een getanden Olifant , kostelyk- dat tvce mans-perzoonen , aan het
gekleed , met goude Vercierzelen toe- deurtje van de kuil , en het vuur quagetakeld, en met allerhande welrieken- men te staan ; en naar dat dit Vrouwde bloemen behangen , hebbende in de mensch tweemaal 20 achter als vooreene hand een Spiegel, en in de andere waarts , met cen wonderlyke gestaleen Limoen; voor uyt gingen allerhan

te, dit Rinket was op en neder ge-

de Heidenze Muzykanten, speelende or gaan , begon zy voor de derde keer, als

Trommels en allerhande Snarenspel, met een schigtige razernye bevangen,

waar onder ’t Vrouwmensch, dat in het

horribele bezweeringen op den Duivel

ait te roepen , onder de weike digt by
andere die haar convoyeerden, Jentief- ’t vuur komende, het deurtje wierd geze Liedekens zongen. Tambelinheros opend, daar zy met uytgestrekte armen,

vuur zoude en wilde springen; neven.

Pypers en Hoorenblaazers , waren ook en zwaiend hair, dus levend insprong.
Terstond wierden zware Rystblokken,
nigte onder het Snaarenspel gezonger en houtten, op haar lichaam geworpen;
zynde, oprammelden ; achter den Oli invoegen dat zy, zondereenig gekerm te
fant volgden haare Vrienden , en Maa nooren , in de gloed kwam te versmogen, draagende al het Huisraad van de ren ; alle ’t geene in een huishoudingeen , die op den Olifant zat, en die ge werd gebragt, als een Ola, Mat, Pot,
daar, die een veersje in die groote mee

dit Vrouwmensch uytgeleiden tot aan Tresellen , Lepel, Wanne, &amp;c. item

het vuur. Zy zat zo blymoedig, en bui- eenig Geld, werd al mede aan ’t vuur,
ten maten vrolyk op dit Dier, als ofzi na dat het Vrodwmensch daar in getot de grootste vermakelykheid zoude prongen is, op geofferd,dat zy wanen
gaan , die op deze wereld mag werden in ’t ander leeven van noden te hebben ;
genooten, geduurig zingende, en met

om met haaren overleeden man huis te

haar lichaam gints en herwaards drayen houden, of zo de zelve niet in de glory
de , eenige voorname Perzoonen , die is, dat zy dan weder gebooren werdenhaar ontmoeten, sprak zy aan, met eer

de, in een beter en hooger staat, als daar

verwonderlyke vrymoedigheid, en pro in zy gestorven zyn, zullen geraaken,
pheteerde aan de zelve groote dingen of wel dat zy volkome Dienaressen van

welke voorzeggingen van zodanige lui de Vrouwen haarer vermeende Goden,
den, met een Goddelyke (of liever Dui of Heiligen, zullen worden. Met develze) Dolheid, zo zy wanen, bevanger ze , en diergelyke , zoete verleidingen
zynde, onder deze Heidenen volkomen meer , werden deze arme Vrouwluiden

geloof werd gegeven : Ter plaatze by van de mannen , en principaalyk , van
de Rivier komende, daar eenigen doen- de looze Braminees , iot zoo een wre-

de waren, met het hout in de Kuil, daa den daad verleid , daar de mannen in
ze in zoude springen, ordentelyk en be¬ der daad , zo bloohartig en vertzaagd
kwaam om te branden, op te stapelen, zyn, dat ze, maar ’t bloed van een anbegaf zy haar van den Olifant, ende de der ziende, ’t byna half besterven; zomkuil , ’t hout , en de olie wel bezienmige zeggen , dat de Gooden dit van

hebbende; ordonneerde zy met een on-hen eisschen, om, zo de man van verschei-
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A. 1677. scheidene Vrouwen, of al was ’t maar Zegen en hoede verbeden hebbende, A. 1627.
van een vrouw gestorven is , de vrou- steeds verblyven :
wen meede levendig te verbranden , en

dat die gewisselyk (behalven dat zy hun

Onderstond,

Geslagt daar mede een byzondere Eerbewyzen) in de grootste Glory zullen

Tritchinapali, den

werden aangenoomen. Andere zeggen.

13. November,
1677

dat dit als een Gebod van de oude Jen-

UE. gantsch onderdanige

tiefze Koningen zoude zyn uytgegaan,
om dat de zelve , veel wyven gehad
hebbende , zomwylen door de zelve
door Jalouzie , geprilckeld van de be-

Dienaar,

Was geteekent,)

geerlykheid met Vergif ter dood zyn
gebragt, ende, om zulks voor te komen.

Apolph BassinG.

was den Vrouwluiden deze toom in de

mond gelegt, dat zy, na ’t overlyden van
de man, zonder onderscheid, die bene

Na dat wy dezen buytensprong met dit

den de 40 jaren zyn , zich mede leven-

ericht over den Staat der Nacken var

dig moesten verbranden. 't Zy hoe ’:
wil , ’t is een wreede daad , byzonder

Madure gemaakt hebben , keren wy
weer tot het vervolg van ons verhaal,

lyk voor een Christen-mensch, die zul-

en de Zaaken , die Raja Singa betref-

ke crimincele dingen met oogen aan
ziet, en dat nog wel het droevigste is,

fen

zommige , die deze gewoonte onder
houden zeggen voor ’s hands , dat de

Zielen der vrouwluiden , die levendis
in het vuur springen, verdoemd zyn

Ao. 1678. zond de Keizer een Lee- A 1678
Omt

zer van 30ooo man, om Malvane, een

Key-

myl o anderhalf van Colombo gelegen. 1015

Veld-

te belegeren

Teer, to

Zyn Veld-Heer Tennekool genaamd

ns over.

dat met, hen tot leetwezen wcl

van hem gehoond en qualyk gehandeld

zy te geloven ; maar egter een slegt

zynde , liet ons den 17. Juli weeten,

hope , om zodanige tormenten te ly-

dat hy geneegen was tot ons over te ko-

den. S anderendaags gaan de vriender
de kuil met aarde vullen, en regten ir

men , gelyk hy den 20. dito, met 3oc
nan van zyne beste Soldaten , en een

een Steen of hout, een Epitaphium op
ter plaatze daar 't Lichaam verbrand is.

ware Kist tot ons overquam.

Als dan werd daar ook allerhande spyze

nColombo minnelyk ontfangen, en leg or

Waar oy
Hy wierd van den Heer van Goens,

gekookt, die zy dan eerst aan den Dui- met een Gouden Keeten van 300 Ryks-brak.
vel offeren, en daar na werd de zelve daalders beschonken ; maar zo ras Raja
kost aan de geenen, die zig daar by we-

Singa van Maluwane dit verstaan had,

ten te voegen, omgedeeld; en, die ge

deed hy ’t gansch Geslagt van dezen
geten hebbende vertrekt ieder na zy1 Veld-heer clendig om hals brengen, be¬
huis
velende te gelyk dit beleg op te breDit is alzo ’t geene van den Oorspronk ken
Een
der Naiken van Madure hunne Polityc
Den 7. November daar aan volgende

Prins van

que Regeering, Finantie, Militie, Ju-

was zeker Cingalees Prins, van’t bloec

Candi,

stitie Religie Civilen en Domestyc

des vorigen Keizers , en over 6 jaarei

St ons

quen ommegang , hebbe konnen op

ot ons van Candi overgekomen , ont

Papier brengen, ende niet tegenstaande

tomen

lugt

verge

ontvlugt

daar onder veel ondienstige dingen staan
Hy was onder ons zeer wel gehan
aangehaald, en ’t geen dienstig mogi deld , en wierd door een Sergeant en
wezen door veel vernufriger pennen

als deze zy beschreven , verzoeke eg

ter in alle eerbied, dat UE dit geschrif
in gehoorzame voldoening van UE. be¬

vel, mondeling aan my gegeven, gelyk in

12 Soldaten , altyd bewaard ; dog had
des nagts niet zyn Gevolg egter weeten te ontkomen.

Hy trok Maandelyks 40 Ryksdaalsers , en ar Simmeri Ryst voor zynen

den beginne is gezeid, tot speculatie ge- Hofstoet , die in een Hofmeester , den
ieve te acceprteeren , te meer dit zelve

Juivel-banner, een Hoofdman, 20 Sol-

20 Largo is gesteld , om den leedigen daten , 6 Trommelslagers, 4 Danssers
tyd , die ’t zedert myn aanwezen i1 en 8 Palankyndragers bestond; hy wierd

Tritchinapali hebbe gehad, niet vrugt- van de Inlanders ook zeer bemind , die
of werkeloos te verslyten, ende hier van 20 30 mylen verre quamen , om
meede afbrekende zal UEd. geachte hem te zien, en te eerbieden , die hem
Perzoon, met ’t geheel bestier de veel liever, als Raja Singa, op den Throon
Kuste van Madure, in Gods heylzamer gezien hadden.

Pp 3
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hadden , zommen aanstonds over, en A. 1677.
Ons Volk, ook hoope hebbende, dat
dit nog wel eens gelukken , en zy daar verlieten hen; dog die verweerden zich
by dan hun onkolten wel dubbeld weer

zo dapper, met vanagteren op ’s Keizers

vinden zouden ; hielden hem daarom
zeer wel, en in eere ; dog hy was nu

men overge komen waren ; hoewel de an-

olk te schieten , tot dat de onzen volko-

ontvloden , en die hem najaagden kwa dere mede sterk op ons volk schoten, waar
door wy een Luitenant , 't Hoofd van
men te laat, om hem te konnen agtei
haalen.

Den 16. Maart, 1679. zond de Hee
A1679.
zende

Landvoogd van Goens weder een geschenk aan den Keizer. Het bestond ir

Heer van 2 zwarte Perziaansche Paarden , met
Goens,
cen

Heerlyl

dezen ganschen Troep, en nog 2 Soldaa-

ten , dog zy veel meer volk, verloren.

2°. 1679. wierd de jonge Heer van . 1670
Joens, na 4 jaren bestierens alhier, door vervin

sen Heer Laurens Pyl, gewezen Bevel-de Heer
Pyl, de

groene fuweele Dekkleeden gezierd

hebber van Jaffanapatnam, met de Ti

die tot de aarde toe afhingen, werden-

tel van Voorzitter, vervangen, en ver-Heer

ng

van

Goens.
Geschenk de ieder Peerd van 2 Malabaarze Slaven rok deze Heer toen na Bazavia
an den
Ao.
1680.
wierd
de
Heer
Pyl
,
doo
na boven gevoerd. Tien schoone ValKeyzer.
ten, die ieder van een Malabaar, in ’1 haar Edclheeden Landvoogd , en door

Wit gekleed, gedraagen wierden. Oo

de Heeren Zeventienen, Extraordinaris

6 Muskeliaat of Civet-katten , ieder in
cen byzondere Korf, van 2 Slaven ge

Raad van Indien gemaakt

draagen. Zes groote Toetecorynz
Haanen, in zierlyke Kaskens, alle me

aan den Keizer, door de Nieuwe Land.

groen Fluweel bekleed , twec Perzi

Die

Den eersten Juni, quam een Gezan

A1080
ten Ge¬

voogd, de Heer Eyl gesonden, te Ceyta Aa1
vaca aan. Zyn naam was N. Mieropden Kei-

aanze Schaapen, ieder met een staart, Hy had een Gezant van den Koning z--zend.
die 20 25 pond zwaar was ; een ka: van Persien by zich, die zich op een

met schoone Persiaansche Wyn, en een
stuk Zandelhout , wel 2o0 ponden

wonderlyke Perziaanze Kar, door twee

vitte Ossen , inet wit Lynwaat be-

zwaar, met syn wit Lywaat overdekt,

dekt , gecrokken , na boven voeren

en op de zelve wyze, als ’t vorige, ge

liet

dragen.

Daar was ook een Brief aan de Vors

by gevoegd, die van een Sergeant, bloots

De Geschenken van onzen Gezant

waren 2 Leeuwen, 3 Tygers, 12 Muskeliaat-katten, die alle in schoone kas-

hoofds in een Zilvere schaal gedragen zen met groen Fluweel bekleed, gedrawierd boven de welke een gehemelte gen wierden. Ook waren hier by twec
met Fluweel overtogen, op a stylen rus

tende , door 4 Cingaleeze Edellieden

zwarte Persiaansche Paarden, mede ze
overdekt, 20 Valken, door eenige Ma

abaaren gedraagen; dog de Brief brag
Wasch Keers, wel een halve Piek lang de Gezant zelf in een Zilvere Schotel,
door 4andere Adelyke Cingaleesen me onder een Heerlyk Geheemelte, ’t geen
door d Cingaleesche Edelen bloots hoofds
veel Statie gevoerd wierd.
Dit pragtig Geschenk wierd onde getorst wierd.
en op ieder hoek een dikke brandende

een zeer groot geleide van 2 Vaandels
Den tweden dezer Maand quamen ook
Soldaaten, en Cingaleesen, en onder, twec Engelschen , die ontrent 22 jaren
losbranden van al het Geschut ; uyt te Candi gevangen gezeten hadden, en TweEngel

Colombo met veel luister gebragt, en t. nu al grys geworden waren, van Candi,en
Ruwenel aan ’s Keizers bedienden over uyt hunne Slaverny by ons volk in de uythuregeven. Dog deze, met vcel Wapenen, Vesting van Ceytavaca , vlugten. Zy Gevan-

Geschut, en in grooten getale teger

zeyden, dat zy over z2 jaaren, met een kenii

ons aankomende, maakten het Hoofd Schip van Calpentyn gekomen waaren,ontvlligt.

van ons Volk al vry wat bekommerd.
OnVolk,
rouW

Joos aar

getast.

om Waater en Brandhout te haalen :

Na de overgave van het Geschenk dog dat zy nog met 10 andere te Land
namen de Keizerlyke bedienden, en on getreden ; door ’s keizers volk gevan-

Hoofd, van malkanderen, afscheid; dos

gen genomen , en na Candi gevoerd

geen van beiden wilden met hun volk

varen.

eerst aftrekken, dat de onzen eyndelyk

alzo den avond aanquam , genoodzaak

De Constapel verhaalde, dat ’s Keyzers affuyten voor zyn Geschut met

wierden te doen

Goud, Zilver, en Gesteenten ingelegt
De Cingaleesen lieten gerust een waren. Ook zegt hy een Robyn geVaandel over de Rivier van Ruwenel, zien te hebben, by een onnozelen Boer
die wel zo wyd als de Rhyn is , trek- door een van ’s Keizers Hoofdlieden ge-

ken, zonder hen eenigzins te moeyen ; vonden , die van zulk een ongemeene
dog zo als dit overgeraakt was, viclen zy zrootte was , dat de Boer hem voor
op ’t andere Vaandel van agteren aan.
een ssypsteen, zonder te weten , wat het

De Cingaleesen, die de onzen by zig

was, gebruikt had.

Hy

LO
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A. 1677. Hy wierd daar over by den Vorst ven, en toen door den Opperkoopman . 1677.
ontboden , die hem vraagde , wat hy

Hun Be- daar voor hebben

moest. E- Hy zeide

richt van dat die, alzo ’t maar een Slypsteen was.
daar.

des Kasteels van Batavia, den Heer Ge- De Heer
rard de Heere , na een bestier van vyf van

en is in’t jaar 1703. door den Heer er

Meester , Cornelis Joan Simons , Vic

sweerde , nigzins gesprooken hebben.

1703
oor de

Heer Si

vangen.

mons

Deze Heer , 13 maanden lang deze vervanjen is

Bediening met veel lof waargenoomen
hebbende , wierd den 19. December.

1702. door haar Edelheden als tegen zyr

16¬
Geanten,
Het waren twec Sergeanten, Michie

an raja Ram en Lamsweerde , welke derwaard

zin, en by forme van een zeer beleefdt

pdrang , tot Landvoogd hier aange-

Singa, gingen, met belofte zo zy behouder
komen

Die

Stierf, en

Batavia, na een dienst van 6 jaaren, ver

Ao. 1684. 2 1685. wierden na Candi
zonden, van welke wy elders reeds ee

aent.

President van den Raad van Justitie tot

meen heerlyke glans was , gezier

Lam

ver van

Hy quam in dat zelve jaar te sterven

veel ontzetting , alzo hy van een onge-

gam, en door de Heer Pyl 2 andre Gesanten ge

Teerd

zyn

ven, behalven dat hy nog een Geschenk
kreeg
Deze Robyn had deze Constapel mei

soord

eenige Zaaken van belang voorgevaller Heer

onnoozel antwoord behield hem het le

veerb

169.

Deze Heer bleef hier tot Ao 1702
en hy licht weer een anderen krygen kon,
tot ’s Keizersdienst was. Hier uyt merk zonder dat ik weete, dat 'er in zyn tyt
te de Vorst zyne onnozelheid, en dis

ons.

Rhee

jaaren, opgevolgt

te rug keerden, dat zy een Vaandel zou-

steld.

Zyn Ed. vertrok daar op Ao. 1703

den bekomen

herwaards , quam den 12 2 13 Mey of
komst van daar, Ao. 1686. gezien, en Cosombo, en wierd, 12 dagen er na,
lk hebbe die beide, na hun weder-

gesprooken, gelyk dat elders gezeg aldaar zeer plegtelyk voorgesteld
Deze Heer, vond de Saaken hier
hebbe ; dog heb 'er niet bygevoegd
zeer
verward , zo ontrent het Politycdat Raja Singa toen nog in ’t leven, en

que, als ontrent de Justitie. Ook was

al 86 of 87 jaaren oud was.

Ao 1685. quam de Heer Henrik Adri
aan van Rheede Heere tot Draakesteyn.

een Gouverneurtje op zich zelven ge-

en van Meydrecht, Commissaris Gene-

worden, doende alles maarna zynen zin,

raal , hier mede aan als Commissarii

onder zig na eenige Instructie door den

Raj.

Singa's
dood,

A¬

de Dessave van Colombo zo te zeggen

en ver-

vanger

door zy
Toon.

de cenigste, die ’er (myns wetens) oi Ouden Heer van Goens wel eer nagelaa
reweest is ; dog wat zyn Ed. hier ver en, maar die agter de Bank geworpen
was, te richten, waar door veel onorricht heeft, is my onbekend
Daar na heeft Rajn Singa nog tot der dentelykheden gepleegd waren.
Een van de voornaamste Zaken

12. December 1687. geleefd , en 1

toen door zyn Soon Mabastane , onde
den naam van Fimala Darma Soeria Ma¬

door den Heer de Heere verwaarloost

was dat zyn Ed. (zoo de Geheimschry

baraja (zo my uyt Indiën geschrever

ver van Tol, aan den Heer Simons zey

werd, dog onder dien van Wimele Da-

de) mondeling aan den zelven van Tol

han Soeri z0 my uyt een Memorie var Ao. 1700. belast had , om de Lyst
den Heer Landvoogd Simons blykt, ver-

der Tombos, of Lands-geregtigheden

vangen , aan welken Raja Singa voor waar by bleek , wat de Inlander aan
zyn dood wel ernstig aanbevolen had

den Land-Heer jaarlyks betaalen moest,

met ons in Vreede te leeven gelyk hi

en dat een onschatbaar Juweel voor

ook zeer stipt gedaan heeft. Toen de- de E. Maatschappy was , hen door de
ze Keizer wierd , was hy zeer bygeloo

vig, hangende in alles meest van zynt
Priesters af
A 1692.

Ao 1692. is de Heer Pyl, na een be

Portugeesen nagelaten,) te verbranden
cen verlies, dat niet te waerdeeren , en
waar van de reeden by niemand te begrypen was

tier van 13 jaaren , door den Heer Tho

Het eerste nu , dat zyn Ed. tot her-

Pyl, doo

mas van Rhee, als Landvoogd van Cey-

stelling, na dat eenige jaaren met alles

de Hee

lon , vervangen , die, dit Eyland met naaukeurig na te Vorschen, hier bezig

de Heer

van Rhe
vervan-

gen.

veel lof tot Ao. 1694. bestierd hebben
de, van Batavia bericht kreeg, dat haar

Edelheden den Heer Paulus de Roo, gescheimschryyer der Hooge Regcering

van Indien, als Landvoogd van Ceylor

geweest was, verrichtte , was, dat hy
een zeer nette Instructie voor den Dessave van Colombo gemaakt heeft. Zo

ils wy die , by een Uyttrekzel uyt de

elve, hier opgesteld zien.

hadden aangesteld, om in dit bestier, ni
t voleindigen van zyne Commissie in
Suratte, hem te komen vervangen, do;

lzo hy daar stierf, is de Heer vanRhe

hier nog tot in February , 1697. geble-

EX-
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zien kan werden by ’t Kaartje, den Des-h. 1707

A. 1707.

EXTRACT uyt de Instructie en Consideratien,
wegens den Land-en Caneel-Handel, voor den Dessave van Colombo, door den

Instructie

¬

save gegeven; hoewel ’er van dat Kaarte maar weinig Landen, wegen, spruiten , en andere strekkingen, tot nog toe
afgemeten zyn , die den Dessave derhalven zo nu en dan , een Landmeter me-

sencmende, net zal dienen in de Kaart

te laten leggen , wanneer hy zo nu en

Heer Simons opgesteld.

dan hier en daar wat blyft alzo dit van

E Dessaveny zelf van Colombo,

veel nuttigheid in de Beschryving der
Land-T’ombes zyn zal, en gelegenheid

voor den L neemd haaren aanvang met de Ri- tot ’t openen van meer spruyten za
Dessave vier Caymelle in ’t N. en gaat tot de konnen geven , om den Inlander daar
an Co- Rivier van Alican in 't Z.
soor ook gelegenheid aan de hand te
264een.
Zodanig een Instructie, als hier toe ver- geven , om meer Graanen en andere
eischt wierd , was al ten tyde van den

Vrugten te cultiveeren , die men dan

Ouden Heer van Goens opgesteld, en door ook te water zal konnen afvoeren ; alzyn Ed. aan den Heer van der Meyden o
o de Cingaleesen uyt hunnen aard tovergegeeven ; dog de zelve was nader- geen werk van cenige nasleep gewoon
zyn te komen, schoon ’t ook nog zoo

hand als agter de bank geworpen; mo

gelyk om dat ’er ook zedert veel veran-

voordeelig schynen mogt, ten zy var

dering ontrent veele Zaaken gekomer hooger hand daar toe werden aangewas, vooral zedert het ontwerp van her

bebouwen dezer Landen door Lyfeyge

zet.

De Land-of Hoofd-Tombes moeten

nen , in velen deelen verdwenen , afge- als van een byzondere nuttigheid wer-

keurd, behalven dat ook eenige Provin- den aangemerkt, alzo die, wel volbragt
tien weer aan den Koning ingeruimd zyn zynde, aanwyzen zouden, wat deze Innader te zien in een Memorie, den 28. Ja- landers uyt hoofde van hun bezit aan
nuary, 1692. door de Heer Pyl aan zynen
vervanger, de Heer van Rhee, nagelaten

Dierhalven neme tot myn Basis de

den Heer verschuldigd waren, welke na
roportie van hunnen dienst, te veel,
dan welke weer te weinig accommode-

vorige Instructie afsnydende alles, dat sans bezaten ; als ook welke zonder eenu van geen gebruik meer is, en ’t ge

brekkelyke vervullende uyt de ordres
van haar Edelheden, en uyt de nagela-

ten Memorien van de Heeren Pyl van
Rhee (die van den jongen Heer van Goens

t’zoek zynde) en de Heere.
Deze Jurisdictie staat onder 't beve
van den Dessave, en neemt aanvang eer

nige dienst te presteeren , nogtans by
versterf in 't genot verbleven; te bellaen zynde , dat dit niet al voor vecle

aaren ter hand genomen is, vermits de

Portugeese Tombes toen nog ter Secretarye exteerden, en groot licht konden

geven

Ook recommandeerden haar Edelhe-

Musquetschoot bezuiden, de Gaalze den den 31. December 1682. 't perfecPoort, tegen over de Geregts-plaats tioneeren der nieuwe Tombes, ofte

en aan de Noord-zyde buiten de Nigom- Volk-en Landbeschryving, gelyk ook
poze Poort na’t eyndigen van het Plein len 29. October 1704. dieshalven zal

der Stad, met des Dessaves Woonhuis de presente Dessave (die daar in al
in Hulfts-dorp Wolvendaal, en 25 met veel nut gearbeid heeft) volgens
verre ’t Plein in de Kaart afgebeeld staat onze ordinantie van den 13 dezer daar
strekkende dus Noordwaard langs di mede met allen iver voortgaan , en zal

Zeekant voorby Nigombo tot aan de sit door zyne Successeurs moeten vermond der Rivier van Caymelle, en lang- volgd werden

de Rivier opwaards , ofte na boven to
aan ’s Konings Land , van daar wee

In tyden van Oorlog met den Koning
jan Candi , had de Dessave vooral te

Zuidwaard langs 't zelve, te weten, de letten op de Veldlegers en buiten-poster
Billigal, Hegampele, Courewitte, Na- of Paggers , tot securiteit van dit Divadum, en Coucoule Corles , tot aan

trict met Europiaanen en Inlanders be-

de Rivier van Bentotte, ontrent Pitti

zet ; dog alzo nu in Vrede met dien

relle, met welke dit District tot aan de Vorst leeven , en die Paggers in tyden
Zeekant werd bepaald, begrypende dus van mesintellegentie van weinig nut zyn,
de Happittigam, Alutcoer, Hina, He- zo hebben haar Edelheden by Resolutic
wegam, Salpitti, Reygam Pasdum, an 20 en 21 September 1696. over de
en een gedeelte van de Walawitte Cor- ezetting hier zulke Reductie gemaakt
les, en de Calitureeze Stranden, en Ni- als by 't Dagregister den 29 September,
gombo, zynde onder den anderen weer 1688. te zien is: waar van men UE , (te

zo gesmaldeeld, en afgescheiden, als ge weten den Dessave) Extract geven zal
Hier

Y LON.
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brengen
van
Brieven
,
van
weinig
nut, A1707.
A 1707. Hier uyt blykt dan welke Inlandze
Soldaten , op diverze Posten onder dit

connende hunnen verpligten dienst , in

District uytgesteld zyn, (welke haar ac

opzigt der andre Castas, gemakkelyl

commodessan, zo na doenlyk, aan hun

fleggen , waarom ook veele dezer

bescheiden Posten moet werden uytge-

aatste zig als Coeli’s, Nayndes, &amp;c

geven, om die te gevoegelyker te kon onder die krygers tragten te verschuilen
nen cultiveeren) en welke EuropizeMi

en dus den Heer hunnen dienst te ont-

litairen geordonneerd zyn in de respec-

erekken , tot geen kleen ongerief der

tive aangehoude Posten te blyven, er

2. Compagnie, waarom ook den Des-

wat en hoe veel Inlandze Dienaars on-

save daar wel op letten moet, of eenige

der dit District mogen werden aange- dienstbaare , buiten ordre des Gouverhouden, en maandelyks met Contant, of

Neli, beloond werden. Dat UE. stipi
zal hebben na te komen, ten waare 'er

hier of daar in eenige verandering by
geschrifte gemaakt was ; alzo op mon

neurs , tot Lafcaryns mogten gestelc

zyn , om die dan weer tot hun schuldigen dienst af te zetten

Schoon wy nu , by deze Vrede met
den Koning van Candi, weinig Paggers.

delinge Ordres geen staat te maken is en maar geringe buiten -wagten bezet
behalven dat het ook de beste gedagter hebben , zal egter den Dessave nu en
niet geeft , zich daar op te beroepen dan de Revue daar over dienen te doen,

alzo daar verwerring uyt komt , dat by

fdat aan vertroude Lieden te bevelen,

myn aankomst te klaar tot myn groot en vooral goede Spions te houden , om

misnoegen geblecken is.

saar door op ’t doen van onze Nabuu-

De Europiaanze Militie, binnen de ren, en van ons eygen Volk, wel te let-

3 Fortressen van Nigombo, Calture, en ten , alzo de Heer van Goens deze
Hangwelle, zal hy bezorgen, dat ieder laatste voor ontrouw van aard taxeerd.

ter wcke in de Militie exercitie, eens a gelyk ook de Heer Pyl zegt , dat veele

tweemaal geexerceerd werde, en dat van hen hunnen Koning, meer dan ons,
ieder zyn Geweer schoon en klaar hou-

oege-laan zyn , dat wel meest ontren

de ; dat ook alle morgen en avond , ’t de Heidenen plaats hebben zal ; welk

aatste gevreest quaad egter veelzint.
verdwynen zal, als ’t groot oogmerk
lyke Boeken, voorgeleezen, en daar na der Heeren Majores (waar toe nu koreen Pause uyt de Psalmen Davids , in elings zoo kragtige middelen by der
presentie van ’t Hoofd der Fortresse, ge- nand gevat zyn, ontrent de bevordering

Gebed gedaan, Sondags 3 a 4 Capittelen uyt Gods Woord, of eenige Kerke

zonge werde.

Voor welken Dienst van Kerken en Schoolen) eens zal we-

ten bereykt , waar toe zich nu meer
wezen zal ten waare daar een expres hope dan oit opdoet, alzo de Cingaleese queekelingen heel leersaam, en, ni
Schoolmeester was.
ok moet 'er wel gelet werden, da roportie van de tyd, al vry verre ge-

de Voorleezer van Schildwagt bevryd

de Posten van behoorlyke Ammunitie vorderd zyn bevonden ; zo dat men in
mondkost, en materiaalen voorzien zyn

dog ook niet meer , dan men benodige
is, van bedervende waaren moet werden aangehouden

Hy moet ook bezorgen, dat de Militie

23 jaren, zelf onder die de vernuftig
ste niet zyn, cenige bequame Meester
er van zou konnen hebben , die dar

verder tot uytbreiding der Schoolen
souden konnen gebruikt werden. Wes-

wel in de Kleeren gehouden , en door halven men ook wel na bequame plaat.
geen schaccherende Officieren uytgeput, zen in die Corles, die nog Heidens zyn

of tot onredelyke particuliere diensten om de vereischte Schoolen daar op te
gebruikt werden. Ook moet UE- alle richten, zal dienen te zien.
Ondertusschen moet de Dessave ook
militaire delicten, volgens de beschreven
Ordres en Resolutien der Hooge Re

oortgaan (gelyk reeds tot ons genoe-

ren geschiec is) met de geraseerde
jeering, UE. den 4. January, 1706. 0
vergegeven straffen ; dog de Inlandze Schoolen en Godshuizen weer op te

Militie of Lascaryns, volgens ’s Lands pouwen, en te herstellen , voor al be-

gebruik, met Sjambokslagen, of met de ettende , dat de Materialen door geen
keten, dog van welk laatste UE. den

vermogende Inlanders geroofd werden,

Gouverneur ter bequamer tyd telken. gelyk bevorens door zekren Tolk, ontennis geven moet. Ook mag men de rent de schoolen van Calane en Cotte-

Hoofden der zelve, by quaadaardig ver- awele zo geschied is , dat 'er geen
zuim, of cenig ander misdryf, wel met overblyfzels meer van zyn te vinden
een Geldboete straffen.
UE. zal om de maand , of om de 2
Deze Lascaryns bevorens zeer no

dig geacht, zyn nu de Compagnie

maanden , als hoofd der Scholarchaale

ergadering , de Visite van Kerk en

buiten ’t sleepen van hout, en ’t over- Schoolen, Landewaard in, mede dienen
V. DEEL
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A. 1767. nu en dan by te woonen, om de Predi- geven zal, alzo dat alleen aan den Gou- A. 17ev.
kanten en Scholarchen in hunne Vi- verneur staat, die daar om verzogt, en
site de hand te bieden , ten eynde her waar over dan by den Raad diend ge-

’t vereischte fatsoen en respect gegeven,
en ’t verder noodige ontrent de Mee

handeld te werden.

Dog van de Landen , die tot Acco-

sters, &amp;c. verzorgd werde, volgens de modessans werden uytgegeven, moet hy

Placcaten , op Kerk en Schoolen be¬

nette aanteckening houden , om die weer

raamd

voor de E. Compagnie te innen, als die

Tot gerief dezer Kerken en Schoo

door de laatste bezitters met de dood

len, en der Visitateurs, is ook volgen ontruimd werden ; ten waare de over
Miffive haarer Ed. Agtb. van 3. Sept. leeden door een Soon of Broeder gesuc

1706. goedgevonden aan de zelve te cedeerd wierd, die weer met een nieuaccordeeren eenige Thuintjes, om daa we Leenbrief moeten verzien werden ,
in tot 40 Boomen ieder aan te planten

om alle confusie voor te koomen; hoe

mits dat ze niet te groot begrepen, er danig volgens last hunner Edelheeden,
dat ook zo by gelegenheid wel mag in van den 3. September, 1706. de Ac’t werk gesteld werden. Ook kan mer commodessans ook gelaten werden aan
daar om wel een afgepaggerd Kerkho de Lieden der geene , die ons getrouw
maken, om daar die geene , die onder en ieverig gediend hebben ; dog alze
zulken School behooren, mits betaling men niet weet, waar uyt de Successeurs

van een geringe Geregtigheid, tot on- dan zouden bestaan , zo is best geoor
derhouding van dien , te doen begra

deeld, die weder voor de Compagnie te

ven, waar door ook de moorden, uyt innen , dat UE. op ’t ernstigste gere-

wraakzugt dezer Natie gesproten, te

commandeerd werd.

lichter zullen ontdekt werden.

UE zal geen Licentie geven tot ’t kapVan de Militie, en Schoolen, stap- pen van zulke Houtwerke,die de E Compen wy tot het Politique, of den Land- pagnie zelf van nooden heeft, te zien uyt
dienst, en die van de Justitie, als eenig zekere Notitie, UE. al ter hand gesteld,
zins daar aan gesubordineerd, over.
volgens welke die moeten gekapt werDe Defsave zal bezorgen , dat all- den, ’t meest van de hand gelegen , en

de wegen werden opgehakt , gezui-

daar zy de Compagnie minst incommo-

verd, de spruiten en moerassen van be

deren. Ook zal UE. de Klappusboo¬

quaame Bruggen verzien, alzo de

men der vermogende , by benoodigt.

Olifanten, en andere verwoestende die

heid, niet spaaren , en die last niet al-

ren, hier door te eer verdreven zuller

leen op de geringste leggen.

werden ; ook zullen dan de Poelen en

Ook zal de Dessave de Inlanders , die

moerassen (die nu veel weegen onbe maandelyks uyt de Cassa betaald werden,

quaam maken) door enge Graften in de
Paneturise, Colomboze en Calitureeze
Rivieren konnen geleid werden , en dus
ook de Landen bereisbaarder zyn in di

trachten te bewegen, om, in de plaats
van Geld, een stuk Land, of een Thuin,

aan te nemen , gelyk zyn Ed. desselfs
Emolument van zoo Ryksdaalders maar

regen-tyd, en Vrugtbaarder, en in ty- tot zo verre is toegelegt ter tyd de
den van Oorlog beter gelegen om ze te Landen zouden beeter zyn , wanneer
beschermen ; derhalven diend de Des- hem zo veel inkomens aan Landgoede

save hier vooral wel op te letten

ren zal werden toegevoegd , dat zyn
Ook moet voor al mede de spruyt uyt toepassing ook vinden kan op de Hoof

het Lak van Nigombo, tot de Rivier den der Fortressen , Nigombo, Hangvan Caymelle , met goed overleg werden welle, en Calture , dat dus goede mid-

ter hand genomen , en in goeden staat delen van Menage zouden zyn , en veel
om die altoos bevaarbaar te houden, ge- contanten spaaren
bragt werden , waar toe hy al ’t nodige

Binnen ’t District van Colombo heef

zal dienen te verzorgen. Als ook on de Dessave alleen recht , om alle Dic
trent de Spruyt, die uyt het voorsz. lak. ven, Doodslagers, en andre quaaddoentot in Rivier van Matuael , opgeruimt ders te vervolgen , vangen , en die aan
is

Als nu de Spruiten, Weegen , Dy
ken, en Dammen in staat zullen zyn,
dan zal men eerst recht zien , hoe vee
vrugtbaare Velden verwaarloost gele

den Fiscaal independent over te leverer,
dog gemeene delicten, als van verzuim,

mesuses, &amp;c. zal hy door boete, rotang
en sjambok-slagen, ook wel doorde keten (mits t’elkens van’t laatsten den Gou-

gen hebben , die dan, al was ’t maar

verneur waarschuwende) mogen corri
ten ruwe, in een apart Kaartje moetei geeren.
gebragt , en duidelyk beschreven wer
Ook mag hy alle geschillen der Inden ; zonder nogtans dat de Dessave landers hooren en afdoen , die niet bo

iemand eenige Landen op zyn autoriteitl ven de 10Ryksdaalders monteeren , by
Af

r LO N.
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. 1707.Arrest of zonder Appel , dog die daarschryven, wat Voordeelen, en Gereg-. 1707¬
boven tot 8o Ryksdaalders gaan, werd ’t tigheeden, de E-Compagnie uyt dit Lanc
Appel aan den civilen Raad toegestaan, te wagten heeft, zo wel als de Portu-

geesen , in welker recht zy door de
Wapenen getreden zyn ; dog alzo de

mits sRyksd. namptissement, voor ’t faut

Appel , zo ’t zo bevonden werd ; dog
geen Civile Zaken , die somme te boo

ombes , door die Natie beschreeven
ven gaande, zal hy mogen behandelen, en hier tot Ao 1700. ter Secretary beverstaan cenige goede mannen wilder

waard, t'zoek gebragt, of, volgens voorjeeven van den Secretaris, ter ordre van

verkiezen , waar van dan een bondi;

sen Gouverneur verbrand zouden zyn,

Compromis moet werden gemaalet, on-

der zekere boete by partyen te begroo
ten, zo een van beide met de uytspraal

zo is daar mede dit geheel fundamen
weggenomen , om UE. daar op een
vaste Instructie te geeven; hebbende de

niet te Vreede was of onder willige
condemnatie van den civiclen Raad , o

Dessaves, UE. Predecesseurs, best geagt
zig aan geen ordres te binden , en ze-

die van Justitie, indien 100 Ryksdaal

dert verscheide jaaren al zich ook van
geen Instructie, expres voor hen ont-

ten zy partyen wederzyds ten zynen o-

ders furpasseeren

Dog om de Executie van alle Von- worpen, bediend hebbende , dat egter
nissen, boven de i0Ryksdaalders , na vel anders behoord had ; dies zal ’t nostyl en form te doen geschieden , zoo

dig zyn, zo lang UE. de voorsz. Hoofd

zullen die bevorens aan den Civilen en Land-Tombes nog niet zal hebber

reabzolveerd, dat UE. door alle bedenkelyke wegen navorsche , ’t zy by 't
Dessave, of de goede mannen, d’uyt- doorbladeren der oude Papieren, in een
Raad moeten gepresenteerd werden, die,

zonder verder onderzoek , dan of der

spraak gedaan hebben wanneer de 10

oude Kist ten zynen Huize geborgen
of by exact navragen aan de Inlanders
hocwel in dezen niet veel te vertrou-

dagen of de fatalia van ’t Appel verloo-

pen zullen zyn , de executie daar op

zullen doen decerneeren , 2o als ’t na wen) wat geregtigheeden en verpligtinstyl van rechten gebruikkelyk is , zyn
ren de E. Compagnie na recht en bilde onverant woordelyk de executie, wel

ikheid van oude en voorige tyden com-

ke de Dessave zichAo. 1708 aangematige

eteren van den Inlander , om die dan
vervolgens in te lyven, en by wyze van

neeft in de Zaak van Bras Andrado, er

Lonis Pierris ; gelyk die daarom ook Ampliatie ’er by te voegen daar 't bekortelings is geheel geredresseerd.

Hy zal ook hebben te letten , dat de

hoord , ten eynde deze Dessaveny niet
anger zo arbitrair bestierd werde, als

Inwoonders hunne Parvenien niet ver-

naar Edelheeden zeer wel by Missive

koopen nog verpanden , en dat geer

an den 29. Octob. 1704. aanmerken,

woeker of interest hooger werde goed hier geschied te zyn.

gedaan , dan tot 1 per cent ’s maands,

Dit egter te bezorgen , dat 'er die

als ook dat geen Slaven onder malkan- Hoofd-en Land-Tombes zyn zal nog
teren verkogt werden, als by behoor

veel tyd vereyschen en derhalven zal

yk transport voor den Secretaris van UE. moeten roejen met de Riemen, die
Colombo

UE. heeft , en de sseur uwer predecesOok zal de Dessave besorgen , dat seuren volgen, mits dat die niet te merop den dag van de generale paresse (die selyk buiten ’t spoor gaan
aarlyks in Mey, of Juni, geschieder
Zynde de laatste beschryving van ’t
moet, om alle de zwarigheden dan voo Gezaey, met de natuur der Gerechtigte dragen) een Extract of Compendium heden , onder datum van den 31. Auzo verre den Landdienst, ter zyner rezi
justi, 1706. door zyn E. overgegeven, al
dentie, Hulftsdorp, betreft, van de Plac-

zeer ordentelyk na tyds gelegenheid be-

caaten werden voorgeleesen, op dat den vonden, waar by UE- continueeren kan.
Inlander zich daar na richten kan.

7

Ontrent dit gansch Gezaey, heeft

geen dan in 't Malabaars, en Cingalees men 3 Oegsten aan te merken:
diend te geschieden , en aangeplakt te
verden

Ook moet hy by die Paresse den eysch
der Houtwerken, Cajer, Matten, Co
os-Olie , &amp;c. die de Compagnie noo

dig heeft over de Corles verdeelen,
met advys der Inlandze Hoofden ; al

ok dat de Hoofden der buiten-posten
dit mede eens ’s jaars van hunne beno
digdheden doen.

Nu zou het tyd wezen hier te be-

Jale. Dat de eerste Oegsttyd is,
werdende ’t Koorn in April gezaerd, en in September gemaeid

Mana. Of 't tweede Gezaey, in
Juli beginnende , en in Janu-

ari ryp zynde

Motets. Of 't derde Gezaey, dat
in December begind , en in

Mey ingeoegst werd
9 2

Dit
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A. 1707. Dit Gezaey nu zou voor de Compag- hen geen dienst van merkelyke nasseep . 1767¬
nie vangeen zonderlinge nuttigheid zyn, opleggen in of geduurende de Zaey-tyin aanmerking der kosten en moeite, om den, en die liever volkomen eerst uyt-

die uyt de Corles af te brengen , ten z.

wagten ; alzo deze Inlanders zeer luy,

daar uyt de drie Fortressen van Hang- en traag , en egter zeer hoogmoedig
welle , Nigombo, en Calture, konder zyn, en voor al zyn de Bellales bezwaar-

werden geriefd , alzo die voor 't Guar lyk aan den arbeid te krygen ; die men
nisoen, en Inlandze Dienaars, als an-

er egter zou konnen zien toe te bren-

gen , even als die van ’t Gaals District,
parren van nooden hebben , behalven die van eene Casta zyn; alzo de Comdat ter laatste 2 voorsz. plaatzen nog pagnie hen tot 't bakken van pannen,
besteld moet werden, voor de Caneel en steenen, kappen van Brandhout voor
ders, niet min jaarlyks , dan 6 a 700c

schillers , een quantiteit van 46 a'

de schepen , en tot noodige houtskoo-

lasten Ryst, om in de schil-tyd, vol- len, rotangs, &amp;c. z0 wel als de Gaal-

gens gebruik, aan hen verstrekt te wer ze, zou moogen gebruiken , dewyl de
Compagnie hier toe wel 200 LyfeygeOok diend ’er een nette Beschryvins nen van nooden heeft, en die zeer qua

den

te geschieden , van den verpligten A
reek , zo die , waar voor 't Schil-loor

lyk te krygen zyn

Na dat men hen daar toe gebragt

cot Ryksdaalder per Ammenam , tot zal hebben, moet UE- ook wel letten,
26000 nooten betaald werd, als de Moe
at zy de Materiaalen van steen , pan-

tets, die de Compagnie voor niet gele nen , &amp;c. wel bereiden, alzo de experiverd moet werden. Item de Geregtig

entie geleerd heeft , dat de metzelstee

heden in Gelde , als anders , die jaar

nen , voor 3 4 jaar ontrent Caymelle

lyks voor de Compagnie moeten inge

door den Inlander gebakken , van zeer

vorderd werden, op dat alles met meen weinig nuttigheid waren , konnende to

gerustheid geschieden mag, als tot nu

’t slaan van boogen, of gewelfzels, &amp;c.

toe alleen op de gehouden Rollen de

niet gebruikt werden

Het zou ook goed zyn den Inlandei
vorige Dessaves, of liever volgens enkele opgiften der Inlandsche Hoofder te beweegen , om, na 't opruimen dei
Bosschen, de Lieden, daar omtrent wogeschied is

Ook moet bezorgd werden, dat de nende, aan te zetten , om ’t daar zo verSchryvers van voorsz. nooten (aan wie re schoon te maaken, als ’t noodig is,
't Schil-loon voor uyt verstrekt moe

om eenige Zajelingen, of afgekapte tak-

werden) de zelve tydelyk (te weten in ken , daar na den aard der afgekapte
Maart , of ten langsten medio April boomen te planten , al zou men hen
komen te leveren ter behoorlyke plaats daar om van eenige andere diensten,
om van daar met Compagnies Vaartui

of geregtigheeden, verschoonen ; en al

gen voor ’t kenteren van’t Moesson af zou men hen eenige Compagnies velgehaald te werden, en dus 't bederver
voor te koomen

Dit van de Reële Geregtigheeden ge
zegt hebbende , gaan wy nu tot de Per

den tot accommodessan geeven.

Ook moet de Steenbakkery wel werden gade geslaagen, die onder een Baas,

en adjunct, met i5i Lyfcigenen, oude

zoneele over , dog die zullen zo lang en jonge, staat, en die eenigen tyd aan
onbekend blyven , tot dat de Hoofd

’t verzorgen van Houtskoolen voor de

Tombes eens recht zullen opgemaakt. Smits winkel gebruikt , dog hoog.
en volbragt zyn, waar in men iders Ca- nodig tot ’t Steenmaken zyn , alzo di

sta, en de verpligting van ieder, pre Compagnie iot het verwelven van haa
cies aangewezen zien zal , dat egten e Pakhuizen nog al eenige 10000o wel
met veel omzigtigheid, en moderatie doorbakken Steenen van nooden heeft
zonder dwang zal moeten behandeld Ook wel te bezorgen , dat door geen
werden, by forme van aanmoediging particuliere ’t Brandhout der Bosschen

op dat zy dit als uyt eygen beweging ontrent de Panncbakkery, niet werde
schynen te doen: want zo Ceylons O weggekapt
verheid iet gebood, strydende tegen de
Tot ’t geven van Lieentie tot 't

verpligting dezer Inlanderen (ten zy b
de alleruyterste nood ) zoo moet de

kappen en branden van Chennes, geen
verlof, dan schriftelyk , te geeven, na

Dessave aan deze Overheid daar van ken- dat dit door gecommitteerden van dern
nis geeven, als hun Patroon , op dat men Dessave, en van den Capiteyn der Ca
hun in alle billikheid handele, en her neel, behoorlyk zal gevisiteerd zyn, om
geen nieuwe verpligtingen opdringe, geen bequaam Timmer- of Caneel-hout
tegen hun dank , alzo dit expres door onnut in de asch te leggen.
haar Edelheden, by missive van den 2:
UE. Zal ook op alle Passen , en we

Mey 1705. belast werd; ook moet men lgen , de nodige Pades en Cattepanels
ver-
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A. 170y.verzorgen, en dat de Totias, of Veir- ren , zo veel doenelyk is, en hen met A. 1707.
lieden de passanten niet meer , dan de uyterste Vigeur volgens de Placcaa

behoord, volgens ’t Reglement , afne ten handelen , wel toeziende , dat die
men. Ook vel te letten , dat de 2 schou-

persoon die UE. dit by UE. abzentie

aanbeveeld, UE. getrouw, en niet van
diend, en dat ook de Pades, onder zy- de Roomsche Godsdienst zy, om dus de
ne Suppoosten, als ook onder den Zaei straffen , ’er op gesteld, niet weer bewen , door een Vidaan en 8 man be

meester van Nigombo, gesteld, gestadig spottelyk te maken.
Geen Jogis , Fakiers, of andre Hey-

ten dienst der E. Compagnie, en nie

densche, Moorsche, of Afgodische Be-

van particulieren, gebruikt werden.

UE. Zal de verpligte diensten der delaars, zal UE. in dit District dulden,
Mooren, ook in dit District zynde, nei en hen na de Placcaaten handelen ; dog
dienen te beschryven, en hen, ingevol¬ ontrent de Cingaleesche Games , inzonderheid inwoonders van ’t Candia’s

ge der Memorie van de Heer van Goens

gebied zynde, moet wat omzigtiger geten , dat zy zich verder verspreiden dan nandeld werden; zynde ’t genoeg, dat
binnen de Gravetten ; ook aanhalen, wel- zy van ons territoir afgeweerd, en beke van hen zich hier op ’t plein , tus- let werden hun aalmoesen te bedelen.
daar stipt aan houden , zonder toe te la-

schen de Stad en Hulftsdorp, hebben ter Oole moet men wat meer inzicht voor

nedergezet; zynde laast gemelde, quar- de Moorze Paapen of Lebe’s hebben,
volgens Last van haar Edelheeden by

tier van alle andere Natien gezuiverd.

en in 2 reguliere Straaten bepaald.

hun schryven van den 13. November,

Ook zal UE. nette Rollen houden, 1683. alzo die ons nu en dan tot her
van de verdre Inlandze vreemde Natien. translateeren van ’t een en ’t ander konals Chittys, Parruas, Javanen , &amp;c. 20 nen dienst doen.

Volgens recommandatie van de Heer

binnen als buiten Colombo woonende,

om dic mede tot de vereyschte diensten Pyl, in zyne Memorie , heeft men nu
der Compagnie te gebruiken, met mo-

al 3 jaaren afgeschaft 't defroyeeren var

deratie ontrent die Chittys , die nu en Compagnies Dienaars, op de Rustplaatdan tot ’t tellen van Geld , en bezigti- zen langs de gemeene weegen , ten zy
gen van Lywaten, in den dienst der E-

die met speciale Commissie tot Compag-

Compagnie gebruilet werden

nies dienst gebruikt werden
leder der vreemde Natien moeten in
Ook mogen geen Inlandze Dienaa-

hunne byzondere wyken woonen , en ren voor particulieren opkoopen cenige
niemand vrecmds mag 'er meer, dan 3 eetwaaren , of andere dingen, ten waetmaalen , in vernagten, zonder verlof re voor zulke gequalificeerden, die daar
van den Dessave, miet schriftelyke be-toe van ouds gerechtigd zyn; alzo dit
kendmaking van des Vreemdelings naam anders tot Last van 't gemeen ge
en woonplaats, met de reeden ’er van , schiewaarom hy zich daar langer moet op
houden; alzo de Stad en wegen, ander-

Ook keurd de Heer Pyl de generale Olifants-Jachten af, als zynde ver-

door dit geboefte maar ontveiligd wer- scheide Jaaren tot groote beswaring van
den
den Onderdaan gehouden , dat ook by
Jeder Dorp moet ock zyn besmette

ervarendheid waar bevonden, en gezien

van Lazery voeden , en onderhouden heb , dat de zelve de Compagnie ook
zonder hen ’t gebruik der publyke we- al wat hoog op stok loopen : want
gen toe te staan, waar voor de Hoolder

schoon de jongste Jacht, in 't boekjaar

aansprekelyk blyven

1705. gehouden , van een gewenschten

Vermits ook de Roomsgezinden door uytslag geweest is, zo in quantiteit als
hunne onkundige Paapen , die aan alle qualitcit der beesten, zo is 'er doenmaals
kanten hier weeten in te sluipen , ’t aangemerkt , dat , zo de reegen , toen
hoofd op een ongehoorde wyze opstee- laar om her gevallen, 4 a 5; dagen vroeken , zelf tot in de Hoofdplaats (nog ger of later gekomen was , het gansch

onlangs door een oproerig en insolvent werk vrugteloos zou afgeloopen zyn,

geschrift der Visschers gebleeken) en in weshalven men , buiten hoogen nood,
zo verre, dat zy zich door behulp van daar wel van mag afzien, vooral zo de

eenige vermogende Inlanders van’t Ni
gombo’s District hebben weeten Mee

kleener of particuliere Jachten van zoo
goeden succes bevonden werden , als

OE. nu korteling bevonden en uytgemet groote ergernis van vecle , zo ons voerd heeft in de Reygam Corle, by
ster te maaken van Kerk en Schoolen,

uyt de Rapporten der Eerwaarde Lee- Saudangelle, schoon UE. door den nu
raars en Scholarchen successive is geble overleeden Tolk , Jan Leti, die dit
ken ; zo zal UE. dat gevaarelyk ge- jansche District in confusie gebragi

broed ten uytersten tegengaan, en sto- heeft, zeer getraverseerd is ; en dierhal2a 3
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1r0y. halven zal UE. de Bosschen van tyd to dervelden der E. Compagnie (zo UE. A. 1707.
tyd door Badduas doen verspieden, om

meld by zyn Rapport van den 6. dezer)

de Compagnie van dat profytelyk ge- moesten lecdig blyven leggen , waar

dierte de vereyschte quantiteit jaarlyk. door dan ook den Heer zo lang zyne

te verzorgen , dat te nootzakelyker is, competente Geregtigheid gemist heeft;
om dat die handel begind te wakkeren. een zaak, die nader onderzoek vereist.
en om dat de vieze Moorze Handelaars, om te weeten , of dit niet diend , om

geen Wyfjes, dan zonder gebreken, be¬ de Roomze Superstitien daar te voeden,
geeren

en met meer vryheid te oeffenen, hoe-

Ook moet UE. wel bezorgen , dat wel die in’t Nigombo’s District ook o-

de Passagien, langs welke de holbuiker pentlyk genoeg gepleegd zyn.
uyt ’s Konings Land overkomen , doo

OE. Zal ook aan de Inlanders niet

geene onzer Ingezeetenen beslagen , of te veel geloof dienen te geven, alzo de
hen eenige hinder toegebragt werde ; Heer van Goens hen voor ontrouw , en

maar de zelve moeten openblyven , en vals van aard houd te zyn. Ook moet
ook d’Inlandze Hoofden der Koningze men hunne Rapporten met veel geduld
werden gesondeerd, en van ter zyder hooren, en zo hunne Hoofden hier en

gepolst, of zy, voor een smal Geschenk daar in al eenige abuizen hebben ,
je, niet wel eenige getande Beesten na moet men hen daarom niet licht in 't

ons territoir zouden willen dryven; in ywezen der Poves, of minderen van
zonderheid daar onze kleene Coraaler hen , berispen ; maar dan moet UE.

ontrent geplaatst zyn. Ook mogen de hen apart roepen , en hen degelyk overhaalen , en met eenige correctie be-

bedienden tot dat werk, voor de Com

pagnie van een groote nuttigheid zyn- dreigen, na dat de Zaak vereyschen zal,
de, wel van deze en geene kleene ge- meidende zorgvuldig hen te schelden,
regtigheeden ontheft werden , om hen vermits zy dit zeer haaten. Ook moer

daar door te gewilliger te maken UE. geen lieden van geringe Casta's
waar over UE. wel eens denken , en tot aanzienelyke employen voordragen,
ons uwe gedagten daar op dan ook alzo dit opschudding geven zoude, ge-

yk de Compagnie nu en dan, en nog
UE. Zal geen Smokkel-vaartuigen onlangs in de Landen van Gale, en Ma-

voordragen mag

ten Anker dulden ontrent de Fortresse ture, beprocfd heeft. Egter werd hier
van Calture, of Nigombo, ten waart

mede niet te kennen gegeven , dat het

by hooge nood , waar van UE. tel- tot ’t bekleeden der voornaamste bekens den Gouverneur kennis moet ge- dieningen genoeg is, maar van hooger
ven , gelyk ook, als 'er Scheepen dez Casta te zyn, alzo die luiden, die men

een subaltern bestier toevertrouwd , daan
Ook zal UE., by ’t vervallen van toe ook behooren bequaam te zyn, ge-

Residcntien passeeren

Chaloepen, of Hoekers, in ’t N. Moes

yk ook, volgens schryven haarer Edel-

son, om de Zuid, of in 't Zuider Moes¬

heden van den 2. October 1680. , 't wel
son om de Noord, Compagnies papie leiden der Inlandze Hoofden, het Cieren van de zelve doen afhaalen , en on- raad der Land Regeering, en tot de
die over Land doen bestellen , en dit meeste gerustheid gericht is. Al ’t wel-

ook ontrent groote Scheepen obzerve

ke best zal konnen dienen, als de Hoofd-

ren, als 't by stil weer, en zonder ge en Land-Tombes eens net zullen bevaar, geschieden kan
schreven, en als de waare Casta's eene

Ook moet t’elkens van Hangwelle van den anderen wel onderscheiden zul-

direct geschreeven werden, als 'er Ge-

len zyn. Hocwel men hen ondertus-

zanten, of aanzienelyke Cingaleesen, af-

schen houden moet tot die verpligtinkomen , en die voorziening heeft UE gen, by hen zedert een geruimen tyd
ook, ontrent de Grensen der E. Com- herwaards, en tot nu toe gepresteerd.
pagnie, met ’s Konings Land te doen, van ’t welke zy niet, buiten schriftelyke
dat onze Ingezetenen onze nabuuren ordre des Gouverneurs , mogen ontheft

niet beledigen , nog zig door indirecte werden.
wegen in hun Land begeven, alzo hun

Eindelyk werd UE. gelast jaarlyks

ne Gezanten den 14. October, 1705

over te leveren zulken Compendium,
daar over geklaagd hebben ; zynde te als UE. laatst Ultimo October tot ons
verwonderen, hoe onze Ingezetenen van

genoegen overgeleverd heeft, niet ver-

Nigombo zich hebben durven verstou getende daar by aan te teckenen , wat
ten, verscheide Velden aan de overzei

Landen tot accommodessans in die tyd

de der Rivier Caymelle te bezaeyen, en door den Gouverneur van wegen de
te bemaeyen , ja daar geheele Aldea Compagnie zyn afgegeven, en welke
en Dorpen , (zo men zegt) op te reg weer, by versterf of verzuim der plig-

ten , daar nogtans zo kostelyke mod- ten en diensten, voor de zelve zyn inge
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reffectien over de successive orders ha-A. 1707.

A. 1707. getrolcken ; met begrooting der Plan

tagie of van ’t Gezaey, op dat men zich rer Edelheden, (voor zo verre die nog
eens uyt die Chaos van Confusie redde niet hebben konnen in Practyk gebrag
waar mede men zoo lang geworsteld verden) gemaakt heeft, om dat de

heeft, waar toe UE: tot ons genoegen. Hoofdtombes ontbrecken , hoewel die
na tyds gelegentheid, al veel gecon nu al ten deelen als van de Hewegam,
tribueerd heeft, waar toe wy UE. ver Salpeti , Reygam , Pasdum, eu Walader Gods zegen toewenschen

witte Corle recds in staat gebragt zyn,
zullende de 4 resteerende Corles in 8 a

10maanden ook afgedaan zyn.

olombo, den

Na dat nu dit alles eens voltooid zal

28. Januari,
1707.

wezen , zal men ook met een beter

UE. Goeden Vriend,
C. J. SIMONS.

grond tot een Landbeschryving konner
overgaan , alzo daar uyt alle reële en
versoneele verpligtingen zeer klaar zullen blyken, en met billykheid dan ook

door de E. Compagnie konnen van der
Inlander ingevorderd werden , dat nu

Ontrent het verdre, alhierdoor zyn Ed

gedaan, zal ons het Extract uyt zyn Ed
Consideratien over de Behandeling de

naar na ’t opgeeven der Hoofden ge
schied is; behalven dat ook de Dessaves

hunne bediening zonder Commissie, In-

Dessaveny van Colombo, aan haar E- structie, of Reglement, tot nu toe hebdelheeden , Ao. 1707. overgezonden, ben waargenomen, schoon ’er een door
ook zeer veel licht geven

de Heer van Goens Ao. 1661. in Juni,
ontworpen, ter Secretary lag
Hier door zyn de voornaamste Zaker

E¬

EXTRACT uyt de Con

van hunne bediening versuimd, of tegen
nun betcr weten , en maar na hunne

ideratien over de behan- Caprices, op schroeven gesteld , na dat
deling der Dessaveny, of zy door hunne temeriteit, en ArroganLand-dienst van 't Colom- tie, hier of daar toe vervoerd wierden;

bos District opgesteld te

gelyk zulks by de komst des Gouver

neurs ten top gesteigerd was , alzo een
Requisitie der Heeren var dezer Dessaves veel Compagnies Landen

de Hooge Regeering van en Gronden aan diverzen vergeven, ja we
Nederlands Indiën , dooi 37 Thuinen , by zyn predecesseur jaar
lyks tot 341 Ryksdaalders verpagt, ge
Mr. Cornelis Johan Simons
Gouverneur van ’t Eylanc

Ceylon , en der Kust Ma
dure

duurende zyn bestier buiten de zelve ge

leeven , en aan zyne Creaturen ten proy
gegeeven had, en den Inlander van veel

verpligte diensten ontheft, alles ten recompens van de diensten, hem door der

rFAar Edelheeden hadden dit al dem

Conside
tien o
ver de

Dessave¬
y van

Colom

T 29 October, 1704. en den 3 September 1706. van zyn Ed. gevorderd
dog zyn Ed. was nog niet in staat ge

snlander met her uytventen van zyne

Krameryen gedaan, op al ’t welke nogtans zo zwaare penaliteiten staan

Ook had men geen Rollen van Lasca-

veest, om daar op met grond te ant

yns, nog van ’t weder uytgeven van

woorden , alzo hy tot nog toe ontren

verstorvene of verlatene Parveniums er

het interieur blind , maar met eenige

Accommodessans , en veel min van de

delheden

Generalia opgehouden , en deze Dessa

intrekking der zelve, schoon die laatste

gezon

veny in de uyterste verwarring gebrag maar aan iemand geduurende zyn leever

0, 221

jaar E-

len.

was, waar uyt de Gouverneur niet wel. konden werden vergeven , waar door
dan door een bequaamen Land-en Zaak

dan de Compagnie van een ongeloofely-

kundigen, kon gered werden, dat vee ke quantiteit Velden , en van haa

tyd en geduld vereyschte, om te gelyk zestgelegenste Landeryen , ontbloot is;
dit alles en de dagelykze behande

waar van men nu korteling nog een staalt-

ling van den Dessave , met de or-

e ontrent een silversmit (schoon Compagires van haar Edelheeden, en met de nies buiten-posten 20 bezwaarlyk van
successive Heeren Gouverneurs, te ver raanen te voorzien zyn) ontdekt heeft,
gelyken.
die geen particuliere dienst voor de Com

Groote Desordres waren hier van tyt agnie presteert, en nogtans zonder eetot tyd ingessoopen , waar ontrent de nigen wettigen Titel in 't bezit gebleven
Gouverneur eenige middelen tot redres is van een der schoonste Dorpen , vlak

in ’t werk gesteld, en nog eenige nadre aan en om de Fortres Hangwelle geec
gen,
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A. 1707 gen, waar uyt de zelve meer dan ; van herwaards zulke Progressen inzonder-A. 1707.
hunne benodigde Provisien voor een jaar heid ook omtrent Nigombo, gedaan, dat

zou konnen trekken , dog dit is al als

er zelf onder de Loon-en onderhoud-

een oud zeer by den Heer Pyl in zyne
Memorie aangehaald, te weten, dat 'er

trekkende Meesters, naauwelyks 1 a 2

gevonden werden , die niet Paaps, ge-

al veel Moetets-Velden, die door den lyk zy ook van den hervormden Gods-

Inlander voor den Heer des Lands in 't

lienst geheel onkundig zyn ; behalven

geheel bezaeid moeten werden; zouder

dat 'er ook verscheide Kerken met hunre ontdekken zyn, en waar uyt de E. ne Ornamenten te vinden zyn.

Dit nu is geen wonder, vermits de
essave aldaar aan Inlandze Catholyke
niet toelieten , dat de Inlandze Hoof
oofden (zyne Principaale Factoors geden hier ontrent hun Personagie speel- veest zynde) zulken vermogen heef
den
laten oeffenen , als hy zelfs, buiten uNog slordiger heeft men met Zaaken surpatien, niet zou vermogen te beder Justitie in de Bogt gesprongen, al
taan ; dog alzo hier onder wel eenig
Compagnies Buiten-posten zouden kon¬

nen voorzien werden , zo de Dessaves

zo de Dessaves, op aanklagte van deze en

complot zou konnen schuilen is

eene Crediteuren , zonder de minste den Dessave gelast , de naaste Kerk en

litiscontestatie, veel min evictie ofte School-visite in Persoon by te woonen,
uytwinning , de vaste Goederen der

om met den Prcdikant en Schoolarch

pretenze debiteuren , by Tablyn-slag

alles naeukeurig na te vorschen, wat van

maar aan de meest biedende deden ver dat gevaarlyk Roomsch gebroed te houkoopen , en de Penningen aan de eys- den zy, waar van, voor ’t afgaan dezes
schers overgeeven trekkende zelfs een net Rapport mogelyk wel hier al zal
buitensporig Salaris daar van.
ngekomen zyn, of dat anders aan haar
Veel andre Zaken, en zelfs van Con Edelheden zal konnen nagezonden wer-

sequentie, stapt zyn Ed. over, ’t ge-

den

Ook zal 'er , by ’t Rapport van den Enoeg keurende daar in (gelyk hier na
Da Costa en Schot, blyken, hoe een
blyken zal) voorzien te hebben
Ook schynen deze Dessaves niet min-

groote quantiteit Inwoonders van dat

der beoogd te hebben, om de Inland-

voornoemd District, Compagnies ter-

ze Kerken en Schoolen geheel te

itoir verlatende , zich aan de overzyde

der Rivier Caymelle neder geslagen, en
verwoesten , alzo zy alles buiten noo
dige reparatie, en geheel lieten ver- daar verscheide Dorpen met Katolyke
vallen , en de Materiaalen , daar toe
met zwaren arbeid by een gebragt, maa

door hunne Dienaars lieten wegrooven

gelyk aan de School van Calane en Cot
telawele klaar gebleeken is
Ook hebben zy, als Presidenten der

Scholarchale Vergadering , verzuimc

Kerken opgeregt, en daar door ook de
jassagien, langs welke de Olifanten uyt
’s Konings Landen in deze Dessaveny
verquamen, gestopt hebben; waar op
ook niet dan andere slegte consequen-

tien van dit quaad gebroed te wagten
zyn

zedert den 6. Novemb. 1698. tot den

Het eerste, dat de Gouverneur, tot
8. Augustus 1703. die Vergadering te redres der Kerken en Schoolen, dienstig
houden, en men ziet klaar uyt ’t Raprcoordeeld heeft, is, te recommandceport der Schoolvisite van den 7. Febr. en de Visite van dien aan de Eerw.
1702. door den Eerw., D. Goting, ten D. D. Oude , en Synjeu, welke, na geoverstaan van den Dessave, met een daan werk , ook hun Rapport (zo als
Scholarch eenige maanden bevorens ge

U Edelheeden reeds gebleeken is) met

daan, dat hun oogmerk ten principaler

vyvoeging van hunne Consideratien

daar toe strekte, om de gansche Kerk hebben overgeleverd, met hoope van
en Schooldienst , door zo veel koster de verdere onheilen , uyt deze confusie
en moeite aangequeckt, geheel in de war gesprooten, voor te komen.
Om nu weer van’t bestier dezer Deste brengen , waar door dit teeder Christendom van hun Geestelyk voedzel be saveny te spreken , zo kan de Gouverroofd , en wel haast weer tot het Hei- neur niet voor by gaan , dat de Heer

dendom , of Pausdom stond gebragt

Eyl in zyne Memoric zegt: dat, zedert
te werden ; met al het welke die net afgaan van den E. Blom, door zyne
Dessaves schynen anders dan dit be- Successeurs in de Dessaveny niet zon-

oogd te hebben , om deze en geene
mishandelde Ingezetenen den weg van
klagten aan de Predikanten en Scholar
chen af te snyden.

derlings verrigt was ; het welk wel

uytgerekt mag werden tot de aankomst
an den jegenwoordigen Dessave , alze
deze Dessaveny maar na zeker concept-

ndertusschen heeft het Pausdom, in Memorie eenigen tyd bestierd, dog dit

dit Colombo’s District , eenige jaaren daar na ook geheel verwaarloost en verP
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A. 1707. verworpen is, schoon men wel een ge- hebben mogt, hem afnemen , en dat A. 1707 :
onder de behoeftigen verdeelen; zynde
Alzo ’er dan niets voor den Dessave nu reeds bekend, hoe verscheide Hoof
z0 nodig, als een Instructie scheen den zo ongemeene en ryke dorpen tot
heel andre had nodig gehac

Accommodessan bezitten, dat men daa

10 zyn , hecft, de Gouverneur ten

over moet versteld staan , en die reed
uyt alle de papieren , na die wel door den Dessave aanbevolen zyn, by verbladerd te hebben , ’er een op te stel sterf van de Bezitters, in te trekken, en
len , als de zelve voor hem tot eer ook met zommigen zo lang niet te wag-

eersten zyn werk ’er af gemaakt, on

goed bestier, ter tyd toe dat de Hoofd

ten ; dog hunne ware Parveniums zul-

en Land-Tombes eens zullen opgestelc len haar ongemolestcerd verblyven , ze
zyn, oordeelde nodig te wezen , en dii lang zy daar voor den verpligten diens
U Edelheden, onder de papieren var doen. Dog ’t genoteerde by U Edelden . .: Januari mede staat toe te ko-

heden Missive van den 31 December

men ; waar uyt dan U Edelheden ool

1682, aan den Arbeider of Soldaat, als

blyken zal, dat, na de voltoying de die voor den Hr. gebruikt werd, kolt en
Tombes, ook eerst verscheide Ordre. onderhout te geven, heeft men tot nog

van U Edelheden van den 31 Decem

oe niet gepractizeerd , except ontren

ber 1682., en 29 October, 1704. hie
zullen konnen werkstellig gemaakt, en

de Chialias, die, als zy in’t Bosch gezonden zyn , al van ouds Ryst, Zout,

cn Peper genoten hebben, als mede
delheden ook uyt de overgezonden Or wanneer zy tot extraordinair werk ge-

ingevoerd werden behalven dat U E
donnantie van den 7 January jongst le

bruikt zyn gelyk onlangs ontrent de

den zullen konnen zien, wat ontrent di

grift uyt de Spruit van Matuael, tot in

Beschryving der Hoofd-Tombes, en in de bosschen van Wellesere geopend
’t begin der Land-Tombo in agt diend waar voor zy, alzo dit een slordig en

genomen te werden , welke voltoid nodderig werk was nog een soopien

zynde zal men de Inlanders , die zis

hier of daar over mogten bezwaard vinden, en door expresse landkundige Ge

committeerden, volgens U Edclheedei
schryven van den 22 Mey, 1705., kon
nen verhooren , ten eynde hen in allen
deelen billyk te behandelen

Dit is nu ook de reden, dat gevor

enkelde Arak genoten hebben.

Hoedanig men ook ontrent die genen
die de zo nutte grift uyt het Lak van Ni

gombo, tot in de Rivier van Caymelle.
gedolven hebben, met ’t schenken var
eenige leggers Koolwagen, gehandeld
heeft; zonder meer

Ook oordeeld de Gouverneur , da

derde Rollen van Compagnies Lande

men (schoon hier toe by U Edelheden

ryen nog niet hebben konnen overge

schryven genoegzaam geregtigd) hie

zonden werden , alzo die hier by dt

toe, als ook om imand van deze of ge-

ne geregtigheid te ontheffen, niet dar
Secretary niet te vinden zyn
By des Gouverneuis aanwezen alhier. met d'uyterste omzigtigheid komer
moet , alzo de Inlander , schoon ze
waren geene de minste Landen of Er
ven aan eenige Europiaanen of Cing-

leesen onder deze Dessaveny afgegeven

gunstig behandeld, niet ’t allerminste van
de Regten zyner Casta afstappen, o

nog ook eenige Aldea’s of gecultivcerde eenige diensten daar om , waar toe hi

Landen aan de eerstgenaamde overgege niet verpligt is , aan de E. Compagnie
ven, alzo dit buiten U Edelheden ver

lof niet geschieden mag ; hebbende al-

vresteeren zal , schoon dat by Lieden
van een gelyk geslacht, in de Gale Cor-

leen 2 Erfjens aan 2 Burger-Officieren le egter dagelyks gedaan word. Eer

vergund te bebouwen, hoewel dat no; zaak, die zyn Ed. den Dessave expres
niet volkomen , om de mocite van ’t by zyne Instructie gelast heeft
Hier mede zou de Gouverneur, ir
opruimen, als onder aan den Berg gele
gen zynde , in ’t werk gesteld is ; be opsigt van U Edelheden Requisit kon

halven dat hy ook nog een Erf van nen eindigen, te meer dewyl U Edel
weinig weerde, aan een Inlander van de heden by zeker Compendium , onder
Kust, Raphael du Pais genaamd, wegen ultimo October des verleden Jaars’t aan
ongekreukte Trouw en zedert eenige merkensweerdige , in den Land-diens
jaren dienst aan zyn Ed. bewezen, ver verricht, met meer zakelykheden, dan

gund heeft; 't welk zyn Ed. verzogt

U Edelheden in 12 jaaren herwaard

haar Edelheden geliefden goed te keu ontmoet zyn, zullen voorkomen ; dog
alzo ’t plein tusschen de Stad en Dessa

tet.

Na ’t opmaken der Tombes, zal mer veny gelegen , zo lang de zelve gefor

alle de Inlanders op een gelyke voe tificeerd was, ledig gebleven, zedert 'i
connen behandelen, en ider na mat raseeren der zelve door diverze Inlanders,
van zyne bediening, ’t geen hy te veel op cygen autoriteit en buiten de minst
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4. 1707.qualificatie beslagen was (waar onde
veel schelmen en dieven zich, ten kos

voor al over het Erf, of de woeste Lan-A. 17.
den van Wolvendaal, in Octobr. 1660.

ten van hunnen naasten, ter schuil hiel

voor de Compagnie ingekogt tot foo

den, en waar door zelf veel huizen in de Ryksd., met het Klooster Agadalapa,dat
Stad geinfesteerd wierden) zo heeft di zedert tot het verblyf der Candiaze Ge

Gouverneur nodig geoordeeld , daar zanten, is geschikt, en een gedeelte van
onder de vereischte redding te maken

’t annexe Land, vergund aan diverze Ja

waar op dan een speciale Beschryving. vaanen en Oosterlingen, die aldaar noc
hier af ten dien einde gemaakt, en di zyn gelaten , en gelyk de voorsz. Chitook by de Kaart aangewezen zynde

tys , uyt de verschanzing van 't Moors

heeft men ieder Casta zyn byzonder quar-ier, wel staat konden maken, wa

wyk aangewezen , en hen daar binnen hen mede over ’t hoofd hing, zo hebber
bepaald, gelyk de Mooren al van oudt 29 Familien der zelve, by Request ver
een zekere straat of wyk gehad hebben
hoewel met verscheide andere Natier

zogt, dat hen eenige Erfjens voor geld
vergund mogten werden , ’t geen dat

vermengt, gelyk ’er ook een Christer

ianleiding gegeven heeft , om voorsz

Weduwe in woonde, die van den Ar

Erf in verscheide Perceelen te verdeelen.

men bedeeld wierd; dog na dezen tyd die net te beschryven, en alleen onder
heeft men haar, en ook die andere Na- hen op te veilen, door expresse Gecom

tien , van daar doen opkramen, met laf mitteerden, ten overstaan van den Des
om haare kleene bezittingen aan de

save; waar voor 1378 Ryksdaalders ge-

Mooren te verhandelen. Ook zyn de loofd zyn, dat een iders gissing verre te
verdre hier en daar verspreide Mohham

boven ging : want behalven de voorsz

medaanen gelast , zich na deze hun ou Javaanze straat , blyst aan Wolven
de straat te begeven, de welke hen alle daal, of 't verblyf der Candize Gezanniet konnende vervatten , zo is ’er nop ten, nog een suffigant E f, met de prin
cen stuk van de eene zyde van een nieu
cipaalste Put, tegen het front der Stad
we straat, vlak agter de oude, byge-

en aan de andre kant de vereischte gronc
voegd welke op te ruimen, al by den voor het Malabaars School , met een

Heer de Heere , in concept geweest is

Kerkhof. Item 2 Erfjens, het eene aan
dog de Mooren, die zich binnen 10 jaa- den Modeljaar van de Porte , en ’t an
ren ter neder gezet hebben, zyn na hun

ne bescheidene Aldea’s of Dorpen, in 't

der aan een bediende van den Dessave, al

voor eenige jaaren vergund

Land vertrokken

Deze Venditie 877; Ryksd. voordee

De Chitty;s hadden hun quartier al aan de E. Compagnie gegeven hebbende

ten tyden van welgemelden Heer Gou- zo heeft de Gouverneur laten opnemen
verneur, buiten de Caymans Poort , na uyt de Negotie-Boeken , wat verdre
de Zeekant opwaards aan , bekomen

Tuinen of Gronden, daar by nog voor

dog dit voor hen te bekrompen omko

Reckening der E. Compagnie voortlie
mende, hadden zy zich ten deele mede pen, en zyn bevonden in de navolgen-

hier en daar op dit Plein verspreid, en de te bestaan:

r. Tuyn , gelegen aan de Stad en Hulfts-dorp, genaamd,
zynde de wooning van den Dessave der Colomboze Lan
den, in de Kaart getekend, No. 103. ontrent een Morgen groot, hebbende eertyds Capiteyn Pierre du Pon
toebehoord

Ryksd. 1000

Dog deze Tuin, is °. 1665. in Juli, door de E. Compagnie ingekogt, waar van a stukken gemaakt zyn, van
welke ’t eene ten Zuiden de residentie van den Dessave.
ten tyde van den Ed. Heer Gouverneur Pyl, aan de Hee

Majoor Pyl , wettig uytgegeven , en by de Landkaart,
onder No. 141; te vinden is

Dat ten Noorden van voorsz. residentie, is door der

Heer Gouverneur van Rhee aan den gewezen Baas der

Wapenkamer, Jacob Verloo , in vollen eigendom geschonken, en met No. 4. in de Kaart geteekend.

1. Stuk Land, gelegen in Hulfts-dorp, grenzende ten Wester
aan No. 100, en ten Noorden aan No. 103, groot drie
morgen en 216 roeden , in de Kaart geteekend, met de

letter K, door de Compagnies vergrooting van No. 103,

van den Roymeester Jacob Stevensz. gekogt; leggende jegenwoordig woest en onbewoond.

Ryksd. 500

De-
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Deze Thuin is Ae. 1674. in Augustus, door de E. Compagnie ingekogt, en in Percceltjes aan de Cottelbaddes

2154 1n.

voor de helft uytgedeeld, waar voor in Compagnies Cassa

staan te komen, Ryksd. 1385, blyvende de rest, voor
zo verre gebruikelyk zy, om daar mede even eens zo gehandeld te werden.

Welke 2 Tuinen dus bedragen

Ryksd. 1100

Stuk Land by No. 100 gelegen in meergemelte Hulfts

dorp, belendende ten Z. van Ne. 103, breed en lang &ame
Roeden, groot 6 Morgen; hebbende den Onderkoopmar
Jan de Koning toebehoord , nu vergund aan de Inlandze

Ryksd. 5oc

Officieren

Deze Tuin in Januari 1675. door de E. Compagnie ingekogt, waar van by ’t verkoopen der derde parten, eer
gedeelte verkogt is aan den overleden Dominge Letie Appo
bamie, voor I5I Ryksd., en is ’t ander gedeelte , tot wederroepens vergund aan eenen Denoewake Apobamie, die
een Donatie Brief heeft vertoond, van den 12 Maart 1676

door den Ed. Heer Gouverneur R. van Goens, afgegeven
om altyd erflyk over te gaan , dog noit te mogen verko.
en, vervallende by gebrek van Erven, weer aan de ECompagnie

1 Tuin, genaamd Wolvendaal: groot byna 13 morgen, alwaar ’t Portugees Klooster Agada Lupa nog staat
Dog zo vermaakt, dat het tot een Logis voor de Can-

dize Gesanten werd gehouden. Dit Land is langs de straat.

en tegen het O. en Z. , in de diepte vau 10Roeden, door
Javaanen, Amboineesen en andre Inlanders, met Hutter

en Wooningen beslagen. De rest is nog woest, en onge
cultiveerd ; behalven dat in het zelve een Malabaarze

School, nevens de geene die ze bedienen , geplaatst is.
Eertyds heeft dit toebehoord, den Commandeur Sybrand
Poske
Ryksd. 5oc
A° 1660. is deze Tuin in October door de E. Com
pagnie ingekogt, die nu ten overstaan van de Gecommit-

tcerden, voor het groetste gros by Perceelen, den 12 Ja-

nuary dezes Jaars, aan de meestbiedende Chitty;s verkogt
is, voor

Ryksd. 1176;

Benevens 2 stukken in Coetolecodde, vooru

201

13772

i Dito, gelegen aan de groote Ambelam, op den weg van hier
Ryksd. 80

na Nigombo

2180

Onder de gronden van dit Plein zul- Boomkens te beplanten, tot wederroelen nog verscheide Perceelen zyn , die pens toe van U Edelheden, die dit zeer
al mede voor contant zuilen konner net in de nieuwe Kaart zullen aangewe

verkogt werden; dog alzo deze volker
maar vergund is’t gebruik van de grond,

zen zien

en den opstal , zou ’t niet raadzaan

Gecommitteerden (na ’t zuiveren van

zyn, meer Inlanders hier te dulden, ge-

dit Plein) doen opnemen de Landen er

Dus heeft de Gouverneur ook door

lyk 'er ook al verscheide, van die zig hie Tuinen, gelegen tusschen dit Plein langzedert 10 jaaren neergeslagen hebben de Zeestrand , tot aan Matuael, en 2

van hier na hun vorige plaarzen gewe- de Rivier langs , tot aan ’t Pas Naakle
zen zyn. Beter zou ’t wezen, zo UE
gam en zo verder op den weg na Cot
delheden eenige deezer Erfjens aan ta, alwaar, volgens Rapport der zelve,
Compagnies Dienaars wilde vergunnen.

gevonden zyn, 169 Perceeltjes, Tuiner

zonder recht tot de grond, en alleer en Erven; welke door particulieren buitot Moes-tuinen , en om ze met kleen

ten eenige qualificatie, van tyd tot tyt
RF2

a
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E ZAAKEN
Ook heeft zyn Ed. een Instructie ge-A. 1707

den uyt hunne provisioneele bezitting geven , voor den Capiteyn der Caneel

niet te zetten, heeft men die de bezitter

chillers, dus luidende :

door Gecommitteerden toegeschat, waa

mede zy zeer wel te vrede waren, ’t geen

volgens rapport bedroeg een somme van
ƒ64890

Men dagt hen eerst een Servituit o

te leggen ; dog naderhand is die toe
schatting beter gekeurd. Van dat gedeelte der voorsz. Landen is thans een ver
beterde Kaart gemaakt, gelyk ook ver-

INSTRUCTIE voor den

Capiteyn van de Caneel,
eertyds ter Ordre van den

Heer Superintendent, Ryklos
van Goens, ontworpen , en

der van de Landen tot aan de Pannebak

thans, met eenige verschik

kery staat te geschieden , en van daa

king en verandering, of

wyders, tot aan het Land van Moretto,

nieuws af gegeven , om te

zyn te vinden. Men sustineerd wel

strekken tot zyn naricht, tot

dat daar onder veel onnutte Velden zul

len lopen, dog men behoord dat zo op'

zo lang myn Heeren van de

Hooge Regeering daar on-

zeggen van Lieden, die daar by konner
geintresseerd zyn, zonder naukeurigs

trent anders mogten komen

inspectie zo licht niet aan te nemen.

te Ordonneeren

De Gouverneur had zelf ook bezig-

tigd diverze Velden achter Livremento
en daar ontrent , daar een menigte Ca
neelboomen welig groeide , die t'cl-

I.

t HErste en voarnaamste , dat gerequireerd werd in den Gezagheb-

kens tot Brandhout elendig afgekapi er der Caneelschillers, voor dezen, by
wierden , dat niet wel kon belet wer de Portugeesen, Capiteyn van deMahaden , voor dat 'er een nette Kaart zy
met een nette beschryving der gronden

badde geheeten, is, dat de zelve zy een

erlyk onbaatzugtig, verstandig, er

dat binnen weinig dagen met ernst za rekkelyk man, om dat geslacht van menondernomen worden, zynde te verwon

chen, ’t welk tot het schillen der Ca-

deren, dat 'er niet al over lang, van alles

neel gebruikt werd, en van oude tyden

op dit Eyland een nette Kaart geweest is
en voor al van zo naby gelegen Landen
Weshalven dit ook den Dessave met al

af in dien arbeid, na ’s Lands Wetten.

len ernst aanbevolen is

in hun plicht gehouden werden , en
door de genoegzaamheid des getals vol-

Uyt de bepaaling, en byeentrekkins
der Castas , zal de Compagnie groo

n Costumen gehouden is , wel te Regeeren , want daar meede deze Luiden

soen konnen, zonder te werden gedrukt

en ’s Compagnies Oegst, na het voor
ge extraordinaire diensten , waar to stellen van ordinaire taxen , zonder dei
men bezwaarlyk een sufficant getal Lyf- zelver beswaarnissen , kan ten schuure
voordeel crekken, voor al ontrent eeni-

eygenen kan afsteken, om de zwarigheic gebragt werden.
der zelve

2

Dit is’t geen den Gouverneur ten de

Dit Schillers Volk op dit Eyland, by
zen subjecte heeft weten by te brengen de naam van Chialias in ’t Generaal be
in vertrouwen , van U E-delheden re
quizit daar by zal voldaan wezen, er

dat hy daar by zal betoond hebben te

tend, en na het beweeren van zommi-

ge een byzondre Natie , waar aan on

o veel niet gelegen is, als wel dat UE.
bekend zy, dat dit volk op een bequa-

zyn :

ne manier moet geregeerd werden, om

Hoog-Gebiedende HEErEN;

van hen te trekken de plichten, de wel
ce na hunne quantitciten afzonderlyk,
en in ’t geheel schuldig zyn, en welke

Colombo, den

hier na beschreven zullen werden, wer

28. January,

dende verdeeld in d Hoofd-zoorten, als

1707

Canneel-Schillers, Coelis, Lascaryns

U Hoog. Edelen Onderdanig.
en Gehoorsame Dienaar

en Ihandarias.

3.

De Dorpen, waar prezent deze Chialias woonen, zyn de volgende, als Bel

C. J. SIMONS

litotte, Cosgodde, Madampe, en Accurelle, Reygamne, Dadale, Magale

Laune Moddere , Calluane Moddere ,

Morragelle, Cailamoele , Tottebadde,
Oe¬
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A. 1707. Oedeware , Pottepittie , Pingwatte alias , daar van een gedeelte tot Caneel-A. 1767.
VAN

Waskadouwe, op Nigombo, en ontrent schillers getrokken
9.

Colombo

Item, onder den Vidaan der Hoelen

4.

Een afgezonderd Geslacht van Schil badde, Oedeware, Pottepittie, Leing
lers , bygenaamd Roene Chialias ,

vasse ,

Waskadouwe , en die op Ni-

welk te zeggen is verscheide Schillers; gombo, en ontrent Colombo woonen
10
zyn, gelyk hun naam aanwyst, een ver-

En onder den Vidaan der Roenebad-

troid volk ; echter uyt, voornoemd
Chialias gesproten. Deze onthouden

de, behooren wyders de verstroide Chi

zich ten meerendeel in de quartieren van

alias, hier voren beschreven.
II

Mature, en wyder in de Dollasdas

Morrua, en Billigam-Corles verspreid

Na deze Vidanes volgen de Doerias,

zo ook in Gale en Pasdum Corles; dog

pestaande in groote Doerias (die Maha-

loerias geheeten werden) in de Hoofd-

alle afgezonderd van de voor verhaalde

Mahabadde-dorpen.

diensten ontrent den Capiteyn, naast de

Vidanes geconsidereerd , en in der Vi-

s.

Dit Volk onderhoud zich in hunn

danes abzentie hunnen dienst waarne-

mende; en in de kleene Doerias, wel
verOfficieren en hunne onderdanigheden ce, als ’t vereischt werd, in ’t gebieden
waar door de Capiteyn moet weeten me over andren, voornamentlyk geemplopligten,door verscheidenheid van der zel

jeerd werden ; hebbende ook ieder een
goed beleid den schuldigen dienst te trel
Ransje
Caneel-schillers te gebieden ;
ken , en bestaat de zelve in de volgende.

als : Eerstelyk de Vidanes , welke de dog staan onder commando van Maha
doerias, als een Cangaan onder zyn A

naaste aan den Capitcyn zyn, waar door

hy de voornaamste Zaaken zyn ’s ampts

ratchie.

12

beschikken , en verrichten moet ; in

Beide deze voornaamste Officieren,

wiens abzentie zy over de Chialias, na

zyne ordre , ’t gebied voeren, zynde vyf

namentlyk Vidanes en Doerias, moet der

in getal.

Capiteyn zodanig weten door zyne kennis te leiden , en tracteeren , dat door

6

lapheid in ’t gebieden en straffen, het

De eerste en voornaamste, is de Vidane Mahabadde , die voor dezen naaf

ontzag niet verloren werde , nog ook

den Capiteyn het oppergebied heeft ge door te zware en te strenge hand , de
genegenheid verkoude ; waarom in eer
de , in ongebruik is geraakt, en thans verstandig Gezaghebber over dit volk

voerd ; dog ’t welk, als onnodig zyn
alleen ’t gebied voerd over de Chialias

wonende tot Bellitotte, Cosgodde, Madampe, en Accurelle. Gebiedende verder ieder Vidaan onder ’t hooger gezas

zoo hoogelykde rekkelykheid gere-

quireerd , en mits dezen aanbevolen
werd.

13

De voorsz. Doerias hebben tot het jaai

van den Capiteyn, zo veel Mahadoeri-

1700., buiten de Vryheid hunner Thui

as , kleene Doerias , Ilandarias , Coe

lis, en Cancel-schillers, als onder zynt

nen , ider een Caneel-schiller, onder de

Vidany behooren

naam van Bartura, vry gehad, het welk

ordinair de flukste Schillers waren; dog

De vier verdre Vidaans houden than-

toen geordonneerd voor de Compagnit

geen zekere rang onder den anderen

ian te trekken, en waar tegen hen we-

gelyk zulles mede van geen noodzake- der is toegestaan , het onderhoud van
lykheid meer is, hebbende die van Rei- een Caneel-schiller geduurende , den

Oegst; te weten , a parra Ryst, het

gam , buiten het Dorp van dien naam

nog onder zyn Gebied, Dadale, Maga¬ velk dan ool zo moet continueeren, en
daarenboven aan de groote Doerias te
le, en Lannemoddere.
8
goede komen het Hoofd-geld van eer
Gelyk die van Calluamoddere, boven Deccum Carrea
14

het Dorp van gelyken naam, nog onder

Het getal der groote Doerias, bestaas

zyn gezag heeft Morragelle, Collamoe

le, en Tottebadde ; als mede Domme- in 16 groote, en 34 kleene Doerias,
legattere en Magamme, zynde hun on

met welke, en niet minder, de ver

derhoorige Casta Jageros, Hinawas, en eischte dienst der Compagnie verricht
Pannias, dog over de Toendegattere ii kan werden ; waarom ’t zelve zonde
cen aparte Vidaan, 't welk mede Hina-

was en Pannias zyn, alle drie Naturel

speciaale ordre van den Gouverneur
van Ceylon, ook niet vermeerderd, nog

len van Ceylon, en ten tyde der Portu

rerminderd mag werden

geesen, by gebrek van gehoorzame Chi-

Rr 3
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ze de zelve, gelyk die, zouden mogen A. 1707.
15.
Het eygentlyk ampt nu dezer Vi na hun believen verkoopen, of verdaans en Doerias, is , dat ze den Capi- vreemden; maar zyn hunne Leengoedcteyn van ’t Volk, dat onder hem ver-

ren van dien aard , dat die hen alleen,

deeld is, opregte aanwyzing doen, zon- en hunne Erfgenaamen, moeten by blyder imand te mogen verzwygen; waar
ontrent gemeend werd, dat de Hoofden

ren, en ten gebruik dienen ; invoegen

zy onvermogens blyven daar af anders,
en Schoolmeesters, niet weinig hunne ls aan hunne Erfgenaamen, te disponeersonagie gespeeld hebben, en 't welk en , of den koop zal van geener

door een exacte jaarlykze Beschryving weerde zyn , en de kooper en veren ’t stipt onderhouden van ’t Biljet van ooper zwate straffen te lyden heb
den 11. May, 1705. voor de Schoolmee ben
18.

sters ten principaale geëmaneerd, ge
makkelyk kan voorgekomen werden;

De Kinderen of Descendenten van

zo als het zelve ook door haar Hoo;

rroote of kleene Doerias , werden alle

Edelen nog nader, en met veel ernst

cnaamt Ilandarias; maar alle Ilandari-

werd aanbevoolen by Missive van den as, zyn daarom geen Descendenten var
; September, 1706., waar op den Ca- Doerias ; welkers pligt en gebruik is.
piteyn, dierhalven wel zonderling te Pannewiedes, of bestelling van de een
letten heeft ; werdende de zelve daar of d’andre Zaaken, te doen , die hem
enboven wel expres aanbevolen (gelyl van den Capiteyn , Vidane, of Doeria,
zulks al in den jaare 16.. ter Ordre belast werden; als ook de Caneel uyt
van den Ed. Heer Gouverneur van Rhec te zoeken, sorteeren, en binden ; dog

Zalr. is geschied) te formeeren een Ge

zyn altoos van dragen bevryd geweest,

nerale Tombo van alle de Chialias, als en noit in eenige Coeli-dienst gehou-

Caneclschillers, Coelis, Ilandarias, en sen ; maar blyven jaarlyks verpligi
Lascaryns, meteen specificqe aanwyzing

Hoofd-Geld te betalen, na de gestalte

hunner lichaamen , van sterkte, grooten, mitsgaders hunne waardy, en wa te , jonkheid, of ouderdom ; welker
Geregtigheid ieder zou konnen opbren Joofd-Gelden hoogste tax is 4 Lary
wat Landen en Tuinen de zelve bezit-

gen , op dat men perfect weten kon, nen jaarlyks, zynde hun getal, volgent
wat elk voor zyn dienst geniet, en wa

de laatste opneeming, 583 koppen be¬

hem toegevoegd is met distinctie in de

vonden.

aantekening, tusschen ’t geene zy voor

hunne diensten bezitten, en dat ze voor

hun Geld gekogt hebben.

19.

Deze Ilandarias werden ook wel Poe-

tabenes genaamd ; dog , zo gemeend

werd, oneigentlyk, alzo dat woord be
16
Van dusdanige Tombo zoude in ter op de Coelis past, of ten minsten.
den jaare 92 en 93, ten overstaan van
expresse Gecommitteerden, door der

overleeden Capiteyn Stafforis, al een

begin zyn gemaakt, met de dorpen Bellitotte, Cosgodde, Madampe, en Ac

curelle ; dog waar van men de beste
verwagting niet hebben kan, dewyl de
zelve eenelyk in 't Cingalees beschre
ven , zedert 12 jaaren daar na nog nie

eens in’t Nederduits overgebragt zyn;
dierhalven de zelve dan ook al getransla-

teerd zynde , gelyk als zeedert een ge
ruimen tyd belast is, niet anders dan roi

speculatie zullen konnen strekken
17.

Deze voorsz. Tombes dan eens ge

sie daar mogen afgekomen zyn
20

De Aratchies zyn onder de Chialias,

ils by andre Cingaleesen Krygs-Officieren.

21.

De Lascaryns

derzelver Soldaaten,

Hunne kinderen, volgen in de pligten
hunner Vaderen, ten Oorlog, en wer-

den nergens anders, als daar in, briefsragen , boodschappen te brengen, en

diergelyke dingen, gebruikt, en betalen
niets.

22

En heeft de Capiteyn byzonder agt
te slaan, dat daar onder niet aangehaald.

onderhouden , verschoolen , en aange

absolveerd zynde , zal ’t lichtelyk uyt queekt werden de Kinderen van vergevonden konnen werden , wie zyn plichte Chialias, alzo onder de dienstLeengoed verkogt heeft, en daar doo baare een geduurige genegenheidbevonin armoede vervallen is , wanneer de sen werd, om den arbeid te ontwyken;

Compagnie recht hebben zal, om zo naar zal de zelve ter contrarie na de letdanige verkogte Landeryen weer aan ter hebben teexecuteeren, ’t Placcaat van
te slaan , alzo 't Geslacht der Cancel-

sen

1682. , 20 als zulks ge-

schillers of Chialias, niet hebben’t regi modereerd is by Missive der Hooge Re¬

der andere Naturellen van Ceylon, dat geering, gedateerd
Van
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d. 1707. Van deze Lafcaryns , die onder her welke alleen met de taxen hunner Hoofd-A. 1707
Geslagt der Chialias pertineeren , zal de gelden jaarlyks konnen voldoen, en 1
Capitcyn of Opziender, geen minder der zelver number laatst 595 koppen be¬
Notitic houden, als van andre Geslach

vonden

26.

ten dezes volks, en goede aanteckening

doen , werwaards die gecommandeerc

De Coronde Halys, zyn de ware Ca-

werden, houdende hun verblyf present. neelschillers , en hoewel ze onder de

Chalias de laatsse in rang schynen te zyn,

als volgd
23
Drie Ransjes Lascaryns Chialias wo

zyn zy echter die , welke den meesten dienst moeten doen , waarom op de

nen in de Landen van Mature , daar de zelve ’t meest diend gelet te werden.

zelve by beurt-wisseling nevens andre Dit Volk geeft geen geld. De Coron
Lascaryns hunne Wagt-Posten hebben de Halys gebruikende, moet de Capiwaar tc neemen , zo als die volgens or- teyn en Vidane zeer wel met opmerking
dre van den Dessave geregeld zyn. Ze etten op hun ouderdom, jonkheid, gemede werden zy tot Hout-sleepen , e
ot andre verpligte diensten, door de Des

aves gecommandeerd; dog buiten hun-

stalte, en gezondheid. Op zyn 1221.
aar volgens ieders sterkte , werd de
Schiller uyt het school gelargeerd , en

ne Wagten, en andre Compagnies dien

voor een pinge Caneel van76 pond, dat

sten staan zy ten vollen ten gebiede

aar beschreeven , en dat klimt jaarlyk.
met een pinge op tot dat zy ’t geta

van den Capiteyn der Caneel , die hun-

van elf haalen, dat het hoogste is, waar
ne questien hoord , dat in zyn verme
gen is, decideerd , ook ftraft over be- pz0 lang blyven staan , als bequaam
gaane fouten.

Dit staat ook aan der

Dessave, namentlyk het straffen, wan

zyn om dit te konnen leveren ; wanneer

veer neerdaalen , als opgeklommen

neer zy op hunne Wagten pecceren :
dog buiten hunne Wagten in hunne

zy-

dorpen zynde , aan hunnen Capitcyn

padde , die zy in de plaars van Hoofd-

Deze Cancel werd genaamd Ange-

ten ware met het volk, onder den Des-

Geld geven. Indien nu de Compagnie

save behoorende, verschil hadden , wan

aan deze Angebadde niet genoeg heeft.

neer die verschillen door den Dessave er

ot voldoening der Vaderlandsche eys-

den Capiteyn der Caneel te samen, of

chen, zo werd ieder schiller nog belast

by absentie van den Capiteyn, door den na zyn bequaamheid, met 1, 2, 3, 41
Dessave wel alleen gehoord en afgedaar 3 6, 7, of S, pingen Caneel, dat het
werden, of zo als die 2 Landregenter

hoogste is , dat een man boven zyn An

over dat subject zamen versproken zyn ; gebadde kan schillen. Dit werd ge
Voor ider Pinge
en zo is 't ook gelegen met s Ransjes naamd Geld- Caneel.
Chialias Lascaryns, onder de Dessaven

van Colombo waar van ’er 2 hunne

Wagten, op Calture en op Anguratot
te, en z op Matuael hebben
24

Tien Ransjes Lascaryns behoorende

an 55 pond , geniet de Schiller zelichte stuivers, of - Ryksd
27.

leder Schiller moet promt zyn Angebadde voldoen , dog zo hy buiten zyn

toedoen iets mogt schuldig blyven , dat

moet hy in Geld, a ; Ryksd. een Pinge
Commandeur van Gale gehoorsaamen Angebadde, van 65 pond aan zyn Doe-

onder de Mahabadde, moeten den Heer

door wiens ordre zy Houtwerken slee ria voldoen , die dan ’t ontbrekende
pen, andre Compagnies verschuldigde uppleerd : want ider Doeria moet cadiensten verrichten ; dog hebben daa veeren voor de Caneel der Schillers, ongeen Wagten te bezetten, staan verdei der hem bescheiden Zodanig is het
ten vollen onder den Capiteyn der Ca

ok, wanneer ze Geld-Caneel schuldig

necl, die uyt die i0 Ransjes, alle maan- blyven, betaalen zy daar voor zo veel,
den 12 Lascaryns by hem op de Wacht als zy daar voor hebben ontfangen, te weheeft , dog in dien Caneel-Oegst, als ten , Ryksdaalders Op de zelve
het vereischt, zomtyds wel 16 of 20; wyze werd ook aan de Schillers be
dog zelden het laatste getal.

De Lascaryns met hunne Hoofden

aald, als zy boven hun Geld-Caneel,
en Angebaddde, Caneel komen over te

zyn in de jongste Beschryving sterk be¬

chillen , zynde het getal der Caneel-

onden 496 koppen

schillers , volgens de Beschryving van

25

De Deccum Correas zyn dienstbaare
geslachten, als de Coelis, en in alle ge

len jaare 1706., geweest 1365 koppen
vaar van egter moeten werden afgetrokken, welke by Missive van de Ho-

meene , geringe, en Vile diensten On
ge Regeering , van dien dienst gelibe¬
te arbeiden en te dragen verplicht, en reerd werden; excepto die Caneelschilwel speciaal eenige dorp-diensten, buiter lers Parvenium mogten bezitten , het
well-
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A. 1707 welk UE. gerecommandeerd werd, in teerden , van welke de een perpetu-h. 1707.
de naaste Beschryvinge exact te onder

eel de Dessave des Districts, daar de

zoeken , en alzo finaal ten eynde te Schillery dat jaar geschieden zal moe
brengen. Moetende de Capiteyn de wezen ; op dat zich de Capiteyn van
Caneel ook zorgvuldig letten op de Le- alle opspraak, ten allen tyde zou konner
verschonen, alzo voor dezen, al vry on-

verantie der Caneel , dat de Hoofder

redelyk , en met geen genoegzame
en dierhalven diend het onderhoud van trouwe, daar in gehandeld zy, wannee
Kleeden, Ryst, &amp;c. aan de Chialias ayt privé authoriteit der Gezaghebber

daar ontrent geen schaccheryen plegen

zeifs, en niet aan de Vidaans of Doeri

dezes volks , en inzichten van cyger

as, gegeven te werden

voordeel , de zodanigen, als hen best

dienden, en de E. Compagnie toen nog
28
Elke Aldca heeft haaren Schryver beeter konden dienen , afgehouden wier-

of Sunnedoeria , welke ider ook eer

den; ontvreemdende alzo de zelve hun-

Ransje Caneel-schillers onder zig hel ne wettige geregtigheden , die de verben , 't welk voor Compagnies diens schoonde, en van de Rolle gelatene
wel niet nut, nog ook noodzaakelyk hadden konnen opbrengen ; en gaver

schynd; inzonderheid in de kleene dorp

jes ; maar aangezien de veranderingen
onder dit ruuw volk van gevolg zyn

daar door oorsaak , dat andere geenrol
leerden, onbehoorlyk en boven hun
Magt bezwaard wierden , dat hier me

de by Ciecommitteerden hoopen voor te
te zyn, willen en beveelen wy, dat de komen , en ’t gene wy derhalven der

byzonder als die hen schynen nadeelis

Capitcyn daar in den ouden trant hou

apiteyn , en alle andien, die daar toe

de , zonder daar in te altereeren , te

gelegenheid mogten hebben, op zodaa

waare met expres goedvinden des Hee

nige straffe, als de qualitcit der Perso-

ren Gouverneurs.

nen en Zaaken exemplaar vercysschen
zal , gebieden te vermyden , en zullen

29

Aangewezen hebbende de Pligten, en

daarom , voor ’t gezamentlyk verschy-

de verpligte Chialias, zullen wy den nen , alle en een ider Caneel-schiller.
Capiteyn der Caneel-schillers, voor

ong en oud , om daar beschreeven te

schryven zyn eerste en voornaamste

werden, en met goedvinden der voor

Werk , om met vrugt en nut, zy1

dienst te besteeden.
30

noemde Gecommittcerden, na rato der
vereysch van Cancel, ontfangen den laf

hunner opgelegde tax

’t Welk is de beschryving der Chia
lias, op een pertinente Rolle, elk on-

32

Maar zal en moet in dere Taxatie be

der hunne Geslachten, Naamen, Conditien , Ampten Hoofden, Bedienin

scheidentlyk gehandeld werden, nemen-

dictien, Dorpen , Gehugten, en Wo-

oonen, waar by een ider getaxcera, en

gen, Plichten hoedanigheden , Juris-

ningen; voor al toeziende, dat nieman
onbeschreven blyve , al waar ’t schoor

dat een of meerder, reeds eenige jaarer
door particulier faveur, eygen bedrog

of anderzins, doorgesloopen of ver
schoond waren ; ja ook geprotegeerc
mogten wezen: want zulks niet alleer

de reguart ophoogen ouderdom, of teerc

ninderjaarigheid, als indispositie der per-

jaarlyks in de Rolle verhoogd, of ver
minderd werd

33

Tot heden is een Pinge Angebadd
van Roene , als die van Mahabaddde ,

65 pond, en een Pinge Geld-Caneel,
55 ditos , of 660 pond voor ses Lary-

den jegenwoordigen tyd ondienstig zou nen ; dog het verschil tusschen die van
zyn; maar voor ’t toekomende ook ter Roene en Mahabadde , is conform het
hoogste schadelyk wezen, ter oorzaak 't volgende. De Jongelingen van Roenc
vervreemden van den dienst een ’s mans

persoons, die Chialias is, een geheel ge

werden zo wel, als die van de Mahabad

de, uyt de School, voor een Pinge Ca-

slacht van Descendenten affeid; ook an

neel van 65 pond, op de Rolle beschre-

derzins een geheele Familie van Canee
te betalen, over ’t hoofd doet zien.

ven ; dog die van de Mahabadde, en an-

31

En zal deze Beschryving, wannee
het tyd is, te weten, wanneer de ge
nerale paresse der Chialias voor een Gou

verneur is afgelegt dat wel ’t gevoegt

dre Chialias, accresceren tot elf Pingen;

maar die van Roene en Nigombo niet
hooger, dan tot 9 Pingen verschillende aldus in hunne Angebadde of Hoofd-

Caneel, met andre Chialias, twee Pingen

lykst in de maand Maart komen zal) ge

Verscheide maalen is getenteerd, om

schieden, uyt last van den Heer Gouver

dit Verschil tot een evengelykheid te

neur, met byvoeging tot den Capiteyn brengen; dog ’t heeft niet willen door¬
gaan , hoewel de Compagnie daar zeer

van twee expres daar toe Gecommit

mer-
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A. 1707. merkelyk verlies by heeft : want di van April tot half Mey wanneer zy be-A 1707.
van Roene moeten voor ’t bezit van ’s

ginnen af te vallen) de schors of bast van

Dorpie Tallale , en Nandoene , boven

’t hout niet wil : zoo ook wannecr dit

hunne Angelbadde , leveren 9o PingeCancel van 65 ponden ider , welk or
derhoud de E. Compagnie hun dog zou

hebben moeten geven, indien die dien
sten van hen had willen trekken , alze

Boom jonge looten schiet. Buiten wel
ke drie gevallen het heel jaar door ge

schild kan werden ; inzonderheid al
eenige reegen bevorens gevallen is , 't
welk het werk byzonder faciliteerd

het arme, wyd en zyd verstroide men
schen zyn ; en wat nog verder aan die

twec Pingen mogt manquceren , kan on
trent hen zo wel, als die van Nigombo

by een langzame vermindering wel uyt

gewonnen werden, gelyk ook geobzer

38

Het District des Caneel-gewasch
strekt zig van die tusschen geleeger
Landstreeken der Rivier Chilauw ten

Noorden , tot aan de Rivier Waluwe ,
ten Zuiden , waar onder 4 Provintien

de Koningze toebehoorende, waarom

veerd werd
34.

Zo zal de Capiteyn ook zorge dra

tot het schillen, aldaar ook wel Licen

tie van het Candische Hofverzogt werd,

gen , dat de Coelis onder de Caneel

dog zonder met het zenden der Chiali

schillers in geen andre diensten, als der

as daar na te wachten moetende de

Mahabadde, gebruikt werden, behoc

capiteyn daarom ook zorg dragen, dat

rende de zelve wel onder de Chialias

de Inwoonders dezer voorsz. Provintien

maar niet onder de Schillers; en hebben

door de Chialias geen overlast of onge-

ook hunne aparte diensten ; te weten,

lyk werde aangedaan, gelyk wel bevc

wanneer ze door den Heer Gouverneu

rens gezegt werd , geschied te zyn, er

of de Hooge Overigheid, tot extraor

waarom de zelve ook uyt de Bosscher

dinaire diensten verplicht wierden; ex

cipierende nogtans zodanige , die dori
diensten en servituten onderworpen zyn

welke zy presteeren moeten

zyn verjaagd geworden, als onder andren

getuigd werd , door zyn Hoog Edel-

neid by Missive aan den Ed. Heer Pyl,
in dato

39

35

Na ’t maken van deze Rolle , di

in April gereed moet zyn, is het de

Ende op dat in de dorpen der Caneel

schillers d’opzicht ten eenemaal niet

capiteyns plicht, dat de Doerias alle de verwaarloost werdJe, en der overigheide
beschreven Cancel-schillers, tegen ’t be

vin van Mey op de plaats , waar der

beveelen by oles voldoening geschiede
konnen , wanneer de Capiteyn en Vi

Oegst als dan wezen zal, by den ande daans in den Oegst zyn , zal de voor
ren verzameld hebben , ende met her

noemde Opziender, zodaanige goede

in ’t Bosch gaan , om zodanige quanti

Doerias laten t’huis blyven , dat daa

teid van Caneel te schillen, als hen da

niet aan kome te ontbreken.

van den Gouverneur in der tyd zal we
zen geordonneerd.
36
En of wel Ao 1699. ter ordre van

40

En hoewel wy by Placcaaten op lyf
straffen verboden hebben , dat niemand

eenige handeling in Caneel zal moger

de Heer Gouverneur , de grote en kle

doen , nog die vervoeren zoo bevelen

ne oegsten in malkanderen zyn gesmol-

wy echter den Capiteyn mits dezen , daa

ren , ter zaake der jaarlyksche eisscher op mede goede acht en reguard te ne
van Caneel, in opzicht van de vorige men , en iets ontdekkende , de hoogzeer werkelyk verminderd waren en

verigheid daar van Advys te geven

zedert maar eenen Oegst of Schil-tyd

insgelyks, of ergens,’t zy in ’t geheim

des jaars is waargenomen, zo mag zulk.

of anders, disteleer-ketels tot ’t bran-

echter voor geen geheele bevryding pas
seeren; maar de gehoudenis en verplig

den van Caneel-olie opgerecht waren

ting der Schillers, moet altyd levendis

perpetranten aanklagen, waar in zo ge-

gehouden werden , op dat zy t'elken

melde Capiteyn t’eeniger tyd mogt

als de Compagnie hun dienst mogt ko

werden nalatig bevonden, men hem dit

men te benoodigen zelf op extraor

conniventie voor handdadigheid toeree
kenen , en aanschryven zal

dinaire tyden, als nu jongstieden , be
reid gevonden werden, om de hand aar

die hy zal vermogen te ruineeren, en de

41

In ’t Oegsten van den Cancel, heeft

het werk te slaan
37

Dog op dat zulks ter bequaamer tyt

de Capiteyn te bezorgen, als een zaal

van belang, gelyk ook de Doerias, da

mag werden begonnen, zo komt in op

geen grove, maar goede syne Caneel

merking, dat, zo lang de Caneel-boon

mits dat zy egter de vereischte maturi

bloeid, of met Vrugten bezet is (dat is teid hebbe, geschild werde; terwyl 't
V. DEEL
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.1707doch de Schillers evenveel, en hen zelf Caneelschiller , die een Dogter van een A. 17o1.
ook profitabeler is : want de geheel der voorgemelde Geslagten der Chialias
grove en dikke bast , in voldoening getrouwd heeft, en kinderen komt te
rocreeren, al mede voor Caneel-schilhunner taxen en partyen niet gereekend, maar op den hoop toegegeeven ers zullen erkend werden, dog hier onder werden niet begrepen zodanige kinwerd.
42.

Tot conservatie der waare Caneel-

deren (schoon na ’t emaneeren van ’t

voorsz. Placcaat gebooren) welkers ou-

schillers in hunne Geslachten, zal 't ders voor ’t zelve getrouwd zyn geweest,
niemand geoorloft zyn eenigen Chialia. wyl de Hooge Regeering by Missive
veel min meerder getal der zelven, van van den 3. September, 1706. de zelve

zyn Geslacht te ontslaan, als de hoog

daar van zeer goedgunstig hebben gelie

ste overigheid ; want zulks van zeci

en te libereeren , ten waare de zelve

schadelyken gevolge wezen zou, en mede een Cancelschillers Parvenium bewaar van de opzigt den Capiteyn ern- zaten , wanneer van zelfs spreekt , dat
stig aanbevolen werd; als mede dat h daar voor den verplichten dienst moe
scherpe toezicht neme, dat de Caneel-

schillers hunne Kinderen niet geven by
de Doerias, Ilandarias, ofte Coelis, on
daar opgevoed te werden, waar de Co

en doen.

45.

Zo zullen ook alle kinderen in onegt
geteeld , ’t zy van Doerias, Ilandarias,

ronde Halys van alle tyden groote list en Hoofden der Caneel schillers, of an
toe aanwenden, om hunne kinderen var

dre Chialias, zonder aanzien tot Cancel

't Caneclschillen te bevryden; en daar

chillers opgebragt , en gehouden wer
om zal de Capiteyn naeuw reguarc den; en dat mede in gevolge van ’t be
nemen, dat niemant in zyn Geboorte orens geciteerde Placcaat ; daarom zo

verhoogd of verkleend werde ; dat di

verd den Capiteyn dan gerecomman-

Doerias kinderen , Ilandarias, Coelis

deerd , deze voorsz. Artikulen exact te

kinderen, Coelis, en de Caneel-schillers obzerveeren , en ter executie te legkinderen, Caneel-schillers blyven.
gen
43.

En zo een Caneel-schiller uyt zyn

46

En dewyl zedert eenige jaaren ver

dorp, of elders van daan liep, en zich scheide Chialias, of Cancel-schillers uyt
begaf by de een of de ander Model¬

compagnies gebied verloopen , en hen
jaar , Appohamy , of Araatchie , om nde Pittigal-Corle , mitsgaders andre

Lascaryn te werden, zullen hem die Of
Districten van ’s Konings gebied ter ne
ficieren niet mogen aannemen ; maar dergeslagen hebben, zoo zal de Capihem te rug zenden ; dog alzo zull teyn echter van de zelven een correcte

wegzenden zelden geschied, zoo werd Votitie moeten houden, met een specide Capiteyn der Cancel by dezen gequalificeerd , ’t zy in Gale, Mature
Calture, of Nigombo , waar hy dier
gelyken Chialia vinden mogt, die op te
vatten, en op de naaste gelegenste plaats

ale aanwyzing van het District of Aldea, waar zy zich onthouden; of men

ens te raade mocht werden hun gezanentlyk by ’t een of ’t ander favorabe

voorval van het Hof van Candy te re-

in de keten te laten slaan ; tot dat h clameeren , en ondertusschen door deborge voor zyn verschuldigden dienst en ze en geene middelen hen trachten te
goed comportement zal hebben gesteld ; lokken tot hunne verlatene Parveniumgelyk mede die geen , die in den Ca en vorige diensten , inzonderheid van

neel-Oegst hun schil-posten verlieten, tyd tot tyd, en wel byzonder in den
en zich hier of daar ter schuil houden ; schil-tyd hun gedoente verspieden laten.

zullende de verbergers van dien ter arbi- of zy ook wel de handen aan ’t schillen
tragie werden gecorrigeerd.
van Caneel mogten leggen, en waar zy
44.

die dan quamen te bergen , om door de

En nademaal by Placcaaten van 1682. ze of geene Sluyk-vaartuygen te werden
en den 23 Februari, 1683. gearresteerd. afgehaald, dan wel dat zy zich tot eenien geordonnerd is, dat van nu voortaan gen andren arbeid begeven, om zig daa
een zoon van een groote of kleene Doe- mede te erneeren , waar aan tot Com-

ria , Ilandaria , Lascaryn, Coeli, o pagnies gerustheid veel gelegen is
andre, onder 't Geslacht der Chialias
17
met een dochter van een Caneelschiller.

Beneven denCaneel

, heeft de Ca-

komende te Trouwen, de Kinderen die piteyn te bezorgen het invorderen der

uyt dat Huwelyk verwekt werden, aarlykze Deccum , of het Hoofdgelo
tot Caneel-schillers zullen gehouden, en der genen, die daar in gehouden zyn, op
aangetekend werden, gelyk in zelver dat het zelve wel , en in conformitie

voegen mede zal geschieden met een van den ontfang opgebragt, en gesteld
wer-

VANC E
A. 1707. werde in handen der ontfangers van

YLON.
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Jouverneur dezes Eylands , of den A. 1

Compagnies Domeinen , benevens eer

Commandeur van Gale , kennis daar

exacte, pertinente en correcte Rolle
waar by in ’t breedc aangewezen wer

van geven zal , om ter plaats , daar ’t

den de naamen, op- en afgaande qualieiten , gelegentheden, middelen , er

ken te werden, en straf te ontfangen na

behoord , door den Fiscaal aangesproexigentie van Zaaken.

woningen der geenen , die betaald heb
ben ; obzerverende wyders daar in met

Gecommitteerden de zelve, Methodt

50.

Zaaken van minder belang, als ’t niet

resteeren van verschuldigden dienst, 't

der Generale Beschryving, waar van

bsenteeren uyt de zelve , disobedientie

hier voor in dezen gesproken is , om d’

injurien, en meer andre Zaaken van die

navolgende Jaaren te dienen tot een Re

natuur , konnen gestraft werden door

glement. De Taxc des Deccums, be¬

tsjambokslagen , en met in de Keten te

ginnende van de elfjarige, tegen drie aten arbeiden , tot borg van beter ge
drag hadden gesteld ; ook wel in een
en zoo vervolgens opssimmende tot Geld-boete gecondemneerd.

seuivers of cen quart Laryn, s jaars,

S5I.

Larynen, of agt-en-veertig stuivers, er

niet hooger ; dalende daar na met, en

Nogtans verstaan wy niet, dat de Vi

na de Caducircyt des ouderdoms, oft

danes, Doerias, ’t zy groote of kleene

zwahen der Lichamen allengsken

Canganes , Schryvers, en Schoolmee

lager en lager, tot de laatste drie stui-

sters , als ze in de klcene straffen mog

vers ; dog dit is egter zo generaal niet
wyl daar in een verschil gevonden wertusschen de Ilandarias , en Coelis-dec-

ten geoordeeld wezen vervallen te zyn

cum : want beide werden zy wel op 1)
12 jaaren voor ; stuivers, of eenquari

Laryn beschreven ; dog de Jandarias,
elimmen op tot Laaryns, maar de Coe-

ldaar om geringe beuzelingen, onder de
nunne , die ze te commanceeren heb-

en , ten toon en spot zullen gesteld nog
gestraft werden, alzo dit ons onbehoor-

yk en afkeerig dunket, en zig de Caiteyn daar voor wel te wagten heeft;

lis niet hooger als tot 2: Laryn, of een

maar zullen de voornoemde Officieren

halve Ryksd. in’t jaar

beklaagd werden by den Gouverneur,

28
en daar straffe
Van deze Geregtigheid der Deccum Zaaken.

te betalen, zyn geexcipieerd de Canecl
schillers zelf, onder den naam en ’t Ge-

ontfangen na vereisch van
52

En of ’t geviel, gelyk wel meerma-

slacht van Coronde Halias, alle Vrou-

en voorgevallen is , dat de Vidanes.

wen, jong en oud, alle Jongelingen be
neden de elf jaaren , en de Lascaryns

Doeraas, of anders van de minste tot de
meeste verdiend en gecondemneerd wer-

zonder meer ; alle de andre zyn Dec-

den in boeten , zoo verstaan wy dat de

cum onderworpen. Zoo dat de Capiteyn dan met de Gecommitteerden we

apiteyn die boete eenelyk zal mogen

re letten hecft, dat niemand, ’t zy door

genen ofte attribueeren , maar de zelve

intfangen , zonder die zich toe te ey-

puure faveur , of voorspraak der Vida boete voor de Land-armen, of gebouw
nes en Docrias , veel inin door cygen van Kerk en Schoolen geheel geconfisconniventie (als wel voor dezen geschied queerd te laten blyven, zoo als by den

is) van de Rolle gelaten werde; ja zelfs Heer Gouverneur zal werden verstaan
zal men die ook op nieuw ter Rolle be te behooren, en dat op zulken Paene en

tend malen , dieooide Docrias, en Vi-

Correctie, als zyn E- daar op mogt ko-

fanes gevirvd en toegelaten zyn, op da

nen te statuceren.

alles klaarsta, en zo welblyken mag wat
53
Tot A°. 1699. hebben de Chialiade E. Compagnie voor geregtigheid
trelct, als wat de zelve voor Bencfici dorpen, Bellitotte, Cosgodde, en Me
uytgeeft.

sampe, voor een Ammenam Areek aan
19.

De Authoritcit des Capiteyns de
Cancel is gelimiteerd, en gedistingu
cerd op ’t stuk van straffen , ep de 11

de Compagniegeleverd 32600 stuks A¬
reck, en daar voor genoten 4S stuivers
of ; Ryksd. ; dog zyn toen ook by de

Generaale Reductie door de Heer de

volgende wyze en methode, namentlyl. Heere, ontrent den Arcek gemaakt, nedat de hooge en zware delicten en ge- rens alle andre op 26000 ftuks Areek,
schillen van belang, over alle Geslachtei de Ammenam gesseld ; gelyk ook die
der Chialias zullen staan ter decisie en van Reygamme, Dadale , Magale , en

judicature der naast aangelegen hoogste zannemoddere , die voor dezen nie:
Overheid , waar de Zaaken voorgeval meer als 22000 voor een Ammenam bad

len zyn ; derhalven de Capiteyn in den geleverd , tot welkers inzameling

zulken Casus zonder uytstel den Heer en tydige inkomsten de Capiteyn be
Ss2
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fanger des Arecks (wiens eigentlyke

A. 1707.

57.

A. 1707 hoorlyke zorg zal dragen , en den ont-

Nu zou ’t wel vereisschen de natuui

Officie dit is) na al zyn vermogen di van de Caneel-boom hier te ontleden,

hand en hulp bieden , op dat den A dog alzo dit gevonden werd by de Inreek voor ’t begin van de Meymaan

structie van den Ed. Heer Gouverneu

binnen Gale zy , of daar zy ander- van Rhee Zalr. , en nog nader by Mis
mogt geordonneerd werden , alzo die

sive van den 27. Februari, 1700. n.

vrugt by ’t verloop van 't Moesson niet Batavia geschreven , zo werd het zelover Zee kan gevoerd werden, en t

Land groote moeite en arbeid kosten

ve geexcuseerd, en ’t Extract van dien

tot UE. naricht alhier geannexeerd

zou.

54

Zo zal de Capitcyn ook hebben te

Colombo, der

bezorgen , dat de Houtwerken , de

27. April,

1701.

vereischt werdende, tot Mouters, Hu

zen, Schoolen , als anders , pro ratc
van iders dorp of District, geleverd wer

Was geteckend,

den; gelyk mede, dat de Lascaryns
daar ’t van nooden zal wezen , tot hei

C. J. SIMONS.

sleepen der Houtwerken werden ge
bruikt
55

Dog daar en teegen staat het hen
ook toe te zien , dat de gemeene mar

Wat nu zyn Ed. ontrent het weder-

niet werde verkort, of bezwaard met opbaggeren der Tombos, of ’s Lands
diensten die met haare verpligting one-

Geregtighedeu, verricht heeft, konner

gen zyn, en hen ’t meeste afkeer van d

wy ten deelen uyt het volgendc Extract

E. Compagnie zouden konnen geven

van een Visite van den Dessave Bolscho

gelyk haar Hoog -Edelheden wel ex

zien

pres recommandeeren, by Missive van

den 2. Juli, 1693. dog dit heeft alleen

zyn opzigt op zodanige diensten , wel
ke hen buiten minnelyke persuasien mog
ten werden opgelegt, en waar van de

Capiteyn dan de waare geschapenheid
met gevolgen van dien , aan den Heer

X.
EATRACT
uyt een Vi-

site van den Dessave Bolscho, den 3. Augusti, 1707

gedaan , tot Navorsching

Gouverneur bekend kan maken, om alle

der Tombo’s of Landge-

opschudding en verwydering, daar door

regtigheden , die den Inlander verpligt is aan den

te weeren.

56.

Dog gelyk de Compagnie de zelve
nu en dan al in extraordinaire diensten

benodigt heeft zo hangt het veel af
van de adresse des Capiteyns, om hen

Landheer te betalen

Eze Compagnie trekt hier ook veel NavorGeregtigheden, die den Inlander schine
Van

verpligt is van de Neli (of Ryst) te ge- ’s Lands
daar toe door minnelyke weegen te
ven , ieder Dorp zyn taks van Parren Geregtig

permoveren, met byvoeging of belofte

van zulken genot, als waar toe haar
Hoog-Edelen ons by Missive van den

wetende, uyt ieder Corle, beloopende heden

sie Inkomsten van Alutcoer en Happit- die
der
nlande
tigam Corle, en Nigombo’s District, schuldis
dit jaar van 1706., tot 1707., ultimo is te beta-

3 September, 1706. in navolging van
’t schryvens van zyn Hoog-Ed., van 30
Augusti, 1837. 1-0 Parren meer als ’t sen
Octob. 1690. hebben gelieven te quali
vorig jaar
ficeeren

Want van Happittigam Corle, waren A° 1705. en 1706
ingekomen

3439; Parras.

En 1707.

32722

Van Alutcoer Corle, 1705. en 1706.
Van Hevegam Corle,

1707

Van Reygam Corle,

1707

Van Hina Corle, -

1707

2283
716-2

2544. 2
9OI-I
Ook
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Ook was ’er dit jaar voor de E. Compagnie aan Moetet, Ande, en Ontoe, ir

A. 1707.

de Dessaveny van Colombo, en de 2 Districten , ten deel gevallen 16969 parren,
en 3 Cornis Neli, en in ’t voorleden Boekjaar 10194 Parras, en i Corni.En
aan Jalle , Maha, en Moeters (zekre Oegsten) van 1. September, 1706. tot

ultimo Augusti, 1707., 6775 parras, en 2 Corni’s; dog in ieder waren nog veel
restanten te leveren , ’t welk de Vidanes en Schryvers, nog moesten verantwoorden.

Ook was ’er door die van Morottoe voldaan,
Wegens Dekkum, of Hoofdgeld,

Ryksd. 10-49. 0

Toepetti, Kleden dito.

2457

ori

44-270

— Pollée, — Boom dito.
oriDel,—

Oroe,—

1180

Netten dito.
Thongs dito.

6420
2O-12

Carnewalle,- Carwaat dito

ori

1670

— Piedi, — Zaeivelden dito.

Ryksd. 148-410
oris

Polle en Carrewalle, door die van Lassepitti,
en Morottoe, nog

10. 36- 0
159-

En zyn in de Dessaveny van Colombo , in ’t Beschryven der Tombo’s, van

alle Manschap boven de 16 jaaren, bevonden 28 Casta’s, en 20467 koppen,
Als der

Manschappen.
Bellales, bestaat in
Vissers,

Chiandessen,
Chittis,

Panawas,

Yzersmits.

Silversmits.
Timmerlieden,

Geelgieters,
Steenslypers,
Yzer-Raffineerders,
Drajer,

12074
1760

697
226

112

439
218

91
10

3
2

I

Cortadoors,

125

Pottebakkers,

184

Wallers,

734

Suikermakers,

416
17092

Kalk-
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Van d’andre zyde, Transport. 17092

A. 1707¬

Manschappen.
164

Kalkbranders,

64

Baardschraapers,

357

Tamblinjeros,

551

Der Mooren,

98

Mallabaaren,

808

Chialiassen,

Paatjes,

922

Hunawas,

346

Oliassen,

57

Waggeassen,

3

Pallaras,

12

Kimereas.

2

20476

En zyn deze in hunne Corles dus verdeeld :
'tGe- Mo. co rol Mo A vir Apoha¬ Mee Con- Ea Majo. Coc; Anmi- Diens
neaal del raal. ken han naat-de mien, ste
e
derms. jes.nel,
Getal. jaar¬

&amcc.

sca- raais.
nes. ryns.

de scholen¬

lis.bagc ver¬ 125
eki plet-. scu.
sen.

In Salpitti Corle 1868: 1:2:4:1: 4: 9 43 917. 285. 44. 8.77. 1362. 2
Hevegam 2261:1 68565 17. 332. 121. 13.55. 1643:

3

Reygam 2820 11.34315: 24. 349. 75: 22. 34:2085: 156

Pasdum 2532931 12254 137. 40. 29 1865. 150

Walalawitte 523 12 52. 20 1.5. 393. 32
Hina — 3065:1 9732. 2 22 354. 2085142338 1

Happittigam--2240 94 10 20. 269. 186. 62: 18. 1660.I
Alutcoer 1177. 61 95 152222. 84. 13.15. 745. 62

't Colomb: District 737: 21121233 531 584 66
’t Nigombr. dito 892: 1:- 6 8 6.7. 31:246 18 418; Prii
't Calturees dito 2357176 62:10 12:153. 17. 45 86. 1607. 351
Pr

is

rm ais

20472: 58. 7. 2168 53 316156. 175. 152984105 4826
Deze

VAN
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Deze voornoemde Manschappen, zo Militairen als andren, hadden onder zig
cygene Snaphaanen, meest Cingalees maakzel, 1415 stuks
105, te weten, onder Aratsjes , Canganes
In Salpitti Corle,

A. 1707.

en Lascaryns.

Hevegam,

283

Reygam,

243

Pasdum,

Wallawitti,

129

17

Hina

259

Happittigam

226

Alutcoer,

onder gemeene.

92

Nigombo’s District 53
62
't Calturees,
1465

De Mili-aire Officieren en Lascaryns , waren 2780 koppen, welke aan de Compagnie verscheide diensten jaarlyks doen, als tot ’t waarneemen van de Wagt in deze
en geene Posten, Pagars, over-vaarten en limietscheidingen, onder zeer weinig
genot, terwyl zy daar elk in zyn Corle dienst doen

De Restanten der Boetens, Ao passe., en die tot 't bouwen van Kerk en Schoo-

len ’er by gekomen, beliepen 63; Ryxd. 7: ftuivers; en nog per resto , by de
jongste Notulen 60 Ryksdaalders

De ingevorderde Boete der Jeugd, over ’t niet ter School komen , beliep 2
Ryksd. 10; stuivers.

Nog 4oo Ryksd. tot opbouw van Kerk en Schoolen , aan zekere Visschers,

hier ten Boete opgelegt.

De Europize bezetting bestond , der Buitensterkten op Nigombo, Calture, Hangwelle

206 koppen

Op Nigombo 53, als i Vaandrig, Hoofd.
Chirurgyn.
1Krankebezoeker.

Schryver.
4 Sergeants.

Corperaals.
Tamboer.

39 Soldaten.

Boschschieter

1Kuyper.

Op Calture - 60, onder een Vaandrig , en daar onder z op Berberyen ; ook zyn ’er 21 van Colombo , op Berberyen.

Op Hangwelle, 64 koppen.

Hulfis dorp, 31. Augustus, 1707
Bolscho

Om nu verder berigt omtrent ’s Lands Inkomsten te krygen, zo moet men weeten, dat de Mooren, Visschers, en

Bellales, van ouds verpligt geweest zyn de volgende jaar

lyksche Geregtigheden aan den Landheer ; de Mooren aan
Polce, zynde een geregtigheid van de Clappus-boomen, or

Toepe-is, &amp;c. zynde een jaarlykze verpligting aan de Ko¬
ningen, waar op zy opbragten,

Ryksd. 25- 56
De
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A. 1707.

De Bellales, Visschers, &amp;c. aan Polee, Toepeti, &amp;c. Ryksd. 109 - 49
Deze Geregtigheid was in geen 5 jaaren ingevorderd, en
stond dus voor de Compagnie nog open, zonder dat de In-

lander wist waar aan dit haperde.

Ook waaren de Schryvers en Inkoopers van den Areck,
nog debet 30 Ammenam , en 6413 stuks Arecks Nooten,
te weeten :

Sen Schryver van Calture, verpligt dit jaar in te kopen
Ammenam Areek, 14 14000 tegen ; Ryksd. de Ammenam ;

waar van hy eenige geleverd had , en nog te kort quam,
23110.

En dus quamen ook de Schryvers van Pajagelle, Macoene, Berberyen, Alican, Warapittie, en Wallalawitte Corle,
te zamen zo veel Ammenams te kort.

Ook waren ’er verscheide nog onverkogte Tuinen, in 't

District van Calture, de E. Compagnie toekomende, (behalven dat 'er nog eenige door den Constapel Majoor Torzee,

Da Costa, en Stafforts, by overslag verkogt , dog nog onbetaald waren.

Hoedanige 'er waren.
48 stuks.

Heele dito,

10367 Cocos-boomen.

Beplant met )

149 Soorsak dito.
10516

Nog

25 dito.

Beplant met 3068 Boomen , van welke de

Compagnie als Grondheer, volgens’s Lands Wetten , ; toequam.
Nog

116 dito.

Beplant met 3980 Boomen, verkogt Ao
voor 794; Ryksd, waar van de Compagnie ; toe-

komt, dat nog moet ingevorderd werden.

Tot Mature vond men een Rolle van de Tuinen, zoo
heele als ; der zelve van de Compagnie, in Reygam en Pasdum Corle

Heele Tuinen,

2 stuks.

Beplant met 92 Cocos-boomen.

Nog

45 dito.
3292 Cocos-boomen.

Beplant met- 477 Soorsak dito.

C 366 Areck dito.

Waar van de Compagnie;, als Land- of
Grond-Heer toekomt:
Areck, Soorsak,

Waar by gevoegd
't Caltureese,

122

159

Nog
1097 samen 1378

256

11283

122 415

12380

Die nog moet ingevorderd werden.
By
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. r7ey¬

By de Pannebakkery ontrent Tooptuure, nog bevonden
voor de Compagnie een Tuin,

Toepoe genaamd, en beplant met
Cocos-boomen,

494 vrugtdragende.
218

Jonge dito,

712

Waar van den Dessave jaarlyks 30 a 40 Ryksd. trok.
De Nigomboze Ingezetenen, bestaande in Correas, Parruas, Bellales, en Chiandes , zeyden in oude tyden verpligt

geweest te zyn te verrichten zekre diensten, boven welke

hen nog andre zonder betaling of genot opgelegt waren.
Men bevond ook in Alutcoer-Corle Compagnies Tui-

groote en kleene.

nen ,

Beplant met 4890 stuks Vrugt- en andre Boomen.
Te weten

Genaamd Tapoe, waar van bevorens gesprooken is, en waar
van den Dessave de voordeelen
trekt.

Oude

Beplant met Boomen, geevende

Soor-

Vrugt.

sek.

Jonge. gevende. baare.

30

218 249 245

rim

1 Op Chunampitti,

Vrugt- onvrugt

Geen

I

271 459 165

— 2271 756

Op Puttewancare.

Op Ambelamwatte, een Veldschut van de Ed. Heer tot

Accommodessang vergund.

100 32

1 Op Tarakoelie , de Lascaryns,

daar Wat houdende , toegestaan.

r Op Dandoegam, dito.

aris

II

25

iis

2 Aan dito Rivier’s overkant tot

Toedelle , des zelfs Vrugten
den Coraal toegevoegd, om de

Predikanten van Nachtlicht

Pri55

te verzien.

ois

r Op Weregampittie, beplant
In de Pagar van Doenahaga.
voor de Lascaryns.

rii

8

—

26

ri

31 489 3196 1205
Men zogt deze Heidenze onderdaner

len geenzins daar na luisteren; zeggen¬

te bewegen, om de Neli , die zy ver

de , dat de Heidenze Koningen hen dit

ligt zyn aan Moetet, Ande en Ottoe

nooit gevergd hadden , alzo ’t draagen

aan de E. Compagnie jaarlyks op te

van Graan Coelifs-werk , en dat niet

brengen, te willen leveren en afbren-

an hun Geslacht is. De Portugeesen,

gen aan de Pas Polwatto ; dog zy wil- en Dessaves der Compagnie, hadden dit
V. DEEL.
Tt
menig-
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A. 1707 menigmaal vriendelyk hen verzogt, en de helft aan , alzo zy van de oude ge-A. 1700
zelf met bedreigingen ; dog zy hadden woonte hunner Voorouderen niet mogdit altyd afgeslagen , om van de andere ten afgaan. Weshalven men daar van
Inlandze Geslachten niet voor Coeli’s van Compagnies weegen zal moeten af

gescholden of bespot te werden, behal- tien , alzo zy geen nieuwe lasten ter
ven dat ook niemant met hunne Doch-

ters zou willen trouwen; weshalven zy

wereld willen ondergaan, en dan ’t Land
voest zullen laten, dat ons al mede niet

liever geresolveerd waren alles te verla- diend. Ondertusschen zoo komt die

ten,dan dit te doen; waarop men hen aan- Neli, wegens Compagnies Geregtigheid
geboden had ;; deel voor hunne moeite in deze Provintie te ontfangen , de Comte geven , waar na zy wel eenigzins agnie meer aan de onkosten, eer zy
scheenen te luisteren, doch zouden zig die ter plaatze heeft , daar zy wezen

nader hier op bedenken , daar byvoe- moet , te staan , dan de zelve in zich
gende , dat zoo de Dessave hen di zelven haar weerdig is
dwong te doen ,; zy geduld moesten
Voor ’t scheiden nu uyt de Happitti-

gam Corle, zal’t niet ondienstig zyn.
wil niet zouden doen, al bood men hen CompagniesTuinen hier aan te toonen :

oeffenen , dog dat zy dit uyt hun vrye

Oude Portu- Jonge

Als I Tuin, Goddekalane Watte,

Areck. Sooisak.

geesche.

Vrugt-

dragende.

onder ’t dorp Loloewagod-

de, beplant met

74

104

193

I dito, op Moegeregampele,
als voren.

I dito, Bootele.

18

2

1

12

Pris

27

P

77

116

193

45

Deze Vrugten zyn voor als nog aan den Coraal vergund, om Lieden van
aanzien, hier komende, van Nachtlicht te verzien

Die van de Hina Corle, dat in 2 Pat- Olifantshandel tot Jaffanapatnam op de
toes of gedeelten, Oedoega en Mende- stallingen , onder voornoemde Colompato’s verdeeld werd, verzogt om hun- boze Dessaveny , in voorraad behoeven
ne Neli mede, die zy wegens Ande, en aan te houden, als ’t even voorsz. ge
Ottoe, aan de Compagnie moeten ge- tal , ’t welk dan ook’t jaar daar aar
ven , op Malvane en Hangwelle te le- klaar gemaakt werd, om die na Jaffanaveren, dog sloegen dat om de zelve re

patnam ten Handel te verzenden.

denen als die van Happitigam-Corle af,
Daar na blyven de andre 2 Proalzo hunne 2 gemelde dorpen van Oe- vintien tot diergelyken vangst in voordoega en Mandepattoe 8 uuren gaans raad , en dan weer de andere vervolvan Malvane leggen gelyk die vier gens.

uuren van Hangwelle af gelegen
zyn.

Men hield ook den Modeljaar voor,

De Modeljaar zey daar op, zeer wel
te konnen begrypen , dat die kleene
angsten beeter , dan de groote waaren,

hoe de Inwoonders van Alutcoer,- en die de E. Compagnie zeer veel kosteden,

Happittigam-Corles, genegen zyn or behalven dat zy ook tot groote verlig
hun Tourbeurt-jaar, 30 40 Olifanten ting van den onderdaan strekten; dog
in kleene Coraalen te vangen , alzo de hy nam aan eerst daar over met de Hoof-

Heer Gouverneur, tot verlichting var

len der andre Provintien te sprecken,

Compagnies onderdanen genegen was

waar aan zich de Dessave nieteens wilde

de 8 Colomboze Provintien in vieren te

jedragen, vaststellende dat deze twec Pro-

verdeelen, en jaarlyks, als ’t vereischi vintien, dit buiten bewilliging van dien
wierd, de 2 naast een gelegene Corles, noeshaan, wel zullen moeten doen, als

tot het vangen van die Holbuiken in le Hoofden van de Salpitti , en Reykleene Coraalen by een te voegen, wan-

gam Corles , ’t voorbeeld van de Alut

neer ider om de 4 jaaren maar eens die oer Corle en Happittigam, Pasdum, en
vangst zal hebben waar te nemen ; en Wallalawitte Corles volgen; gelyk ook

dan zal d’E. Compagnie niet meer ter

lit vuil antwoord , den Dessave zeer

laste van hunne onderdaanen voor den vreemd voorquam.

In
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Onder den Vidaan van Ampatle, nietA. 1703.

. 1707. In de Hina Corle was ook een Tuin

met 38 Cocos-boomen , diens Vrugten verre van Kottclawolle , waren 2 Com
de Modeljaar genoot, om nachtlicht pagniesTuinen, de eene , Kellerumoeleaan de gaande en komende Europiaanen watte genaamd, beplant met 18 Cocos

74 Soorfak,- en 20 Areck-boomen; de

te verstrekken

Tot Calane was geen 10treden van d’al andere, by een rusthuisje leggende, wa
daer geweest zynde Afgodische Pagode. beplant met 47 jonge Cocos-boomen
welkers Vrugten den Vidane , voor t

Kelleniwene genaamd , voor de Christe

nen, de eenige onder deze Heidenen de

verzien van deze en geene van Nagtligi

zer Provintie een School gestigt, dog ni

of Lamp-olie, en jonge Cocos-Nooten

zodanig vervallen , dat 'er niets meer is vergund
Drie uuren verder heeft men de Pan

van te vinden is, als de grond , en zomer
een nieuwe maken zou, zo zou die best

nebakkery

In deze 2 Provintien, te weten , de

een 3 uurs verder van die Pagode, onde

’t dorp Pillepittie begrepen werden, om Hevegam en Hina Corle; waren 15
lappus-Tuinen , die de E. Compagnit
dat de afkomende bovenlanders nog da
gelyks hunne Offerhande aan die Pagode toebehoorden, en hoewel ’er van eenige
komen doen , dat aan de Schoolkinde
bevorens gesproken is , zoo komen die

hier egter in een netter ordre voor

ren geen goed voorbeeld geeft

’t geheel Getal.

Areek. Soors. Vrugtdrag. Jonge. Areek. Soors. Cocos.

15 Stuks Clappustuinen , in Heve
gam Corle

4 Onder ’t dorp Hangwelle : als.
1

Gangebeddewatte, beplant
met 5 Soorsak-boomen, 24

vrugtbaare , en 26 jonge
Cocos-boomen

245 26

Ambegahawatte:

I

150

50

De Gronden voor ’t oppas
sen dezer Plantagie, aan een

Toepas vergunt te Bezacjen

en nu zyn hem 8der groot
ste Cocos - boomen toege

staan te Tyfferen
Moenemalgahawatte:

—

6S 205

De Vrugten van de 5, zyn
vergund aan een Inlander,

om op de andre te passen

Gangebadde Tittewellewatte:

40

12721

r Onder ’t dorp Emboelgam,

genaamt Emboelgam watte,

door den Dessave van Zol
aan den Coraal gegeeven,

voor ’t verzorgen van Nagtlicht aan de Candische Ge

santen tot Hangwelle , be¬
40 -

ylant met

8o0 130 48930

1 Onder Nagam, genaamd Pal¬
liawatte, aan’t Kerkschool,
bevorens aangehaald.

N

riim

6

60

1 Onder ’t dorp Kamboenadiwelle, genaamd Ellemoellewatte , door den geweezen

Dessave Sterreveld , tot Ac-

commodesang gegeven aar
Tt 2

den
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’t geheeel Getal.

A. 1707.

Areck. Soors. Vrugtdrag. Jonge. Areck Soors.Coc;
den Appohami Louis Silva
en Witkrama Anatchie, waar
voor zy nu geen dienst de

E. Compagnie doen, dierhalven houden zy die zeer
oneygen.

Zy is beplant met

ori

8140

r Onder ’t dorp Bomerie, genaamd Heengoddegewatte.
De Vrugten aan den Coraal

door van Toll gegeven , tot
nader ordre.

ii

3 296- 40 336

5 Onder ’t dorp Hewangamme
I In drien gedeeld , genaamd
Maha, Ambagha, en Pediawatte, door den Dessave van

Toll, aan den Appohami
Antony Alvis , gegeven tot

Accommodessang, alzo gedurig dienst doet aan des
Deslaves huis.

r 22 14 236

1 Genaamd Gangebeddewatte
Palliawatte, om de zelve

reeden Laurens Coeree, Appohami toegevoegd.
233

I In vieren verdeeld, en genaamd Kaddirage , Iddangammea, Hettitantrige, en

Hackoeragewatte, door den
Dessave van den Heuvel, gegeven aan Domingo Appoe

volgens Ola, tot onderhoud,
beplant met

4325

1 Gangebeddewatte, de Vrugten hier van voor den Des-

save van Toll, aan den Tolk
Jan Leyto, tot nader ordre
vergund.

4

57

2 Tuinen tot Ampatle , waar van
hier voren gesproken is.

204 65

3 dito in de Hina Corle.

2 Onder den Modeljaar der Provintie.

r Aan ’t School van Calane,
welkers Vrugtgebruik alleen door Fakiers gekogt
werd , die zig ontrent dezen Berg onthouden.

Hier zyn maar

ii

6 17 59

18 stuks.

Beplant, met te samen 48 122 : 3192
By

VAN CE LO
A. 1707. By een Visite in Reygam , Pasdum,

Een Vi- Wallalawitti en Salpitti Corles, tee

ute in kend de Dessave Bolscho aan , dat eer

N
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wegens ’t vangen van Olifanten in klee-A. 1707
ne Coraalen mede toe, alsdienstigst, om
de Ingezetenen van de groote en zwart

Reygain

Core, afgestreeken parra houd FCoernis; dog Olifantsjagten , waar mede zy 3 4
aee.ge- de oude afgeschafte Coernis , tot nog Maanden aan een in ’t Bosch beezig
varen, te ontheffen, te meer, dewy
daan.
toe in ’t Land onder de Schryvers o

Ontfangers van Compagnies Gereg

lie zonder naamweerdige kosten konder

werden uytgevoerd. Weshalven hy zei-

tigheid in gebruik , waren 13 middit
grooter, als die d’E. Compagnie heef de, daar toe zeer genegen te zyn , zoc
doen maken, tsjappen en in 't Land ge- de Coraal van de Salpitti Corle daar
ven. Deze laatste houden 5 Coerni

toe mede inclineerde , om hen met zyt

opgehoopt, en de oude ; Coernis ge- volk by te springen , en dan in staat te
ven i parra, en 23 medditen, zo dat zy

op cen Ammenam van 8 parra , ; dito
met de oude meer ontfangen als hen
roekomt , dat niet wel is , weshalver
de Dessave aan de Hoofden der Corlet

zyn om op hun tourjaar, of alle 4 jaren,

te vangen 30 40 Olifanten , zo de

Heer Gouverneur hen die vangst in kle
ne Coraalen wilde toestaan.

Die van Pasdum Corle waren mede

belast heeft, die oude onder de Wibad

genegen de voornoemde Spruit te ope-

de , Vidaans , en Schryvers op te eis

ien tot in de groote Rivier Kaloegan-

schen , en aan hem na Hulftsdorp te
zenden , om gebroken of gehouden te
werden ter gedagtenis der ruime con
scientien , en de onbehoorlyke afkneve

lingen die men den Inlander zo veel ja
ren heeft doen lyden.

Wegens ’t vangen van Olifanten , in
kleene Coraalen, antwoorde de Coraa

aan den Dessave Bolscho, dat de groot

Deze spruit heeft maar 123 roe-

re.

sen Lands Oostwaard , van de Pagger

Agelwatte zynen loop, en zoo voorts
Joor de dorpen Deepe, Gorrekegagodde, Pimboere, Hamillagodde , Maha-

gamme, Koedeligamme, Nahalle, Diia Kaddoewe, Rati-elle, Oeda- en Paartekaranagodde, henen in de voornoemde Rivier

Hier vond de Dessave Bolscho veel

vangsten den Ingezetenen harder vielen
als iemand denkt, alzo zy met de zelvi

Coeli’s , die Coeli-Parveniums bezitten.

4 maanden in ’t Bosch moesten door

en den dienst van hunnen Land-Heer

brengen , en zey, dat zo de Modeljaa

hebben verlaaten, en verloopen zyn,

van hunne Corle, hem met zyn Voll

aanvaardende een ander direct tegen de

wülde by springen, hy op zyn Tour

maxime van hunne Parveniums.

beurt, om de 4 jaaren eens , wilde aan

Te weeten,

nemen in kleene Coraalen, 30 a 40 O

lifanten , zonder naamweerdige koster
Onder ’t dorp Warakagodde.

ce leveren ; een zaak tot Mature reedi

Copittie, Illiderege

in gebruik

De Coraal van deze Corle, waar on

der legt 't dorp Mandoerawelle , toon

Appoea.
2 u

ois

de , dat zy hun Gezaey , bestaande in
1

orimis

75 ammenams Moddervelden , dit jaa1

stonden te verliezen , en dus de Com-

3

ri

Pr mm

640 80o parra’s Neli bedragende, te
missen , daar dit gemalkelyk kon voor

Paartie

Lappandure
diro.

gekomen werden , door ’t openen van

Pri—

zelere spruit, Cotal Elle genaamd, door

ormis

voorby loopende Rivier, ter lengte van

Toepoegolle
Teboeemo.

Dodangodde

pagnie ook haare Geregtigheid, jaarlyk

den Portugeesen Dorpheer , onder de
Regcering dezer Natie, uyt de gedag
te Ryst-velden tot in de groote hier

Welcondele.

2

Pri

—

i—

—

E—

een uur gaans , gegraven , en welk

Kaloepahame
Kelckoelandolle

—

P
i—

Diacaddoene.
Nahelle
dito

dito.

men by de E. Compagniestyden, t'eenc
maal heeft laten toegroejen, en verval
len. Zo deze, dat door de Dorpelingei

1 Coeli’s bevonden in Pasdum Corle,
en die als nog daar voor niet bekend

geschieden kon, wierd geopend, zou’t staan, een der welke door den Luitewater uyt de Rystvelden gemakkelyk in

de Rivier afgeleid , en alle schade voor
gekomen werden , weshalven zy maar

na die ordre verlangen , om ’t werk te
mogen beginnen.

Dus stemde de Coraal ’t voorzegde,

nant Dessave van Amstel , tot Caliture

van zyn Coelidienst ontslagen was, zo

hy mer een Ola toonde, waar toe egten
niemand , dan de Heer Gouverneur,

magt heeft , zo dat die Ola van zelf
vervalt

T’1 3

Ook
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In de Reygam Corle waren ook ver-A. 1707

Ook zal 'er verder een Rolle van di
zig hier en daar nog ter schuil houden

scheide Persoonen ontdelt, niet alleen

uyt Coeli’s Geslagt zynde, maar die ook

werden opgemaakt
Deze Coraal mede gevraagd zynde,

arvenies bezitten , hoedanige ’er we-

rens de korte tyd , maar g voor der

wat hem dacht van de Olifanten in kle-

Dessave Bolscho verschenen waren :

ne Coraalen te vangen, zey, dat hy ne-

Te weten,

vens den Coraal van de Wallalawitte

Corle, en de ingezetenen van de Cal1 Onder 't dorp Mandoerawella

tureze Stranden in dit jaar genoeg ge-

toond had , hoe gemakkelyk dat mei
zeer weinig kosten kon gedaan werden

Pettigamme

Pri

en dat hy dit voor zyn deel onbeschaam

I

Haltotte.

Pris

zou durven aannemen , om nevens dit

Pris

Ramoekanne

volkeren alle 4 jaar 30, a 36 of 40 Oli

fanten aan de E. Compagnie te leveren;

i—

verzogt egter den Coraal der Wallala

mrisi

seuwdogodde.

witte Corle, en den groot Vidaan var

Weshalven zy verplicht zyn des Hee-

Caliture eerst eens hier over te spree

ren dienst ook te doen, en niet voor

ken, om te hooren, wat zy hier ontreni Naiudes te ageeren ; op dat men dus
geneegen waren, om dan te klaarder t gelegenheid hebbe, van zo veel dienstkonnen antwoorden

baare in ieder Provintie te vinden , als

Te Wellipeme in de Wallalawitte van nooden zal zyn, tot het dragen van
Corle vonden ook eenige Coeli’s die den Dessave en andere gequalificeerder
Parveniums bezitten, en nu egter, schoor

met hunne Bagagie, als zy Landwaare

van dat Geslacht voortgekomen, voor in Reyzen

Naindes ageren, te weten , 4 Persoo

De Coraal van Wevele , was mede

overbodig genegen zig met zyn Volk

nen

by die van Reygam Corle te veegen ,

Onder ’t dorp Karapagelle

om Olifanten, als ’t hen te beurt valt ;

Mandawiti.

in kleene Coraalen te vangen ; en br
gevolg zoo pryzen de gezamentlykt

—

Pri

Ittepahane

oofden der respective Provintien in de

Colomboze Dessaveny het vangen van

Ook lagen nog 2 Coeli Parveniums in

die holbuiken in kleene Coraalen, uyt

deze Provintie woest , dies de Coraa

genoomen de Modeljaar van de Hina

verzogt is , daar toe uyt de Koecoe

Corle , die wyzer dan alle de andere

Corle zo veel Familien, tot ’t aanvaar Landbestierders schynd te willen wezen,

den van dien op te zoeken , onder be om redenen die ac tyd apparent openloften van drie jaaren vryheid , onde baren zal

goedkeuring van den Heer Gouver
neur.

Ook toonde de Coraal van dit Land

Ook waren ’er hier en daar in de Co-

lomboze Dessaveny geplaatst 284 Krygers of 254 Lascaryns, onder 30 Can

schapje zeer wel in zyn schik te zyn

ganes , die hier en daar in verscheiden

met ’t vangen van Olifanten in kleen

diensten , daar verdeeld zyn , van de

Coraalen met beloften van zig met d welke zommigen uyt Compagnies Mazynen by die van Pasdum Corle te zul

gazyn , tot Colombo Nigombo, of

len voegen, onder verzekering , dat z1

Hangwelle , een parra Ryst, en een

2o den groot Vidaan van Caliture zich Mediet Zout ’s Maands, en eenige ook
(als onlangs ontrent het Pajagelle ge- niets genieten.
schied is) met de zynen daar toe wil la-

ten vinden , wel in staat zullen zyn )

Ook is de Colomboze Dessaveny versierd geweest, met 30 Kerk-Schoolen

genomineerde getal by den Coraal van

vaar van ’er 6 zodanig vervallen zyn

Pasdum Corle , aan de E. Compagni

dat 'er niets meer van te vinden is , dar

buiten naamweerdige onkosten op te de bloote plaats , gelyk nader blyken
brengen

zal.

De Vidaan van Caliture gevraagd
of by dit mede met de Coraals van Pas
dum en Wallalawitti Corles zou gene
gen en vermogens zyn te doen, zey, da
dit een goede zaak zyn zou, en hy-me

de bereidwillig was zig daar toe te later
vinden, alzo dit zonder kosten der E
Compagnie kon geschieden, en voor
den Inlander ook lichter dan de groote
Jachten vallen zou.

4 In de Salpitti Corle, te weten
1 op Cotte.
— Galkisse

— Morotto.
—

Wevele.

4 Schoolen die Transportere.
In

LO
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bezaeid werden ontrent 2400 parren. Lye-

A. 1707.
4 Schoolen die Transporteere.

Neli, beslaande een distantie (na ruige
reckening , aan weerzyden der Boorden

7 In de Reygam-Corle, te weten,
1 op Paniture.
— Waduwe
—

Ramockanne.

I Pri Horrenne.
Oedeware.

—

— Diagamme.
5 aan de overvaart na Calture

Binnen de Gravetten

op Pajagelle
1 — Macoene.
—

Barbaryen.
Alican.

—

N.

3 In de Hevegam Corle, te weten
1 Aan de Pannebakkery

1 op Nagam

van de Rivier Dandoegam , van eer

kleene uur gaans, en de breedte na gissing , dito

De Ceylonze Koningen der BenedenLanden, hebben de eerste Dammen by
maniere van Sluisen , voor deze twee

stukken doen leggen alleen om ’t water in de Velden aan te houden, en weer

te konnen lossen, als de tyd dat vereiste,
en na dat zy gezien hadden wat nut dis

ieden , vonden zy niet alleen goed :
Dorps-volkeren daar mede te bequnsti-

gen, maar ordonneerden ook de Zaejer
de jaarlykze geregtigheid van 't Gewas

hunne Majesteiss dispencen, onder di
naam van Gabbenas op te brengen, en

noemden het Land Gampala. Voor die
Sluisen hebben ook de Portugeesen di
nodige zorg gedragen zonder dat de

voor dato op Cotolawelle, waa Inlanders weten te zeggen wie de ge
van nu niet te vinden is

regtigheid des Lands onder hunne Regeering gerrokken heeft

1 Bevorens in Hina Corle tot Calane

Deze Siuisen zyn 102 12 jaaren voor

maar nu mede geheel verdwee

t overgaan van Colombo aan ons, door-

gebroken , en dus die schoone Landen

nen

door Oorlogs beletzelen zo met Raja
4 In de Alutcoer-Corle, te weten
I op Welliseere
—

Weregampitti.

Singa, als de E. Compagnie mitsga¬
ders ’t vervoeren der Landbouwers van
Gam-corla, na de Boven-Landen, woes

gelaten , dat de reden schynt te zyn

— Dandogam.

waarom haar Ed. aan het herstellen der

1— Pamoenoegam

zelver Sluisen niet gedagt hebben, daa

nochtans het werk, volgens verklarin,
4 In’t Nigombosche District, te
weten

van den Coraal, in 14 a 16 dagen, me
200 man der naast daar aan wonende In

landers uyt Alutcoer Corle kan verrich

1 Binnen ’t Kroonwerk van Ni
gombe
I

Op Soenapitti, geheel vervaller
en verlaten

— Puttuancarre.

I Topoe, waar van nu nietst1
vinden is

werden , mits dat zy ook 't voorrech
van het te bezaejen hebben; en niet ver

ligt zyn die geregtigheid , dan 12 2

jaaren , na dat zy bequaam zullen zyn
te betalen ; en zo de Heer Gouverneu
lit geliefde toe te staan, zouden de In-

landers in Februari aanstaande dit beginnen te doen.

2 Binnen de Passen van Colombo
daar van

Na herstelling dezer :

dammen , of Sluisen , zullen ’er in de

gansche Dessaveny van Colombo , geer

heerlyker , nog welgelegener Modder-

r Op Matuaal , al mede gehee
vervallen, en verlaten
1 Die geweest is beneden Wo
vendaal, dog al mede verval-

velden te vinden zyn ; hoewel 'er by
Compagnies Regeering, aan die schoo
ne Velden niet schynt gedagt te zyn, om
de zelve te cultiveeren, of om dez

len en verlaten , weshalven dammen te herstellen, en dat wel, om

den Godsdienst Sondags in 't dat de Provintie door de Land-Regen-

Huis Wolvendaal geoeffenc ten weinig werd bereisd, en om dat de
Inlanders uyt cygen beweging, ons noit
werd
Zaken van belang, waar aan arbeid ver
eischt werd , openbaaren zullen ; besamen 30
halven dat Alfonfo Perera , ook liever in

Gampaha in de Alutcoer Corle zvi ’s Koning Land in Pittigal Corle, dar
stukken die woest leggen heerlyke nier zaejen wil schoon deze Velder
moddervelden, waar in zullen konnen maar 4 uuren gaens van Nigombo leggen
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Men kan van de zelve, de Inge- in dat zy niet ongeneegen waren , daarA. 1707.
zetenen van Alutcoer Corle, als van ’t te wonen , en , schoon uyt Lascaryns

A. 1707 gen.

Nigombo’s District, van genoegzaame

geslagten voortgekomen, Coeli’s diens

onverwenschelyke Zaey- Landen voor-

e doen, waar hen , alzo ’er geen Coe-

zien, alzo dit, opgeruimd zynde, op7

li’s in deze Provintie te vinden zyn, toe-

8000 parren Neli-Gezaey begroot gezegt is op approbatie van de Heer
werd.

Van de Zaey- Landen in en ontreni

Jouverneur hun voorouders Parveni

veder te geven.

Topie, leggen ook kostelyke Modder

Twee Cocli’s uyt Happittigam en
velden, tot 128 parra Zaat-koorn woest, Hina Corles, gaven ook voor dat hur
veroorzaakr door dien de Ingezetenen oudste Broeders, hun Ouders Parveni

van dit dorp, 32 Malabaarze Huisge- in die Provintien bezaten, en dat ze, alzinnen zynde , zoo veel andre diensten zo daar niet konden leven , verzogten
moeten waarnemen, dat zy tot Ploegen dierhalven met even zulken accommoof Zaejen, geen tyd hebben
desan als de vorige 4, onder ’t dorp GoaDierhalven , zo nam de Vidane aan, digamoe begunstigd te werden, onder
dat hy, zo men hen van deze en geene aanbod van den Coeli-dienst te prestee-

extraordinaire diensten verschonen wil ren , welk verzoek hen, alzo hun voorde, de gedagte Toepasse Malabaaren be- seven wierd waar bevonden, op de zelve
wegen zou om die Landen te aanvaar- grond als ’t vorige is toegestaan.

den, en die onder hen te verdeelen, on

De Coeli’s van Happittigam Corle

der beding van na verloop van een jaar, hadden aangenomen, in de plaats van
na ’t oude gebruik , de helft van ’t Gewas aan den Heer te leveren

hunne gewoone dienstbaarheid, alle de
Neli, welke de Compagnie aan gereg

Zulke Landen schynen ’er in Alut- tigheid in dat Lanpschapje competeerd,
coer Corle, nog veele onbebouwd te op hunne schouderen na de Pas Karde-

leggen, welke ’t hoog 't water nu, den neave te brengen , waar, door hur
Dessave Bolscho, belet had te bezichti- Dessave, in’t Land willende gaan, vergen , dan maar een schoon Moddervelc
beneden de Pas van Candoegam, aan di-

egen stond; dies verzogt hy hen , om
tem met de Rollen, en met de naamen

to Rivier gelegen, toebehoorende eeni- der Coeli-s, zo veel 'er in hunne Patge Lieden van Nigombo , die niet ge toes waren te gemoet te komen. Ty
negen schynen dit te cultiveeren , nog hielden zig alle daar toe verschuldigd,
ook andren dit toe te staan, dat niet te
verwonderen is, alzo dit volk veel Zaei

choon zy verzekerd waren , dat hun
Modeljaar hen daar over met al zy-

velden in de Pittigal Corle weten te ne magt , zal tragten te vernielen.
vinden, zonder eenige Geregtigheiddaar Men beloofde hen zorg daar voor te
af, aan den Dessave der7 Corles te be zullen dragen , waar op zy beloofden
talen, onder voorgeven , dat zy Com- de Rollen daags er aan na Weeke :c
pagnies Onderdanen zyn ; waar mede zenden.
hy zich paeien laat ; een zaak die zeer
Onder het dorp Wecke lagen toen
wel voor die Lieden , dog zeer qualyk ook , door gebrck van Bouwlieden ,
voor de Compagnie (in opzigt van d’O

veel schoone Moddervelden , ruim tot

lifantsvangst, komt, alzo die Lieden nu 240 parra’s Neli-gezaey woest, behal
zedert ; jaaren herwaards , zich aan de
overzyde der Caymelze Rivier in de Pit-

ven dat de mecste Ingezetenen geen cen
loeg-beest ryk zyn ; terwyl de Mo¬

tigal Corle, langs de zelve, tot aan Ge-

seljaar een groot getal meesterlooze die-

nawile, een distantie van ontrent 6 uu-

en verborgen houd, waar van men in ’t

ren gaans , nedergezet , en daar door

torte ook een nette Lyst hebben zal

belet hebben , dat de Olifanten hunne

Ook ontfing de Dessave Bolscho, voor
gewoone overgangen in de Alutcoer zyn vertrek uyt Weedc , een nette Lys

Corle , aan de passagien van Willagod

der Coeli’s , die nu in hunne Pattoes

dere, Chiamandolle, Hemoedane, Koe-

voonen, te weten, 45, of 3 meer, als
dawile, Janoerava, Moeleoy, en Hen- in Happittigam Corle, die in plaats van
diagelle, niet meer passeeren waar door Coelidienst buiten hunne Provintie te
t komt, dat men geen Olifanten in de doen, Neli zullen dragen.
Alutcoer Corle, en maar een slecht ge

Tot nog toe schynen de Coeli's

tal onvermogende Ingezetenen in ’t Ni- hunnen verpligten Heeren-dienst alleer

gomboze District, en vooral geen dienst-

aan den Modeljaar maar gedaan te heb

baare in deze tyd daar ontmoet

ben, en om te beletten dat zy door hem

I Doereas, en 4 Coeli’s uyt ’s Konings niet tot ’t absenteeren mogten verleid

gebied, zeiden, dat hunne Voorouder- werden, zo heeft men getragt ze te
Parveni Carreaesen geweest zyn, van ’t Malvane by een te zamelen , om hunne

dorp Akaragam, in de Alutcoer Corle, naamen, woonplaatzen, en onderhoud,
op
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A. 1707. op te nemen, als mede om die geene,
die van geen accommodessan verzien wa
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nuari, 1707. in Hulftsdorp geteekend,

had hy bevonden , dat de Nigomboze
nwoonders, aan de overzyde van Caykonnen blyven , waren ’er maar 2c mels Rivier, in de Pittigal Corse, in ’s
verschenen, die met behoorlyke Lander Konings Land gelegen, nu zedert eeniren, daar mede te begunstigen; dog al-

zo de Dessave daar maar een nacht had

van onderhoud door de E. Compagnie

ge jaaren gebouwd , en daar geweest

begaafd , en die niet ongenegen waren

varen 18 dorpen , 3 Paapze Ole Ker-

den verschuldigden dienst deswegen te ken, en 2 pattayen langs den Boord de
resteeren, met verzoek van, boven hun zer Rivier, tot aan Gonawile , een di-

s jaars te mogen kappen, en, mits tien-

tantie van 6 uuren gaans, daar ’t Nelijewasch Landwaard in , 1, 3 3, en 3

de ’er van te geven, te mogen bezaejen,

uuren na gissing , dit jaar ongewenschi

accommodessan, bossen tot parra Neli

choon stond, en daar verder die Lan-

dat hen, op approbatie van den Hee
Gouverneur, om de andre al mede daar

seryen ook tot het pooten van Tabak

door te trekken, was toegestaan. Ook

maar toebereid waren ; dog ’t getal de-

namen de Araatches, en mindere Hoofden zer manschappen op te geven, was onvan de Hina Corle, aan, de resterende mogelyk
Deze Lieden willen niemand , dar
25 koppen , binnen weinige dagen te
len Modeljaar Alfonsus Perrera , voor

beweegen , om by den Dessave te Hulfts-

hun Opperheer kennen , en beroonen
zeer weinig agting voor andre, ja zelf
ok voor de Europeers geene te heb-

dorp te komen, om aldus ook beschre
ven, en begunstigd te werden.

De reden, dat Alfonso Pereina, Model
aar der Hina ; met ’s Hecren Neli-in
komston na zyn welbehagen handeld

Sen

De voornoemde ; Roomze Capellen,

ont staet uyt het niet aanstellen in deze zyn in de dorpen Tomany, Namile,

Dedankare , en in Tamberawile is een

Provintie ; zo wel als in andre, van Wi-

badde Vidanes , waar toe den Dessave,

’aapze Kerk

als cen hoognoodige zaak, van den Heer
Bitter van Rheede is het laatste NigomSimons verzocht, imand te mogen verkiezen, in verzekering, dat de E. Com- bo’s Opperhoofd geweest, en van daar
pagnie dan in haare Geregtigheid ze 1698. vertrokken , zedert welke tyd 't
jezag over de Ingezetenen van Nigomniet meer, als wel bevorens , beroofc
bo opgedragen is aan een Alfonsus Pezal werden
Van Weelgam, langs den boord der

eir

Tot die tyd toe waren de Parru-

Rivier 1; uur gaans benedenwaard, tot as verschuldigd alle weken met hun F,
6738 ,9, of ro, hun ’s Heeren

aan Malvane , werd onder ’t dorp Ma

pittigam over de 80 Ammenam, of 64.

lienst in ’t Fortje te komen doen, en

Parra’s Neli Gezaey bevonden te leg

vyders Rotang te kappen, Steenen van

gen , waar van na billykheid voor Ac
commodesan by i Cangame 10 La

de aankomende Compagnies Vaartuigen

scaryns , 6 Majoraals, en 2 Coelis vry

e lossen en te laaden , en verder te ver-

en onbelwaard bezeten werden, 37 Am-

ichten , al ’t geene de Nederlandze

Raddeloewe aan te brengen mitsgader.

Spziender der werken hen quam te ge-

menams of 296 parren , en vermits de

overschietende 43 Ammenams, of 344

bieden

De Carreassen in de rol-grond wa-

arras , geen naamweerdige geregtig

heid aan den Heer geven , en ook die
gronden van ’s Compagnies Geregtig-

ren verplicht, i man daags, tot 't aan

heid, alhier vallende, zeer licht na Co

noofd, en die van Roetoepe mede i dito, tot het halen van drinkwater, te le-

prengen van Brandhout voor 't Opper

lombo, en Hangw ellc, gevoerd konner
werden zo had de Dessave Bolscho na veren, en boven dien verpligt met hur
36, tot 10 12 manschappen , even
dit dorp Gecommitteerden gezonden
om de hier boven genomineerde i5Per-

soonen hunne vrye bezitting eerst aan te
wyzen, en dan een Rolle van de Lan

als die parruassen , aan ’s Compagnies

gemeene werken te arbeiden , al te zamen Zaken, de Europische bezetting al-

deryen , welke zy boven dien dit jaar hier, en buiten dien ook in 't Dagrezister bekend ; dog niemand weet te
zeggen,
hoe, of door wie (als door de
de nette Inkomsten der E. Compagnie

bevinden bezaeid te zyn, te maken, on

hier te konnen weten , en om door die eenhoofdige Inlandsche Regeering) deze Lieden van hun ouden Heeren-diens

van Mapittigam niet meer verkort te

bevryd en ontslagen zyn

werden

Aldus is hier zedert Ao. 1698. ook

Malvane, den 6.
Januari, 1707.

V. DEEL

d’Inlandsche Militie zeer vervallen; en

P. C. Bolscho

ldoor ’t niet waarnemen der gewoone
V.

ne¬
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1707. verpligte diensten zo is hier ook ont- wasch aan den Landheer, tegen de ge-. 17o1staan ’t beklagelyk verval van Kerken

woonte, door ettelyke Nigomboze Dor-

Schoolen, Pak-en Woon-huisen , en

en, 10in getal, te geven, zy 1701. klaag-

zelf ook van de Vesting, die byna eer

den, alzo zy geen Ande-Landen bezaten

uinhoop gelykt , om dat 'er de hand

weshalven de Heer Gouverneur de Heere

niet aan gehouden werd. Ook zyr Zalr. hen ook daar van heeft ontheft, en

deze Onderdaanen in die 8 jaaren her
waards zo verwilderd, dat zy voor de

tedert welken tyd hen maar;; was afgeorderd , om dat noit Ande van hunne

meeste hooge en laage Europische over Zaeylanden bewezen zullen werden beheden geen ontzag meer schynen te aald te hebben, waar na zy nu ookverhebben , en maar na hun eygen hooft zogten gehandeld te werden. Deze 10

leven ; weshalven het hoognoodig is, Dorpen zyn Palanchene, Obweri, Madat de Heer Gouverneur hier verande- nawiri Kattoe, Soenapitti, Andi-Amring in maake, en volgens de oude ge- belam, Kadoenawe , Katene, Irripoe,
woonte van dit een tweede hoofd over

en Poliandivi

hen stelle , waar toe Jan Tillera,

jongst afgedankt , het bequaamste zyn
zoude, die hen gemakkelyk en allengs-

kens weer tot hun ouden Heerendiens

Nigombo , den

10 February,
1707.

Bolscho

brengen zal, en dan zullen de andere

zelf wel volgen , ’t geen ook daaron

nu te lichter vallen zal, om dat Nigom

bo van geen Subaltern Opperhoofd verzien is

Ook is Floris Blom een der Dessaves
van de Colomboze Landen geweest.
Verscheide Zaeilanden in’t District van

De Coraal, en d'Ingezetenen var Calture, hadden mede een geruimen tyd.
Alutcoer Corle , den 7. dezer over ’t wegens ’t niet onderhouden van 2 Spruiherstellen , der 2 Dammen in Gam-

en , of Waterloozings, zedert 't over-

pahasche Zaeilanden gehoord, en ge- yden van den Adigaar Louis Andrado.
vraagd zynde, of niet genegen waren woest gelegen ; welke nu door 't opedie te herstellen, zeiden dat ’t jammer nen der zelve , weder zouden konnen
was, dat dit hen niet al voor lange voor- gecultiveerd werden, mits dat de Lie-

geslagen was , dat zy aannamen dit te den , die de moeite gedaan hebben, ook
soen, en die velden te bezaejen, zo de voor andre mogen tot 't bezajen van die
Heer Gouverneur hen wilde toestaan, woeste Velden geprefereerd werden
dat zy de 2 eerste jaren zouden konnen

Waar op toen in Maart dit Werk be

volstaan (om de groote aangewende gonnen wierd, en dat in 10 12 dagen
moeite) met alleen de tiende van ’t Ge- kon gedaan zyn, en ook geschied is, te
wasch aan de Compagnie op tebrengen, weten , om de oude Spruit, van ’t dort
onder verband van, na die 2 jaren, vol Kalewile af, en zo neerwaards tot in de
gens gewoonte de helft van dien aan den groote Rivier van Alican, op te ruimen

Landheer te leveren , dat jaarlyks vee een spatie van 560 Roedenverre. De LanNeli bedragen zal.

den nu daar aan , in Warapitti, ontrent

Op dat nu die Dammen door geer Alican, gelegen, en die bezaeid konnen
uaadwilligen weer zouden konnen ge- verden , zyn 250 Ammenams, of 2000
broken werden, verzogten zy , dat er Parra’s, Neli-gezaei groot; welke onder

by den voornaamsten Dam, 1 Cangant 8 Persoonen verdeeld zynde, onder been 6 Lascaryns de Wagt mogten hebben. lofte dat den Inlander de behoorlyke
Ook namen zy aan de Attenagalze Geregtigheid betalen zou, ging Bolscho,
Spruit, voor zoo verre die door hunne van Warapitti na de Indigas-Toedoe-e,
Corle loopt , na 12 14 dagen op te welke mede hunne opgraving van de
ruimen, en vaarbaar te maken; dog al- Alicanze Rivier, en zo opwaards, be

zo die van de Alutcoer Corle niet in gonnen , en hoope hadden , van met
staat zullen zyn , om die Gampahascht

hunnen tax ook in 8 dagen klaar te zyn,

velden alleen te bezaejen, zo zal men in ’t om de Spruit of Waterloozing van

District van Colombo wel lieden vinden

8o0 Roeden, te openen, en die (gelyk

die, als hen dit by tambelyn-slag bekenc

zy ook gedaan hebben) met Rattapanels

gemaakt zal wezen, daar toe wel zulle1
inclineeren.

te bevaren ; waar door dan weer woeste

Landeryen voor 4oo Ammenams, o

Onder de vorige Dessaves van Colom

3200 parra’s, Zaadkoorn, tot het bezae-

bo zie mede Claas Scott , al zederd

jen bequaam gemaakt zyn , wagtende,

1698. en tot 1701. in 't begin geteld op de voorige gronden van Geregtig
over welkers zware opgelegde Lasten neid te betalen, maar na ordre van de

van geregtigheid, ter helft van ’t Ge- Heer Gouverneur
Deze
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A. 1707. Deze Landen zyn zeer modderig, en pen) ter somme van 2544; parras Neli, A. 1707vet leveren, woest leggende, schielyk
verscheidenerhande hoog en wild Gras

gelyk wy elders breeder toonen.
De meesten tyd onder water leggen-

uyt, dat onnut voor ’t Vee, of andere de lage Landen van Daloewan, in dt
gedierten , is. Ook kan men de zelve Hina Corle, waren, door ’t openen van
niet ploegen; dog de Landbouwer moe

een waterloozing in ’t O- tot de Rivier

het bovenste dezer Landen daar van

Calani, mede tot bezajing bequaam gemaakt , door de Inwoonders van de Ga-

met gras en wortels , by wyze van zo
den met breede schoppen omkeeren

beras dorpen , zo dat die van Daloewan

en dus laten tot dat deze zoden , gras,

al de groote van 300 parra’s zaadkoorn

en wortels,droog geworden zyn, welke

pezaeid hadden

gedroogt zynde, hy by een versameld ir

Voor de bezetting van de Fortres

hoopen , die tot asch verbrand, en de

Hangwelle, leveren de dorpen Weckc,

zelve over ’t ontbloot Land van zyn

Miletti, Koettiwile, Majelewalane, He-

schors, gras, en wortels, verspreid, en

negame , Oedoegamme , en Mitrigel-

zoo het dan in 2 a ; dagen na de asch

le , jaarlyks aan geregtigheid uyt, on-

stroying 'er niet op reegend, dan keerc

trent 8 a 900 parra Neli

hy ’t zelve weder met een schop zo die

Ook was’er verzorgd, dat 'er nog de

om , dat de asch en aarde hunne ver-

verstopte Spruiten , Halbendidolle, en

eischte vermenging onder malkanderer

Mitrigelle. Kande door de Inlanders

erlangen , waar op dan de Zaejer ’t

zouden werden weer vaarbaar gemaakt

dat reeds geschied, en waar op ook, door
een schoonen oegst te wagten heeft ; dog
zorg van den Vidaan der naby gelegen
sorpjes, buiten kosten der E. Compagzo ’er binnen die 2 a ; dagen regen valt.
Zaad-koorn ’er in werpt, die daar or

zo is de arbeid van dat jaar verlooren,
om dat het Land daar door in die staat

gebragt werd , van 't Zaad-koorn niet

nie, reeds ooo parra Neli geleverd, en afgebragt was.

ok toonde de Dessave Bolscho aan,

weder te konnen geven. Ook kanmen dat de Modeljaar en Zaeymeester van
die Landen in de z’jaaren maar eens be

de Alutcoer Corle, Don Alfonse Perera,

zaejen , en van de bevorens ter neerge-

stelde 52oo parren Neli jaarlyks maa

dit zyn Ampt gansch niet verstond , en
dat hy den Landheer of de Compagnie,

2600 dito bekomen , waar van der

in plaats van voordeelen, veel schade toe-

Zaejer , na de oude grondregel deze

gebragt had, met zich na Pittigal met

Landen ;; aan den Grondheer gewoon

der woon in ’s Konings gebied te bege
is aan Geregtigheid te geven, en dat ven, daar hy elders, door het doen her-

tot Berberyen te leveren. Waar op ii

stellen van Sluisen en Dammen en door

’t aanstaande jaar met goedvinden var
den Heer Gouverneur, het cultiveeren

’t doen bezaejen van schoone ledig leg

gende Velden, in’t gebied van Nigom-

dezer Landen zal konnen geschieden, bo groote dienst had konnen doen
waar na men dan ook de naamen de

Ook had de Modeljaar van Hina

versoonen , die deze waterloozing ge- Corle , 33 Corles in dit jaar tot zyn
red hebben, en van de Landeryen, die eygen dienst ter schuil gehouden , die
zy hier uyt verzocken , zullen konnen nu hunne geregtigheid voor de Compag
genoteerd werden

nie zullen opbrengen

Deze heeft men 198 (gelyk voorzegi
is) sterk gevonden, en zy verzoeken te
mogen bezaejen, Ammenams 220, 20 .

Dus ook 5 dito, in de Hevegam

corle ; en 6 vreemdelingen uyt ’s Ko¬
nings Landen.

Ook 6 Inboorlingen van Pasdum

of 1764 parra’s

Na werden 'er tot de overschietendc

3439 parra’s Neli- Gezaey nog maar

orle, en van Reygam Corle, en 1 van

Happittigam Corie, te zamen 60 Perzonen uytmakende

Landbouwers vereischt.

Gelyk men nu al zedert veel jaaren
herwaards voorgehad heeft , om een
Hoord-Tombo op te maken, van alle

Alican , der
12. Maart,

1707.

Bolscho.

de manschappen in de Colombose Dessaveny , dat door verscheide tusschenvallen tot nog toe verhinderd is, zo heeft

Veele hebben ettelyke jaaren aan eer

men nu echter in de maand Juli daar af
en begin gemaakt, met het beschryven
der voornaamste Tombo’s , en zedert

de voordeelen van deze en geene Landen

dien tyd tot heden geabzolveerd de Sal-

zonder eenige diensten te doen, getrok-

pitti, en Hevegam Corles, alwaar tegen

ken, welke nu de E. Compagnie goed vermoeden 486; manspersonen, te wegedaan zyn (by intrekking dezer Dor- ten, 1867 koppen in Salpitti, en 2998
Vy 2
dito,
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dito , in Hevegam bevonden zyn te

Volgens de nieuw beschrevene Hoofd-A. 1707
Tombo’s woonen nu in 't Calturees

ntooteen

District 399 Coeli’s , van welke hy

Hulftsdorp, den

103 Ingezetenen van Happittigam Cor
le , tot ’t dragen van Graan, na de Pas
van Cottedeneave, geemployeerd heeft,

31. October,
1707

Bolscho.

latende hen van verdre Heeren dienster

vry.

Met de verdre, is ’t aldus geleegen ;
Deze bezitten geen

Bezittende Parve

Landen, en over zulks

modes. en aan

yn hunne Vrien

Koppen

verplicht.

21

13

22

Wallalawitti

2

I

70

40

Hina,

80

5

Salpitti,

II

u

't Casturees District

Heeren dienst.

8

35

Alutcoer.

den vry van ’s

13

Reygam,

Pasdum,

leven van de Parveni

ni, en AccomCeelidienst

In Hevegam woonen

Accommodesan, maar

I

30
25

8

15

12

76

45
192

292

3
13
207

Onder ’t dorp Parepattoedoe-e, qua en Hoofd-Vidanes, en welke van her
de E. Compagnie nog een Tuintje toe nog geen onderhoud mogt toegevoegd
van 80 a 9o Cocos-boomen, en eenig

weinige Landeryen , daar tegen aanstotende, door een aldaar wonende Pannie

onlangs te koop verzogt, voor So Ryksdaalders; en nog een Tuin, Hangwel

le genaamd , aan deze kant van ’t Fort

zyn

Dit had Bolsche, alzo de Coraals inde

Bosschen, met ’t kappen der geeischte

Houtwerken, bezig waren, nu nog nie

konnen doen

Over de Cingaleesche Sterfhuizen, ir

je Hangweise, de E. Compagnie toebe

en ontrent de Dessaveny van Colombo

hoorende

heeft men zedert Ao 1705. fes Boedel-

Ook hadden de Boedelmeesters, on-

meesters aangesteld. En men had in ’t

der den gewesen Tolk, Jan Lety s, nala

Nigombos District onlangs ook ont-

tenschap ontdekt op Compagnies, gron

waard, dat 'er Boedelmeesters over de

geplant te zyn 65 Cocos, 16 Soorsak Sterfhuizen waren , dog deze hoefden
10 Manga’s , 4 Nipere, 4 Blimbing aan den Dessave geene opening ergen.
en 10 foete Limoenboomen, zonde

af te doen.

ooit aan de Schryvers , of opnemers

daar van kennis gegeven te hebben, en
de zelve hebben daar van (zonder die

plantagie te verkoopen) kennis aan der
Dessave Bolscho, en die weer aan de Heer

Hulftsdorp, den
7 November,
1707

Bolscho.

Gouverneur, gegeven, en’t zou best zyn
die te verkoopen

In dit zelve jaar 1707. is zyn Ed. ex-

Ook had zyn Ed. den Dessave geor- raordinaris Raad van India geworden
donneerd, hem te beschikken een nett en gaf toen dit Gouvernement aan den
Specificatie, van wat, en hoe veel de

Heer Heer Henrik Bekker extraordina

ze en geene Inlandze Hoofden, onder ris Raad van Indien, na een loffelyk beColomboos Dessaveny, voor hunne dien stier van 4 jaaren, nevens deze Memosten van Accommodesan of onderhouc rie, over

Landen, namelyk, Modeljaars, Coraals,
EX.
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wat tot die tyd toe hier t’onzen dienstA. 1707.

A. 1767.

EXTRACT uyt de Me.

gehandeld , of gelaten diende te worden.

't Origineel hier van, met de verdre

morie van de Heer SI

MonS, voor den Heer
BEKKER.
y

Extrac

En geheelen Soom van Ceylon, zou

uyt de, die zig ontrent 10 12 mylen Land-

Heer Simons ,

voor de
Heer

Bekker

Heer van Goens, de jonge , inkluis, te
samen in een Bondel gebonden, zyn tus

schen Ao. 1696. en 1701. op een on
verantwoordelyke wyze , van de Be-

o men konnen verdeelen in 8 deelen, dienden der Secretary, verduisterc

Memorie waard in uytstrekken, tot ’s Koningvan de

Successive Instructien , tot die van de

Limiten. En begind ons territoir me
de Rivier van Waluwe , 8 a 10 mylen

landwaard in, en zoo tusschen de Zee
en ’s Konings Land , tot aan de Rivier

jan Caymelle, begrypende na buitei
ontrent 40 mylen

waarom, en door ’t missen van welke, de
verdre behandeling van Zaken, tot onrent Ao. 1681. toc, met weinig zeker-

neid kan nagespeurd werden. Ook is

zedert de Heer Maatsuykers vertrek,
Colombo, en’t Ryk van Jaffenapatnam.

aevens de overkust van Madure , gewonnen, en de Portugeesen ontrukt, en

Het District van Jaffenapatnam, en de daar door zyn wy in al hun recht, lans

Wanny, neemd aanvang met de Ri
vier van Moddelegamme, en eindige

door hen bezeten, getreden , dat de

Heer van Rheede, in zyne Considerati-

by 't Landschap Tammelegamme, ma¬ en Ao 1677. aan haar Edelheeden heefi
kende een omtrek van niet min dan overgegeven , dog ’t geen hier al mede
gelyke mylen.

op

Ceylons Secretary niet te vinden

15

Binnen die Districten leggen deze
Steden , en Forten :

Ool heeft zyn Hoog-Edelheid, by
zyn schryven aan de Heer Pyl , van
Ao. 1687. tot 1690. voor al in de Brie-

Colombo Nigombo, Calture, Hang
ven van den 18. Juni, 1687. en 28.
welle, ’t Fortje Calpentyn, Gale, Ma¬
December, 1688., Compagnies belanture, en Cattoene, mitsgaders Jaffena
jatnam, Man-Aar, en Hammenhiel, als

mede de importante Fortressen, Trin

quenemale, en Baticalo

Dit is ’t gansch beslag der E. Com
pagnic hier; dog nu staat ons te letten
op haar buut op dit Eyland, en hoe dat
te berciken. Dog hier ontrent zyn d’
Heeren Gebieders van geen eenerleyver

stand, hebbende ieder zyne particuliere
Concepten hier ontrent gevolgd, waar
over ook haar Ed. Agtb. by Missiven
van 22. January 1695. en 10Mey, 169¬
doleren; en hebben ook by hun Schry-

vens van den 4. October, 1681, en 5

zen op Ceylon zeer net ontleed, wel-

ke Brieven daarom by haar Edelheeden

zo by hun schryven van 15. Novemb.

daar aan blykt) voor zeer aanmerkelyk
werden aangezien

Na dat nu haar Edelheden een Resolutie, in den jaare voorschreven, over
de Zaken van Ceylon genomen hadden
om daar na de Zaken te mainteneeren ,
zoo is die van de Heeren Majores, by

Missive van 24. Juni, en 3. November

1684. geapprobeerd, die derhalven wel
diend overwoogen te werden, met Relatie tot haar Edelheden Resolutie, van

20, en 21. September 1696., hoewel
in beide, en voor al in de eerste, zedert

November 1684. betuigd, ’t nadeel van
al merkelyke veranderingen voorgevaldien bemerk: te hebben , waar op zy en of gemaakt zyn, zo van de Heeren
ook daar na beter gronden van bestiering.
Majores, als van haar Edelheden, van’t
ultimo November 1671. in Raade van
aar 1681.; alzo haar Ed. Agtbaarheden
India ont worpen hebben

in de Brief van 19. February, 1684. be¬
De beste Papieren , om kennis van uigen, zo veel vacillatien, of wagge

Compagnies Zaaken hier te krygen
zyn deze

De Instructie van de Heer Maatsuyke

ingen, in de sentimenten der Ceylonze

Ministers gevonden te hebben (byzon
der in de Consideratien van den Gou

verneur en Raad, van September 1683.

aan de Heer van Kittensteyn, den 27. Te dan tegen , dan voor Raja Singa, dat zy
qualyk over een te brengen waren
bruary, 1650. gegeven
Waar by blykt, dat 't Contract, den
En dus ook in de Instructien , door
23. Mey, Ao 1638. tusschen de Heen de Heeren Pyl, en van Rhee, voor hun
Westerwolt, en Raju Singa, aangegaan ne Successeurs , de eerste 28. January
en 1649. 6. Augustus, met weinig ver- 1692. en de laatste 25. February
andering vernieuwd, de oorspronk van 1697. gelaten ; zeer volumineuze pa¬

Compagnies recht op Ceylon is , en pieren
Vy 3

Dit
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Papieren ider Bediende aan zyn A. 1707.

pagnies ordres te vinden zyn , om dit vervanger moet specificeren.
m de Justitie hier tot by na in’t laatEyland volgens ’t ontwerp der Hooge
Bestierders, wel te Regeeren; waar bi ste van 1705. slecht behandeld, en waa
men voegen kan myn gebruikte Maxi
over dik wils gedoleerd heb, te redres
mes, hier in bestaande , dat , daar men

seeren, is den Blaffaart van Batavia ont

boden, welke bekomen zynde, zyn daa
de verdre volgende ordres by geinsereerd
geven , om zig daar na te gedragen, zo van Batavia, als van ’t Vaderland, or

hier bevorens alles na eygen caprice de

de , ik ieder zyne Instructie heb doer

zo als die A°. 1661. door de Heer van de

Justitie slaande

Goens al opgesteld , dog die niet gevolgd zyn , belastende daar op in Mar

Ook heb al in den beginne doen extraheeren’t dispositief op alle Placcaten.

gine te noteeren , ’t geen niet meer in successive geëmaneerd, met Last van die
gebruik was, en waarom ’t zelve nie in 2 zware Bondels , in een tamelyk
meer in gebruik was , dat zommige compendium te reduceeren , ’t welk
wel nagekomen, maar andre, door geaarlyks , ten overstaan van den Fiscaal

brek van capaciteit, qualyk uytge- independent , den volkc publyk moet
voerd hebben , weshalven daar ontrent voorgelesen werden
eenige verandering gemaakt heb, gelyk
Alzo veele rukelooze Suppoosten, vein die van den Capitein der Mahabadde le hunner handelingen met mondelinge
Equipagiemeester, en Constapel Majoor, ordres van myn predecesseur dekten, zo
kan gezien werden

heb, om dat voor te komen, geen ComEn vermits ik zelfs de grondigst missie van belang , dan by schriftelyke

kennis der Negotie niet bezat , heefi

Ordonnantie, gedecerneerd, die met hur

zeker vertrekkend Minister, op myn Rapport onder een duidelyk Register
voorstel, zodanig geadvizeerd, dat daa gebragt , en ter Secretary te vinder
uyt een Instructie voor den Administra

zyn.

teur geformeerd , gelyk die aan hen
De Negotie- Bocken op 't sluiten
den 19. November jongstleeden ook o staande, moeten in Rade geexamineerd

verhandigd is, hoedanige ook ligt voo

werden , om te zien 1. of de Posten

den Guarnisoenboekhouder, Curateur a

van ongelden, en andere afschryvingen.

lites, Cassier, Winkelier, en Dispen wettig zyn, en met de ordonnantien osier, na dezen tyd geschikt, konnen op ver een komen. 2. of de onkosten in de
gesteld werden
volgende tyd niet zouden konnen verEn alzo van de Buiten-Comptoiren minderd werden, &amp;c.

verscheide vragen gedaan werden , zoo
De Kaarten van dit Eyland zyn nergens
hebbe alle de zelve by een circulare na de exacste niet, ten aanzien van de
Brief, van 28. Januari 1706., exact doer strckking der Baeyen en avenues ; egte
verbaliseeren , en belast zo herwaard te konnen de presente dienen , om er eer

zenden, met aanwyzing, in Margine denlbeeld af te krygen. Hebbe ook eehoe ver ze nog in practyk waren, dat nige verbetering in de zelve , door exna veel moeite, hoewel slordig genoeg
by sommige eyndelyk gedaan is, zoo
dat nu niemand meer ignorantie preten
deeren kon; gelyk wel bevorens
Hebbe ook belast, dat ieder der Baa

sen, by Ordonnantie van 29. Juni 1705

acte nameeting, gebragt, en vooral onrent ’t grootste deel, en byna ’t geheel.
van Salpitti Corle , konnende tot een

model dienen , alzo de Heeren Majores
om nette Kaarten verscheide maalen ge-

schreven hebben; dog tot nog toe vrughen bevolen, ’t geen hy van Steen, Kalk, eloos. Ook voldoen my de platte gronHoutwerk, &amp;c. onder zich heeft, on len der Fortressen dezes Eylands geen

der geen ander zal mogen te bewarer zins, om, dat buiten de werken zelfs
geven.

geen de minste aanwyzing gedaan werd

Wekelyks krygt men ook een schrif van de hoogten of laagten der terrain’s,

telyk berigt van ’t Volk, dat de Baaser vergeleken met den horisont , dat ten

in’t werk hebben, met aanwyzing waar

minste, zo verre ’t Kanon strckt, had be-

en wat zy gewerkt hebben

hooren vertoond te werden , gelyk tot

Huychelbosch heeft op myn ordre, var
Mey 1706. alle de Hoofden, en ieder
employ, benevens zyn schriftelyke Re
marques doen opgeven, om gerust te zyn,
dat de Pennisten op de Comptoiren nie
overtollig zyn, als, op Secretary, Sol
dy ’t Negotie-Comptoir, &amp;c. met de

verbalen van der Majores, en van haar

Gale op myn ordre is gedaan, en ontrent de verdre Fortressen mede vereischt

werd, met byvoeging van ’t profil der
voornaamste werken.

Dus getoond hebbende de middelen

om beknopt te bekomen een net begrij
van dit bestier, zo kan men met ee-

nen daar uyt opmaken , ’t but der E

Edelheden, Ordres, daar toe betrekkelyk compagnie , om zoo grooten omssae
va
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Het derde, doen ter tyd wel gefun-A. 1707
deerd, is zederd zo gereduteerd,

houden, te weeten , ’t bemagtigen van

den Caneel voor zich alleen, met uyt

als by ’t Dag-Register, Ae. 1698

sluiring van alle andre, en ’t gaudcerer
van de verdre voordeelen hier, nu al ve

blykt.

le jaren by ons gerust genoten.

Om dit oogmerk te bereiken , wer
den vereischt :

1. Goed verstand tusschen Ons , en

Het

vierde, zal Ample Stoffe hier
geven, hoewel dat toen eygent
lyk zag op den Vorst van Can
di, toen in’t leven , dat al me

de hier te pas komen zal ; dog
verdeele dit stuk in 3 deelen

den Vorst van Candi.

Te weeten :

2. ’t Weeren van alle andere Euro
pianen van Ceylon

I. In ’t leven van Raja Singa, en zyn
Bedryf , tot dezen jegenwoordi

3.

’t Naauwkeurig gaadeslaan de
geheele Scheepsvaart onder Cey

gen Vorst, op 6. December,

1687

on. Als ook van de Vaart doo

de Bogt van Madure, Inchiado

langs en op de overkust, doo
de engte van Ramanacoil , en

2. Des zelfs Soon , Fimala Darma
Soeria Maba Raja , den 4. Juni, 1707. overleden.

Man-Aar; waar ontrent haar Ed

Agtbaarheeden zig by Missive
van 24. Augusti , laatstleeder

klaarder, dan voor dezen, expli
ceeren , dat veel moeite wegge

3. Des zelfs Soon, onder de naam van
Wira Praccaram Narendra Singa
op den Throon verheven , pas

17 jaren oud, dog, by verschei-

noomen heeft; waar by ook cer

de Teekenen , van een violen

goede corespondentie met de om

humeur, direct tegen dat van

leggende Residentien vereysch

zyn Vader, die sagtmoedig, zeer
tot de superstitien van zyne Re-

werd

ligie overgegeven was, staande

Als de vier Hoofdpoincten van eer

netter bestier, van Ceylon , merken

haar Edelheden by hunne Resolutie Ao

genoegsaam onder zyne Priesters

van welkers Raad hy zich meeft
bediende

1681. deze aan

Van des Overledens staat zal ’t nodig
I. Dat ’t Eyland Ceylon in zig zel

ven dienstig en voordeelig is

zyn iets te zeggen, en hoe ’t zig met den
tegenwoordigen Koning schikken zal,

vooral om de Caneel.

moet de tyd leeren, alzo op ’t humeur

2. Van den Koophandel, schoon to

van dien Vorst, de verkiezing van zyr
favoriten, en hunne Inductie ontrent de

nog toe van geen groot belang

mesures met ons, nog weinig staat te ma-

en daar beneeven de benodigt-

ken is , dat mogelyk nu zoo moejelyl

neid van Ryst van buiten

niet vallen zal na te speuren , schoon

der Cingaleesen ingetoogenheid zeer
3. De Fortificatie, over al hier te

4.

groot is ; ontrent welke men echter

groot, en te veel , en de Mili-

groot onderscheid maken moet, in de

tie te weinig na advenant.

tyden van den ouden Raja Singe , die
an zyn overleeden Soon , Fimala Dar

Raja Singa ’s staat, leeven, en be
dryf, en of hy magtig is ons ’t

ma Soeria, en die van den tegenwoordigen Vorst; my gebleeken by verscheide

Caneel-schillen te beletten , er

Berigten, en my voor d Ryksd. doorder

daar vreemde Natien tegen on

Desslave Bolscha (nu op Mature verplaatst

in te roepen.

besteld , waar voor zyn Predecesseurs al
considerablen somme in Reckening heb-

Het eerste werd volkomen toege
staan.

en gebragt. Dit nu is 't Bericht.

De Hofsgerichten hebben egaale magt
behalven de twee Adigaars , bestaandt

Het twcde, ten aanzien van het een

verder in 5 groote Dessaves, 7 mindre

ste Lid, wyzen de Boeken Jaar

5 Sccretarissen, dog die tot weinig Sa

lyks uyt

ken van aangelegenheid gebruikt wer-

Van het tweede Lid, van de be

den, als alleen die van ’s Lands Inkom

zorging van Ryst, spreke elders sten. Dog hebben ider een Rolle van
920
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derims, 6 Racte Rales, of Hoofden der ter , dan bevorens, gedepecheerd, bree-

Provintien, en 15 Mohanderims, welke der by zyn Rapport van den 22. Sepdienen om de Poorten van 't Hof te be
waren.

tember jongstleden te zier
Wat solemneel Gesantschap nu der

De overleden Vorst heeft geen cor- 30. November, met een gesonden Oli-

respondentie met eenige omleggende
Vorsten, of Natien, gehouden, dan al

fant, en andre aansienelyke Geschenken.

ot my afgesonden zyn , om daar mede

te betuigen , ’t genoegen, dat voorsz.
Bodems eenige Priesters uyt Arracan Jof in myne Conduites gehad heeft, is
leen dat Ao. 1697. met 2 Compagnie

tot herstelling van de Religie bevo¬

E. ten vollen bekend, waarom ik ook

rens op Ceylon geoeffend, en door den meinc , dat de navolging van dien gerust
ouden Raja Siuga genoegsaam uytge

mag gerecommandeerd werden

roeid, herwaards ontbooden, en die na

Behalven de Dorpen tot ’s Konings

verricht van zaken, weer na hun Land

sispens behoorende, zouden ’er op ver-

cheide plaatsen Magasynen gevonden
Ook is in ’t verleeden jaar 1706. een werden, zeer Ryk voorsien ; zelfs ook

gebragt heeft

Gesantschap van 8 Persoonen na't Hof van Goud , Silver, en Edele Gesteen
van Madure gesonden om daar een aan-

ienelyke Dame, uyt het huys van Tan

tens

Geboren Europianen zyn ’er thans

rjouwer ’t zy voor den overleeden Vorst weinig , bestaande Principaal in den
zelfs, of voor zyn Soon, ten Huwelyk Franschen Gesant, zyn Peerden, Knegt,
te versoeken, daar van den uytslag nog en 2 Edellieden, van welke de Knegt en
werd te gemoet gezien. En zo dit zyn Soon , om hun diensten en kennis
geen goeden uytslag heeft , zal het de van Peerden, wel ’t meeste crediet hebcorrespondentie met de vreemde Vor ben , schynende byzonder verleegen te
sten nog meer aflnyden , alzo die Ge- zyn , om een bequaam Hoefsmid, niet
santen heel maager onthaald zyn
De Militie van de vorigen, en ook by

dezen Vorst werd zeer genegligeerd
en de Wagten van 't Hof werden maa

van eenige Lascaryns, met Piekjens gevapend, waargenoomen. En werden
er geen 1000 onder zyne Soldatesque
gevonden, die met schietgeweer weter

duister aan voornoemde Gesant nu kor-

teling te kennen gegeven , weshalven
wy by Missive van den 17. Novemb-

jaastleden ’er een van Batavia verzog
hebben

Ook zyn ’er nog 2 a 3 ontvlugte
Tollanders, Engelsen, en weinig oude
’ortugeesen , of hunne Nazaaten , en

laar onder a5 Geestelyken, die voors
om te gaan , en schoon zy al eenige
siukken Kanon hebben, zy weten ’er a6 jaaren eens zouden weg gejaagd zyn,
niet mede om te gaan, om ze te stel en die Compagnies Landen (zoo men
len , en te mikken.

Het Buskruyt maken zy zelf van Sal-

zegt) mede niet weinig doorkruissen

in veel Geld van de arme Ingezetenen

peter , in eenige grotten gevonden, wegslepen. Zynde dit al, dat ons van
dog de Zwavel (welk laatste oordeele dit Hof bericht is.
abuis te zyn) moet van buiten werder

aangebragt , dat in tyden van verwyde

ring (die God verhoede) wel in op

Wat nu 't Cancel-schillen, en of de

Vorst ons dit beletten kan , aangaat:
dit schynd by Missive der Majores van
4°. 1668. 22. Augustus al toege¬

merking genomen mag werden.
Zyn Olifanten met Tanden zouden knikt

Dit Poinct is door veel aansienelyke
intrent wel 300 in getal zyn, dienende enkel tot Staathouding, en meest dinisters verscheidelyk geagiteerd, dog
in ’t Land, dicht by de Pagooden, ver- iyt al hunne dissertatien is geen finadeeld ; zynde meest alle voorleeden e bepaling te vinden.
Wat de Cingaleesen , in kas van
May , 1706. aan Adams-Piek by der

andren geweest wanneer voorschre
ven overleeden Vorst zyn devotie op
den zelven ging plegen, en een massive
Silvere Sombreiro, nevens andre Pre
senten, ging offeren.
Buiten eenige Peerden Landwaard in
tot de Stoutery , werden ’er ten Hove
maar 13 stuks onderhouden , waar by
zedert van hier, in Juli laastleden , nog 4
stuks zyn opgevoerd , en is onzen Geant Gregorius da Costa zeer minnelyk

quaad verftand met den Vorst, en by

joodige precautie by ’t uytzetten van

Wagten , &amp;c. in de schiltyd, zouden
durven bestaan, daar van kan men met
geen zekerheid oordeelen.

t Schillen kan, by quaadwilligheid
der Natie , wel ons ten principaalen
niet werden belet, maar egter kan ons
door bosloopers , en andren, veel ver-

nindering werden toegebragt, alzo on
ze Caneel-schillers pas 2, 4, of 6 samen

ontfangen, en met een Olifant, en ver-sterk,

tot hunne verdeelde schilplaatsen
uyt-
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5een kleene aanleiding gegeven werd, A. 17e7.

A. 170J. uytgaan, en wel een uur gaans, of daa

ontrent , van malkanderen geposteerc door ’t geen de Candise Gesanten , der
zyn ; die derhalven zeer licht door een 15. Decemb. 1687. , ter occasie van de

party Bosloopers konnen besprongen bekendmaking van Raja Singa’s dood, er
werden, en wel ’t lichtste, wanneer di
zyne Recommandatie, toen hy op zyn
vermoeide arbeiders zich ter rust bege uyterste lag, hebben aangehaald, breeven hebben; gelyk ten tyde van de Heer

der by Colombo’s Dag-Register te zien,

van Goens, by Trinquenemale aan eer
troep wedervaren is ; dat dan de schril

onder dien datum

Men kan dit ook zien uyt een verge-

onder hen allen zeer licht brengen lyking van Candi ’s staat, zedert Ae. 1680
ZOU.

Of zy nu magtig zyn vreemde Nati
en tegen ons in te roepen, daar toe

en veel jaaren te voren, in de Consideratien van de Heer van Rheede, die de

revolutien van dat Ryk kortelyk aan

schynd ons de affirmatie '’t plausibelste

aald

te wesen : want hoe dit door ons zoi

De

konnen belet werden, blykt my niet.

Vrugten van dit goed verstand

heeft de overleeden Vreedelievende

a1toos niet van de Rivier van Waluwi

Vorst gesmaakt, gelyk hy ook in de

af, tot den hoek van Cotjaar toe, welkc

tegenwoordige Constitutie van Zaaken,

gansche streek Lands door de Koningze de Securiteyt van zyn Ryk genoegsaam
beheerd werd except ’t Eyland Polian

gevonden , en de conservatie van dien,

dive , daar de Compagnie een Fortije

ook de Compagnie volkomen toever-

trouwd en aanbevoolen heeft , ’t geen
in ’t Wester Moesson een open wal is, overvloedig af te neemen is uyt diverze
met 54 man bezet, heeft: en daar lang-

en daar veel goede Rheeden ontmoet

Brieven of Olas , van dat Hof aan mi

geschreven , en speciaal die van den 14

werden

Ook zyn ’er verscheide goede Baeyer
in ’t breede vertoond, in de Considera-

October, 1705., en 26. January, 1706.
by welke cerste beloofd werd; dat niet

tien van de Heer van Meydrecht, Art 16 manqueeren zou te erkennen, de goede
17, en 18. dog alzo die principaal ge zorge, van Compagnies weegen gedraschreven zyn, tot debat der sustenues gen , in ’t bewaken van den Ceylonsen
van de Ed. Heeren van Goens, Vader en

ever

Zoon, zo diend hier op der zelver In
houd, met vry wat moderatie gelet, en

En by de andre werd betuigd : dat
iet zyn Majesteit byzonder behaagc

dit alles met diseretie aangemerkt en op-

had , dat (nie- tegenstaande de Havens
dezes Eylands , voor de Kust-Barkiers

gevat te werden.

Men moet ook wel letten, of de in-

weer open gesteld waren) egter ontren

geroepen Natie, met ons in Vrede , dan alle de zelve goede Wagten uytgezet.
wel in Oorlog, is.
en dit Eyland getrouw bewaard zou

Zo in Oorlog, zoo is de Inroeper er

werden.

de Ingeroepen onze Vyand , en moet
Gelyk hy dat ook wel expres bevo¬
dan ons geschil door de Wapens veref- rens had laten recommandeeren , aan der

fend werden ; dog zo zy onze Bondge

Politiquen Raad, na’t overlyden van der

noten waren

Heer de Heere : met deze woorden , en

, dan zouden wy andere

mesures moeten nemen, die wy in ’t vol

pecificque last , van goede zorge t

gende Artikel naspeuren
dragen , voor Compagnies dienst, er
Dm met 't Hof van Candi, in zulk wel agt te geven op alle de Wagten

een goed verstand, als wy nu zyn, te

en Posten , tot de overkomst van eer

blyven, is dit best

ander Regent.

Dit goed verstand is niet gefundeerc

Het geen nader blykt uyt de eerste Ola,

op eenig Contract, of Verbond , alzo aan my in antwoord der Notificatie
de jonge Vorst, volgens sustenue van de van myn komst geschreeven, en den 2.

Heer van Rheede, by schryven van den
29. Mey, 1688. , aan ’t Verbond me

Raja Singa, Ae. 1638. opgericht, niei
speciaal verbonden is; behalven dat di
Verbond ook dik wils aan wederzyden
verbrooken, en door lengte van tyd in
vergeetboek, en ongebruik geraalt is :
dog dit is veel eer gegrond op de consti-

uli ’er aan, ontfangen

Dog hoe plausibel dit ookk zou moger
zyn, zo moet men zich daar op geenzins verlaten, om de byzondre ingetogenneid, deze Natie meer, dan alle de om-

leggende eygen , gelyk men ook vol
gens schryven harer Edelheden van den

2. Octob. 1704. de Courtozyen der Cintutie der Zalten, zo als zig die nu alvec- jaleesen zeer voorzigtig behandelen, en
le jaren aan een bevonden heeft, en 11 beant woorden moet , en altyd een oop
welke ’t Hof van Candi, zyn Interest, n’t zeyl houden , alzo zy by haar

niet min , dan wy (zo ’t schynd

Edelheden , en by alle Regenten van

bereikt heeft, om ’t welke te geloven, Ceylon, altyd zeer verdacht geweest
V. DEEL.
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nu te meer, alzo wy op de con- en voor de E. Compagnie zo nadeelige A. 1707.

e

duiten van den presenten Vorst, geer

expressien , die ons in der tyd voor de

staat ter wereld tot nog toe konnen schenen zouden konnen springen , als

maaken, weshalven wy alles door goe

daar zyn deze (wel eer van de Hce

de Spions dienen na te speuren ; dog

Pyl, gebruikt :) dat de Steden, Plaar

voor de rest moet men zeggen dat 'e sen, en Landen , die wy bezitten, de
een groot onderscheid tusschen ’t bestier zyne zyn , dat de Gouverneur synen

van den overleden Vorst, en Raja Singa, Gouverneur is , en diergelyke meer :
opgemerkt, en bevonden is

met recommandatie van egter dien Vorst

Vermits nu de Compagnie, al zedert zo veel eer, als men bedenken kan, te
veele jaaren , de absolute souverainiteyt geven, gelyk tot nu toe gedaan is
zonder eenige tegenspraak van die van
Ook werd by alle Papieren gerecomCandi , over alle de Landen , Steden mandeerd , dit Hof te caresseeren , en

Forten, &amp;c. die wy bezitten, heeft gehad. genoegen te geeven , en zelf presenten
enwy met de Ingesetenen op wederzyd. van belang daar toe te mogen emploieren

Grensen in een goed verstand leven , te zien by Missive harer Edelheden, van
in zoo verre zelf, dat onze gevlugte 22. October, 1700. waar toe egter, na
na ’t Candies Gebied , van daar ook myn oordeel , geen zware schenkagien
te rug gezonden zyn, als blykt onde

behoeven gebruikt te werden ; maar
wel om ’t jaar z a 3, fyne Persiaanschi
van 22. Juni , en ook Ao. 1698 wan- Paerden , en jaarlyks wat Persiaanzt
neer dat Hof met geen ongemeene Ca Provizie, en wat Thee, Porcelyn, Inressen meer geregaleerd wierd, in wel- lische Confituren, gelyk laatst weer geken tyd het egter de eerste reyze 23 daan is ; en men moet onderstaan , ofdeze

Ae. 1696. volgens de Ola van Candi

gevlugte Chialias , en vervolgens &ac
verloopene Lascaryns uyt de Gale Cor

n geene andere kleenigheden dien Vorst
zouden aangenaam zyn, te weten, Neu

le, aan ons heeft weergegeven , gelyl renburger waren , van weinig belang
UEd. weet ; zo dat zy zelfs Compag
Prentjes, en Schilderyen, of afgezette
nies Jurisdictie, of territoir, niet mee Caartjes, en Pourtretjes , Zeeslagen ,
in geschil trekken, hoewel zy zig nog Snuif-Tabak, &amp;c
niet wel in hunne successive Brieven o

De grootste Caresse doet men hen met

Olas ontslaan konnen, van hunne opge- de bestelling van eenige Scheepsgelegen-

blasene en eerzugtige expressien , die heid, als zy daarom verzoeken, ’t zy
van geen zonderlinge consequentie nog

na de Overkust, of verder om de Noord:

van geen gewigt zyn , zo lang wy die ’t geen de Zeventienen als een Zaak
zelfs hen niet toestaan, behalven dat van consequentie voor ons voorkomt
dit nu ook eenigen tyd herwaards al ee hoewel dat van haar Edelheden op Banigzins heeft beginnen af te nemen: tavia, niet zonder reden, met een ander
weshalven UEd. het maar in dien treyn oog aangezien werd , in hun schryven
gemakkelyk houden kau , gelyk dit van 22. Mey, en 22. Juni, 1705. waa
Zaken nn een geruimen tyd herwaard

by UEd. ook zien kan , wat in zulk

bestierd zyn, met beleefde en flatteren een geval diend gedaan ; en volgen:
de termen , hen zo wat den kovel vul dien Inhoud, mag UEd. hen daar me
lende, dat zy al ten deelen voor con de wel gerieven, mits zulke verzoe
tant aannemen , vermits ’dog van da ken niet dik wils moeten voorkomen.
Hof betuigd werd; dat het niets benoEn alzo men aan dat Hof, om hun
digd is , en zig aan geen schatten o

goede en quade dagen, zeer lang talmt

rykdommen gelegen laat; gelyk mer zo moet men in zulk een geval , ver
ziet in de Missive van den Heer Pyl soeken 10a 12 dagen , te vooren ge
aan den Hoog Ed. Heer Commissari
van Meydrecht, van 7. Mey, 1689. ende

waarschouwt te werden , wanneer die
verzogte Hoeker, of Chaloep, klaar

Batavize herwaards gesonden, van 19 dient te zyn ; dog om een , of meer
Novemb. 1680.

Schepen verzogt zynde, moet mer
Egter moet men geen Titels gebrui dat volgens schryven harer Edelheden
ken , Ons , als Christenen onbetame van 16. April, 1700. op deze of geen

lyk; gelyk ook haar Ed. Agtb. precave
ren by schryvens van 10. Mey, 1697.

en die ook zedert niet meer ontmoet heb

retexten, van na Batavia over te schry
ven, en ordre te versoeken , declineren
refereerende haar Edelheden , zich hier

be, behalven dat die na die tyd nog a in verder aan’t schryven der Zeventie
vry besnoeid zyn , voor al zederd d nen, 7. Sept. 1696

Zeventienen , den 23. October, 1700

't Ontfangen van de Gesanten van

zo nadrukkelyk bevelen, dat men zig Candi, met Statie geschied, kan UEvoortaan in de Brieven aan dien Ko¬ zien by de Dagregisters. Alzo di

ning onthouden zou van walchelykc,Volk zeer opgeblasen is, die men door
over-
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men thans, (te weten, toen) was ge-At 1707
nietende.

maken; dog ondertusschen, als zy afko-

En de Zeventienen toonen nog nader
by Missive van 27. Augusti, 1694. dat
ils nog van dat verstand bleeven , dat een
als Snuif-tabak , Thce , &amp;c. waarom
zy by den Dessave versoek mogten doen, nieuw Verbond met den tegenwoordigen
regaleren , en hen ook zo veel gemak: Koning aan tegaan, de Compagnie geen
men , op Wolvendaal, minnelyk moe
ontfangen, en met cenige kleenigheden

als mogelyk is, tocvoegen

meer rust nog voordeel zou toebrengen,

Verder heeft UEd. met dit Hof niet

als doenmaals genoten , en dienvolgen-

meer te verhandelen, dan deze z poinc-

de, zou men daarom geen nader instan-

ten ; te weeten , wanneer de Caneel

tien doen

schillers in de bosschen moeten gaan

Gelyk dan ook haar Edelheden op Ba-

den Koning by maniere van communi

tavia, na veel vrugteloose tentamina, om

catie, volgens oude gewoonte, te latei
verzoeken , om de Caneel mede in zyr

tot een bestendige Vreede, by middel van
een Contract, te komen, eyndelyk gedi-

Landen te mogen schillen, gelyk te vin

sabudeerd zynde, en gemerkt hebbende

dat het den Cingaleesen geen rechten
Augustus, 1695., zynde met een de in- ernst was, by Missive van den 4. April
den is by haar Ed. Agtb. Missive van 13

terpretatie van ’t schryven der Majores,

700. herwaard geschreven hebben
het concept Contract, by die van Can-

van 2. Juli, 1693. , waar by zulken ver
zoek werd geimprobeerd, en voor nade di weder gevorderd werdende, te decli-

lig in vervolg van tyd geoordeeld, voor neeren , onder verscheide voorwendsezo verre zulks quasi in zyn Landen zou
moeten geschieden

Het ander versoek is byna van dierge

len , als dat het bewust concept na 't
Vaderland was gesonden, &amp;c
Welke salutaire ordre hier zedert vee

onnutte bekommeringen weggenomen
heeft,
en om niet weder in dat labyrinth
ten, die jaarlyks over den Landweg van
Gale , en hier door Putelang, en ver te geraken , diend men de Heeren Majores ook op losse apparentien geen ho
dre Districten buiten Compagnies terri

lyken nature, te weten, om de Olifan-

toir, na Jaffanapatnam gevoerd moeter

e van Vrede, by Contract, te geven

verden , te doen overbrengen, zonder

of daar mede te flatteren ; schoon zelf

dat men ondertusschen gewoon is, daar

enige Candise Gesanten mondeling daar

mede te wagten na antwoord, maar of
de vereischte tyd ’er maar mede voort t

van al ouvertures deden, alzo daar op

gaan, hoewel zy dat by verscheide Ola's
als die van 12. Maart, 1690., en 22. Juni

delheden op dat subject in hunne Missive van 23. Augustus, 1686. gelieven te

niet meer staat te maaken is, als haar E-

appliceeren.

Te weten , dat in al 't
seren, en daar over al eenigzins zich ge- verhandelde met ’s Konings Afgesant, hen
1696. niet ongemerkt hebben laten pas-

voelig getoond; dat egter zo wel mas

uyt de secretc Papieren niet anders ge-

continueren, ten zy, door grooter ver- bleken was , dan ’t geen weleer doo
wydering, meer precautie vereisch andere diergelyke tong-schrapers voor
wierd

Op deze gronden nu zal de Compag
nie, met die van Candi, een beter Vre

gebragt was , waar op noit iets goed
volgde. Waarom men zig ook wagten
moet van aanleiding te geven, om Per

de konnen onderhouden, dan of die by

oonen van qualiteit aan ons af te sen

een Verbond bedongen, en beschreven

den , dat al van ouds door haar Edel-

was, alzo men zich, volgens schryven
van de Heer Joan Maatsuyker,den 3. Janu

neden bevolen is te myden , alzo dat

ary, 1650. na ’t Vaderland, zeer weinig

op zulke Verbonden of Schriften, ver-

laten mag. ’t Welk de Heer van Mey
drecht, by schryven herwaards, van 29

p zyn minst groote schenkagien kost.
Ook diend men omzigtig te hande
len by ’t afkomen van eenige Priesters,

Sangatares , genaamd , in Compagnie
ernitoir, als na Calane, een groot uu

Mey, 1688. nog nader bevestigd, gelyk van hier gelegen, en in 't Maturees Di
ook den 28. December daar aan, recom

strict, dat al verscheide maalen bevorens

manderende de Zaken maar in den pre-

en by myn aanwesen niet weinig om

bragie gegeven heeft
Hoe nu dan te handelen in dit geval,
lykheid, beleefdheid, en geschenken, te

senten staat te laten, en dat met alle min

oonen haar Edelheden , den 24. Sep
betragten, volgens de wyze, en de lesse
van den nooit volpresen Heer Generaa tember, 1699
Alzo van tyd tot tyd eenige EuropiMaatsuyker, ’t voordeeligst zynde, waar
aanen
, in de Magt des Konings van
om ook haar Ed Hoog Agtb, by Missive
van 19. Febr. 1684. schreven, na Bata

-andi vervallen zyn, en daar tegen alle

via, dat 'er met den Cingalees, geen an- recht gehouden, van welke verscheider
dre, of nader Vreede, nodig ware, dar hun toevlugt tot ons genomen hebben.
XX.
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A. 1707. om uyt die droevige Slavernyen verlost impracticabel , dan ter plaats daar wy A. 1707.
te werden, welke, schoon door dat Hos bezetting hebben ; en dierhalven die 2
gereclameerd , egter aan ’t zelve nie vandschappen , en meer andre districweer moeten overgegeeven werden, ge

ten , onder den Koning staande , waar

lyk ons by Missive van 13. Nov. 1683. ,

ontrent de Compagnie op veel mylen

en 30. September, 1703. gerecomman

na geen bezetting heeft , voor zulke

deerd werd van haar Edelheden, wegen

Competitcurs open
Het veiligste is dan, ons te fundec-

een afgekomen Engelsman William Her

bert, met zyn Soon, die men buiten ’t

ren op onze Conquesten, die wy met de

oog van de Cingaleesen na Batavia, of wapenen van onze vyanden veroverd
na ’t Vaderland , zenden moet

Dus verre van Candi.

hebben

Zo wy nu konnen tonen, dat de Por-

tugeesen Meesters van alle de Baejen,
Nu zullen wy spreken van’t geene en Zeehavens , van de geheelen zoom

de Vaart betreft der Europiaanen on- van dit Eyland geweest zyn, gelyk de
trent dit Eyland , en of door hunnen Heer Maatsuyker by zyne Instructie beindrang Compagnies recht over den

wyst, zoo heeft de Compagnie recht,

zoom van ’t zelve niet zou konnen hier om ’er alle Vreemdelingen uyt te hou
door gevioleerd werden , en wat mei

volgens last onzer Gebieders daar te
gen behoord te doen. Dat veel andr

den

Dit zal dien Heer gebleken zyn uyt
de Tombes (zynde de Land-, en Volk-

Natien, na ’t verdryven der Portugee beschryvingen, onder de Portugeesen
gestaan hebbende, benevens de verpligsen, hier op ’t oog geworpen hebben
is ons meer dan eens geblecken, en voor ten) die toen onder de Compagnie, en
ten declen nog onder de Portugeesen
stonden
; en welke toen nog tot CoCompagnies eerste recht op dit Ey
land spruyt uyt ’t Verbond, 1638. me lombo berusteden , welke een irreproRaja Singa gemaakt, en uyt zyne belofter chabel bewys van ons goed recht zyn
geweest ; maar deze schoone stukken,
van onze onkosten te vergoeden, met di
vrugten dezes Eylands, en wel uyt d cn geschriften , zyn door mondelinge
betaaling met Caneel alleen aan ons ; dog ordre van den Heer de Heere (zoo zyn
al Ao. 1672. met de Fransen

dit Contract verbied geen ander Euro

Secretaris, Gerard van Tol , zegt) door

piaans Potentaat', om er uyt te blyven

van Tol verbrand, als te zien is by Mis-

behalven dat dit Contract ook al dik-

sive van haar Edelheeden , van den 3

wils aan wederzyden verbroken is, waar September, 1706
aan zy dan geen van beiden gehouder

zyn, voor dat het vernieuwd wierd,
welk tot nog toe niet heeft willer
lukken. Dus is dat Contract hier door

t Is waar, dat hier ter Secretary nog
gevonden werd de Donatie , van Don

Joan Perepandaer, zig qualificeerende
Koning van Ceylon, met diverze insertien dezer Tombes, maar dat Instru-

en nog meer door de dood van Raje
Singa, vrugteloos; maar onze Conque ment , hoe zeer ook van den ouden Heer
sten, hier op de Portugeesen verkregen van Goens by zyne Instructie van 12.
geven ons een volkomen regt op die o- April, 1675. gerecommandeerd, is niet
verwonne Landen, en daar by onze da

anders als een Copye , van een ongete-

delyke possessie, die tegen den Konini- kende Copye , den 2. April, 1657. gevan Candi, en al onze Competiteurs, ons nomen, en dus van weinig kragt , om
kragtig genoeg dekt in de plaatsen, die ons recht tegen vrcemden staande cc houwy reeds bezitten; dog zo vreemdelin- den. Speculatief nogtans zynde de orgen zig in de Landen van Cotjaar wildern donnantie, daar by gevoegd, na welke
komen nederslaan, daar wy nu geen be¬ Philippus de III. Koning van Spanjen.
zetting meer hebben, en daar wy doo

geordonneerd had, de Landen van Cey-

de wyde strekking der Baey van Trin lon op ’t naeukeurigst te beschryven,
quenemale geen onzer Bondgenooten en waar uyt de nuetigheid der voorsz.

zouden konnen uythouden, gelyk zyn Tombes met nog meer zekerheid te
Ioog Ed. van Rheede , by zyne Missi besluiten zy.

ve van 18. February, 1687. zelf toestaat
Ook konnen niet dienen de Artikelen
zo zou de Compagnie wel zekerlyk daa van accoord, met de Portugeesen, wein te kort schieten.

vens deze en gene veroverde Steden en

Haar Edelheden ordonneeren wel by Forten, alzo ’er geen exteeren , dan die
hunne Missive van den 26. April, 1700 van Colombo’s overgave, zonder dat
om de Onderdanen van Raja Singa, t

er van de onderhorige Landen mentie

animeeren, en zelf hen, die zeer traag gemaakt werd.
Dus is onze langduurige possessic
zyn, te commandeeren, om alle Vreem

delingen buiten te weeren, dog dat is het kragtigste bewys voor ons recht op
dit
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A. 17o7. dit Eyland, en alle des zelfs Havenen zy zeggen , dat Compagnies verkregenA. 1707.
tegen onze competiteurs, schoon wy nie progativen, en bezit in Indien , op vastei
weerdig geagt hebben deze en gene Ha
venen des zelfs met Militie te bezetten

en veiliger fundament behoord gemaincneerd te werden, als zig alleen aan

exclusive Contracten te gedragen. Waan
nede ook haar Edelheden, den 1. Octomen , moeten nergens dan tot Colomber,
1699. overeenkomen, zeggende
bo , Gale en Trinquenemale, geduld

Die nu van hen hier zouden willen ko-

dat de Protesten van weinig kragt zyn,
werden, alwaar hen nodig drinkwater
schoon de Compagnie den Handel pribrandhout, en provisien, mogen geac
cordeert wetden, en zy verder gehan- aat van alle andre bedongen had.
Een onwrikbaar axioma is, dat de Comdeld volgens schryven der Zeventienen,

van 25. April, 1698. (dog niet hier te

agnie hier de Vreede zeer nut, en dier-

vinden) 30. October, 1699., 19. Febru

ary, en 23. Juni, 1700., 23. Juli, 1701

halven schadelyk is, anders , dan by
hoogen nood , tot Oorlog te treden, da

en der Hooge Regecring van Batavia

nu en dan al aan den Teuver Heer, on-

van 14. December, 1684., 27. Juni, 2
Juli, 1685. na Ambon en Banda, en

verongelykende, geschied is
Op die van Candi is al ons recht uyt,

door de Zeventienen geapprobeerd, en

alzo ’er nu geen nieuw Contract, en
voor die der Zeventienen, van 21. Juni, oude buiten kracht geraakt is
1702. volgens welke Missiven men alle
Met 't Hof van Madure leggen onze
de Europiaanen over eenen kam schee

ren moet, en hen , zo veel mogelyk.
van , dit Gouvernement , diverteeren

en wel op hunne Sluikeryen letten,

rerogativen ook niet heel klaar, en zyn
Contradictie subject
Maar met den Teuver Heer zyn de
ontracten zeer klaar , dog alles moet

waar teegen de Fiscaal independent,

met veel omzigtigheid behandeld wer-

waken moet en als ’er zyn op deRhe-

den , en niets buiten ordie van Batavia

de, moeten ’er dubbele Patroulles rond

geschieden
gaan.

Ook moet men, volgens schryven de

Zeventienen, van 12. September, 1698

Wat 't Casteel van Colombo betreft,
de défecten zyn by het Rapport van de

E. Tourzee getoond, met de Marginalia
geen Enterloopers van Kasteelen of Schevan den Heer de Heere, van 28. Octobei
pen salueren, maar wel de Konings sche
1697

pen met gelyke schoten van ’t Admira-

Geduurende myn verblyf, is daar on-

liteits schip, of van de Vesting; dog dii

trent niets opgemerkt , dan ’t ophaaler

der Compagnie met minder

van de punt den Briel, alzo mendaar al-

Hoe men nu te leven heeft met de

tyd in en uyt kon gaan, dewyl ze oper

Vorsten, tot ons betrekking hebbende

ag

Men heeft hier ook een Raad van Poli-

daar ontrent zyn nog geen vaste ordres:

alzo de Koning van Candi, en de Naik

tie , alzo den Raad des geheelen Gou

van Madure, nog jong zyn, en den Teu-

vernements , zelden by een geroepen

ver verdebaucheerd is ; hoewel zig di

verd. Op de Secretary’s Papieren wel

tyd nu gunstig toond, om Compagnies

te letten, en gene op mondelinge ordre

oude prerogativen weer in te palmen

van iemand te doen verbranden, gelyk

vaar toe men best gebruiken kan Mini-

van Tol, ter ordre van den Heer de Heere,

sters, die de Genie der zelver Vorsten

en van hunne Hovelingen, kennen, voor
il op die van Madure , daar wy dage

gedaan heeft. En van alle Papieren ten
eersten een behoorlyk Register te maa¬

lyks sporlingen met de Inlandze Regenten hebben

Ook hebben haar Edelheden den 24
Augusti laastleden zich verklaard over

de Vaart, in de Bogt van de Overkust.
en passagies van Rammanacoil en Man

ken

Den Ceylonzen Brief na ’t Vaderland,
zo kort, als ’t mogelyk is, te maken
met Marginalia, en geen Bedienden van

aanzien lichtveerdig te beschuldigen,
waar over de Zeventienen doleren.

De Soldy-Boeken jaarlyks gesloten.
Aar, en voor al de doortogt van dien
tydig
te verveerdigen, en die na te zien in
zoo die door eenige Europeers wede
Vergadering,
of op de Visite. Ook de
mogt werden getenteerd, voornamentlyl
ontrent die van Man-Aar, daar op wi

Rekening van den Curateur ad lites

meer recht, dan wel op Rammanacoil

door 2 Gecommitteerden na te zien

hebben, daar ons verkregen recht maa

vegens alles, onder schriftelyk Rapport

op exclusive Contracten steunt, die eer en de ordre der Hooge Regeering, onderde niet behoeft te respecteeren , ge trent des zelfs salaris , volgens schryven
lyk ook de Zeventienen by Missive van

van 13. April, 1706., over dat subject

2. Juli, 1700. daar opniet veel staat schy

te volgen

nen te maaken, en dit zelfverwerpen, als

De Manschap hier vereischt, blykt
XX3

by
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A. 170 by ’t Reglement van 29. Decemb. 1692.
en 27. Decemb. 1699

Geen Soldy-Reckening te verkopen

volgens last van haar Edelheden , van
22. Augustus, 1702.

Van den Raad van Justitie is UEd. be

vorens een medelid geweest, en UEd
dus bekend de wyze van procederen,
waar van de Prcsident en Raad, nie

werd. Dog staat UEd. te overwegen, . 1707
of'er niet wel een Buiten-Regent, of 2
toe vercischt werd , alzo de Diakenen
met de uytdeeling vry grof omgespron-

gen hebben, te zien in de Rapporter
Vati

April, 1704. en 10. Maart

1707

Van welke zommige, als Jenner

Crytsman, en Hals, zich niet geschaamd

moeten af wyken ; en waar ontrent by hebben, voor te geven (terwyl ik onpasselyk was) dat tot deze en gene Zaken, b
myn komst vry wat desordre vond
hen verricht, last gegeven had, dat onDe Procureurs tot hun plicht te hou

den, is nodig, en voor al ontrent hu

waarheid is. Zou tegen Jenner voor al

salaris, dat ook ontrent de Secretarissei myn Resscatiment getoond hebben, als
nodig is

Ter Raadkamer berust een fraeye B

bliotheecq, waar over de nauwste toe

zynde zeer onbeschaamd, en hier weer-

gadeloos daar in, dog heb dit , om my
niet te ontstellen, moeten laten

zicht niet was, dies ik 'er een nette Ca

Met 't Lazarus-huis , was men nu al

talogus van heb doen maaken , en di

een geruimen tyd bezig geweest; en de

onder den Geregtsbode gesteld, om di
te verant woorden

Op den dag der verovering van Colom
bo , werd eenige verandering ontren

Fons door haar Edelheden, den 29. Oc

ober, 1704. geaccordeerd, dog ’t ging
slecht voort

De Militie werd volgens ordre der

deze en geene Collegien gemaakt, uyt- Hooge Regeering, van 13. Aug. 1704
genomen de Wecsmeesters, die veeltyds na de nieuwe wyze van Exercitie geoefgecontinueerd werden , om dat wel de fend, ontrent 't Manuaal van Musquer,
beste kennis van de Saken der Weeser en Snaphaan, Pieken, en Granaten, dit
hebben, behalven dat zig zelden imand nu redelyk wel zyn, dog slegt bevond;

daar tegen kant, alzo zy zo wel, als di en dierhalven geduurig moeten geexervan de Justitie, ao Ryksd. mantelgeld, ceerd werden , om niet weer te verval-

jaarlyks trekken
De Gemeynte hier is vry flaeuw on
trent den Godsdienst , waarom ook d’

len.

Weshalven ieder wekclyks zyn

Compagnie exerceeren moet

’t Geordonneerde door my , ontren

Predicatien in de week, hebben moeter de Wachten, en Militaire delicten, i
afgeschaft werden, ja zelf zyn de Cate te vinden by 2 Reglementen, ter Sechisatien in duigen geraakt, die nogtant -retary berustende, van 10. January, en
voor de Kinderen der Inlanders zo nut
zyn

Een Kerkelyk Commissaris politicus

10. Augustus, 1706
De Wapenkamer is wel in ordre , dog

diend naeukeurig gade geslagen, en ge-

zit in de Kerkeraad, om van’t geen de let te werden op excessen in verstrekking,
Regeering raakt rapport te doen, vol- volgens myne gegevene Ordres hier ongens Instructie by extract genoomen trenc, en Resolutie van 6. April

uyt ’t schryven haarer Edelheden, va

ver Ammunitie, en Provisie, hebik

14. Mey, 1694
De Vergadering bestaat uyt de Predi

vok myne gedagten wel laten gaan ; dog
ben, door myne Zielte, niet in staat ge

kanten, Ouderlingen, en 2 Diakenen

weest zelfs Compagnies arsenalen na te

zonder welke Ouderlingen , en Diake zien , alzo in 53 maand , niet uyt myn
nen, geen Vergadering, kerkelyk wet huys geweest ben. Heb dierhalven, 'er
tig is

door andren, en wel door den Constapel

Wenschende dat haar Eerwaarde, van Luytenant Nesier, na laten zien, die ei
welkers dienst men met Lof sprekei goede getuigenis van gaf, hopende UEd.
moet, ook dat getuigenis Actor. 2: 46
en 4: 12. wegdroegen.

Scholarchale Vergadering, was 'er by

dat ook zo vinden zal

De menagie te betragten ontrent E-

juipagie goederen, die uyt ’t Vaderland

myn komst, zedert 6. November, 1698 hoog op stok komen. Ook staat onde
tot 8. Augustus, 1703. niet gehouden,da den Equipagiemeester de Houtkappery
groote confusie ontrent de Scholen en ’t thans begrepen in de Bosschen van We-

Land gaf, zynde die ook zeer verval- lichere, na welke, uyt een Spruit van
sen, de Stoffen van dien weggeroofd, Nigombo, door ontoegankelyke Moe

door de dienaars der geenen, die de rep:

rassen geleid is een gragt, van 400 roe-

ratien moesten doen

den lang , en 12 roeden breed ; dog zy

De Diakenen zyn hier ook Curateur

diend nog 20o roeden verlengd te wer

van ’t Weeshuis, dat door een Binnen den , dat door de Metselaars met weinig
moeder, en Schoolmeester bestiero kosten geschieden kan
We-
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n. 1707 Wegens de Timmerwerf van schepen ni, dezes zelven jaar’s 1707. overleeden, A. 1707.
de kleene dito, en Smits-winkel, kan niet. en die Vorst door zynen Soon , Wira
zeggen, door myn Siekte.

Praccaram Narendra Singa, (die van an-

Hoe verre de Chaloepen , op stapel dren Wire Paracaram Anareendre Singa

staande geavanceerd zyn , zedert myr
laatste Visite, zal UE. al weten, oo
heeft my de Baas Jan Arentsz. daar on
trent altyd veel genoegen gegeven
De verdre Ambachts- Basen heb il

genaamd werd) vervangen.

Deze Prins was toen maar 17 jaaren sKeyzers
Sood, en

oud, zeer woest van aard, en betoonde ny door
zich in alle zyn bedryven een zeer ge-zynzoon
vaarlyk mensch , en een groot gewel-vervan-

lenaar te zyn. Wy spreken elders bre-gen.

wel gevonden

J. C. Toorzee , is Capiteyn en Con

der van hem, en stappen dierhalven verder hier af

stapel.

Compagnies Woonhuysen zyn nu
suffigant , om haare Dienaren te loge

De Heer Simons zettede zich tot Utrecht neder, en was Ao. 1725. aldaar

De Heer
Wat nu het bestier van den Heer Bek-

nog welvarende.

ren

Op Compagnies Stal dienen ten mir

Simons,

sten 20 Peerden te zyn, alzo 3 gespar ker aangaat , dit behaagde de Heeren toen
van vieren nu en dan tot het Cingalee

Zeventienen zodanig , dat zy zyn Ed

soor de

Heen

ceremonicel werden vereischt, en de 3 jaaren daar na, of Ao. 1710., ordina Bekker,
verdre voor de trompetters, gecommit-

ris Raad van India maakten, hoedanig vervan

teerden, &amp;c. , en die men ondertusscher

zyn Ed. hier, met veel Lof tot Ao gen, die
710.

tot andre diensten gebruiken kan. Waa

over Capiteyn Bergman, heb gesteld.

716. geregeerd heeft , wanneer zynOrdinaris

Ed. als Zeevoogd der Retourvloot van Raac
vier vertrokken is, en zich tot Amster-wierc

Op denKruytmolen wel te letten,Coe¬
tsjien , van Kruit te voorzien, en niet dam nedergezet heeft , alwaar zyn Ed. De Hee

meer als 2ooo pond nieuw Kruit in di

Bekker,

n August. 1722. overleden is
Zyn Ed. wierd (na een bestier van

molen te laten.

Tot Wisselbrieven voor ’t Vaderland,

en Batavia, mag geen koper geld, nog
ook Ducatons, ontfangen werden, buiten

’t paijement, alzo die, nog de Goude
Ducaten, en Ropyen, tot geen zekrer

Prys mogen gangbaar gemaakt wer
den

De Verpagtingen geschieden in ’t laat

door de
eer

aaren, Ao. 1716) door den Heer en M Rumph,

(saac Augustyn Rumph, (die ’t jaar te 1716
ervan

vooren, Extraordinaris Raad van India

emaakt was, en A° 1720. Ordinaris

Raad wierd) vervangen.

gen.
Die

A 1720

In’t jaar daar aan , te weten , Ae Ordinaris

1721. den 23. Maart, quam de Key-

Raad

zerinne van Ceylon , te Sterven, het

wierd

geene zyn Majesteit, door eenige Hofs

ste van Augustus.

t Besorgen van Ryst of Neli, een der

vrooten , aan den Heer Gouverneu

er Key
terinne

zwaarste Posten, hier voor een Gouver

Rumph en den Raad zeer plegtelyk liet A1721.

neur, die men zoeken moet tot Naga

bekend maaken , waar op zyn Ed., en

patnam, en anders op Canara, Madure de Raad , goedvond, om den 25. April
Tondi , en Bengale , alzo Arracan, en den Onderkoopman en Cassier, Corne
Pegu, (van waar dikwils in een jaar geer

tyding hooren) te ver af geleegen is.
Den Yk werd den 1. Juli begonnen

ten overstaan van den Fiscaal indepen

is Takel, als Gesant na zyn Keyzerlyke
Majesteit, zeer statelyk af te zenden, om

uyt name der Nederlandze , Geoctroyeerde Oost-Indische Maatschappy, en

van zyn Ed. en den Raad, het Comliment van Rouw-beklag, over 't Afsteren van deze Princes af te leggen. Ge¬

dent.

Colombo, den

lyk wy dit alles breeder in’t volgende

16. Decemb.

Rapport, van den Gesant Takel, by zyn

A. 1707.

optogt derwaards, konnen beoogen.
UEd. Zeer Optmoedige, en
Geaffectioneerde Vriend ,
on Dienaar

C. J. SIMONS.

Daar op is zyn Ed. van Ceylon , als
simons, Zeevoogd der Retour-Vloot, met de
vertrokCeylonze Schepen van hier vertrokken
ken als
zynde
nog, by zyn Ed. aanwezen op Cey
Zeevooed, lon , de Keyzer van Candi , den 4. JuDe Heer

1707

Dooc

RAP¬
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ren daags, ’s middags, ontrent de klok- A. 1707.

A. 1707

te half twee uuren, op Awisawele, leg-

RAPPORT, Opgedra-

gende aan deze kant der Rivier van Si

gen in alle Eerbied, aan der tavaca, gearriveerd zynde, ben ik onWel-Edelen Groot Agtl trent half drie uuren (naarhet nemenvan

Heer , Mr. Isaac Augustyn een vriendelyk afscheid , van bovenge
Rumpf, Raad Ordinair var melde Heeren, en de Colomboze MiliNederlands INDIA, Gou

verneur en Directeur des

cie) nevens myn gevolg, aan de overkant der Rivier , naar Sitavaca , alwaar myn Logement gemaakt was , o-

Eylands CeyLon, met de vergevaren , hebbende als doen in myn
onderhoorigheeden , door gezelschap, den Mohotiaar der 3 Corden Onderkoopman en Cas-

tes, 2 Coraalen, 3 Araatjes , en eenige

sier, Cornelis Takel, behel

Lascaryns, de welke my van deze kant

zende alle Notable en Aan-

der Rivier hebben komen afhaalen, en

merkensweerdige voorval-

begeleiden naar voorsz. Logement
Hier vertoefde ik 10t Donderdag 7

len in zyne opreyze naar

morgens vroeg , wezende den 1. May,

Candiaze Hof werwaarts als wanneer my door de Mohotiaar der
de zelven door welgemel drie Corles voormeld, berigt wierd, dat

de zyn Edele is gedepe- eenige Hofs-Grooten heden op Rouacheerd geworden , omme nelle stonden af te komen , ’t welk per
aldaar, uyt name en van wegen de Edele Doorlugtige

Nederlandsche Oost- Indi

sche Compagnie, af te leg

een brief onder voorsz. datum, U Wel-

Edele Groot-Agtb., in alle onderdanig

heid geadviseerd is, gelyk zy ook den 3
der zelve Maand, tegen den avond, ontrent fes uuren , ter ordre van zyn Kei-

ment van Rouw-beklag o-

zerlyke Majesteyt , op Sitavaca, bi
my aanquamen, zynde vier in getal, en

ver 't Afsterven van de

genaamd

gen het droevig Compli

Doorlugtige Keyzerinne
Gemalinne van den Groot-

magtigsten Monarch en on
verwinnelyke Keyzer, Wir

Maanpittije Ralehami, Dessave der
3 en 7 Corles.

Dumbararatte Ralebami, dito van
Noewarecala wie

Paracram Anareendre Singa
Moragammara,
cn

Wel-Edele Groot-Agthaare HooGebiedende HEerE

C90
an der
Cassie

Takel

CMohanderans

Heendenie

Maar de vyfde, met name Waragodde
Mohanderan, waar van by myn voorsz

VK diene in alle Onderdanigheid van ubmisse letteren mentie gemaalet heb.
TRapport, hoe dat ik op den 25. der dar mede op Ruanelle was aangekomen
ongstverschoven maand April, des Vry

heb ik niet vernomen ; dog my wierc

dags voormiddags, ontrent de klok hal te kennen gegeven, dat hy op Kebella

als Ge

negen uuren, aan U Wel-Edele Groot

sant n

Agtbaare Wooning, van U Wel-Edele tave der vier Corles aldaar mede aan

andi,

1721.

gaharoeppe verbleven , en dat de Des

Groot-Agtbaare, en de Politique Lee- gekomen was, om my in te wagten, en
den, myn nedrig afscheid genomen vervolgens na't Hof te begeleyden. De
hebbende, in gezelschap van den E. Hee vier eerst-gemelde Heeren , hebben tot
Directeur Ingenieur, Pieter Gysbert Noot. hun Staathoudery medegebragt
en den Opperkoopman, en Hoofd-Ad
ministrateur, dezes Gouvernements, den

E. Arnold Moll; mitsgaders den Dessa
ve der Colomboze Landen, den E Jere-

mias van Vliet, met ’s Compagnies Koets
en twee Compagnien Militairen, neven

Sprinkhaanen.
89 Musgettiers

groot, opgerold Vaandel
gemeene , dito
10 Tambelinjeros, en

eenige Raatjes Lafcaryns, naar ’t Pas
Een menigte Lascarys, met hunne
Nakelgam, my op weg begeven heb
en van daar vervolgens, met Andols ver Pieken , waar van het grootste gedeelder opwaarts, kemende dien zelven dag te, mitsgaders voornoemde Hofs-Groregen den Avond, ot Hangwelle, al- ten, en hunne dienaren , in den Rouw

waar wy bleven vernagten, en des ande

waren. Ik heb meergemelde Heeren
cc1
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fangen, en met Roosewater besprengt: en van gemelde Dessave der 3 en 7Cordog het Logiement genadert, en , na es ten antwoord kreeg , dat die Mo
en weinig staans, ons gerangeerd heb- narch, op zyn Gouden Throon in volbende , vroeg de Dessave der 3 en :
naakte gezondheid zat, om zonder
Corles (die het woord dede) uyt naan

moejenisse van iemand, honderd duizend

en ordre, van zyn Keyzerlyke Majesteit. aaren te regeeren, mitsgaders zyn geof U Wel-Edele Groot-Agtbare, (noe trouwe Heeren Hollanders, en zyn Mamende zyn Majesteits opregte , getrou- esteyts onderdaanen, zonder onderscheic
we, en Welbeminde Edele Heer Gou

verneur) op myn vertrek van Colombo,

net veel gunsten te favoriseeren , waar

ver my grootelyks verblyd hebbende,

in een goeden en wenschelyke staat van

vroeg ik wyders na de gezondheid van

gezondheid was, daar ik op repliceerde

de gezamentlyke Hofs-Edelen, en ont-

dat U Wel-Edele Groot-Agtb., een fing tot antwoord, dat zy alle, ten dienkleynen tyd herwaards, wat onpasselyk ste van zyn Keyzerlyke Majesteyt, welgewecst; maar met myn vertrek van Co-

varende waren; op welk bescheid, even

lombo , onder Godes Zegen , in een als van te voren, myn vreugde uytenvolkomen Gezondheid was continuee

de, verzogt ik deze Heeren een weinig

rende , om zyn Keyzerlyke Majesteyt, te zitten; onderwylen haar Edelens met
alle zoorten van getrouwe mogelyke Betels , en Areek , &amp;c. regaleerende,
diensten toe te brengen , waar op haar
namen zy hun afscheid, om dat zy van

Eds. betuigden, dat U Wel Ed. Grooi

se Reyze vermoeid waren, ’t geen ik

Agtbare indispositie, haar zeer smertelyk te verstaan was , dog zich daaren-

in haar Eds. believen gelaten, en na ouder

gewoonte met alle beleefdheid hen uyt-

tegen van herten verheugde, in UWel

geleide gedaan hebbende, begaf zig ider

Ed. Groot Agtb- reconvalescentie tot vo-

ja zyn Logiment, zo als ik UWel-Ed

rige Gesondheid, vragende verder, na Groot-Agtb. des anderendaags (alzo 't
den toestand van U Wel Edele Groot

dien avond te laat geworden was) in al-

Agtb. Heeren Raadspersoonen , en ook

le onderdanigheid gecommuniceerd heb-

na myn Gezondheid , dat volgens oude

en gewoonelyke Complimenten , door
my beant woord wierd

Zo mede op hunne vrage, of ik, ze-

Op dezen dag, of den vierden Cou-

rant, des voormiddags ontrent elf uuren, quamen dikmaals gemelde Hofs-

Grooten aan myn Logiement , en zey-

dert myn komst op Sitavaca, met de den, dat van meening waaren, heden te
behoorlyke Guasto s, wel onthaald, en

getracteerd was, dat zulks door de over-

vertrekken; mitsgaders dat de Mohan-

deran , Moragammara , voormeld , afcheid quam nemen , om ook zyn Rey-

roote gunst van zyn Keyzerlyke Maje
steit, zonder eenig manquement , ten ze na 't Hof te bevorderen; waar op ik
overvloede by my was genoten , en dat antwoordde, dat ik tot zyn Keyzerlyke
ik zyn Keyzerlyke Majesteyt daar voor, Majesteyts dienst gereed stond, ten eynop het allerbeleefste dankbaar bleef

Vervolgens maakten boven gemelde

de met genoemde Heeren , de Reyze
oort te zetten, haar nogmaals myn ne-

eeren my bekend, dat zyn Keyzerly

lrige dienst aan zyn Keyzerlyke Maje-

ke Majesteit, van des zelfs Hof-Groo-

teyt, en Hofs-Edelen, opdragende , en

ten met genoegen verstaan hebbende,
de aankomst van den Gesant op Sitavaca , hun derwaards had gedepe-

ze toewenschende, is hy opstonds verrokken; maar ik, en de overige drie

cheerd, om den zelven met voorzigtig
ieid, en goede voorzorge ten Hove te

begelyden, excepto Moragammara, Mo¬
handeran, die op morgen wederom moest
te rug gaan, ten eynde zyn Keyzerlykt

oorsz. Mohanderan een behouden rey-

Heeren , te elf uuren naar Rouanellc,
zo als by een latere Missive, onder he-

ligen datum, UWel-Edele Groot-Agtb.
eerbiedigst ter kennisse gebragt is
Wy quamen te drie uuren des namid¬

Majesteit van Rapport te dienen; op al- dags, na dat de Rivier waren overgee welke voorslagen zyn Keyzerlyke vaaren, aldaar in het Logement, en ik

Majesteyt, door my op ’t nedrigst be
dankt, en myn onderdanige dienst, ze

vierd door twee van meergemelde HofsGrooten verwelkomt, alzo de Dessa-

net de occasie mogt toelaten, aan zyn e der 3 , en 7 Corles , agtergebleven
Keyzerlyke Majesteyt, en Hofs-Groo- was, om het een en ’t ander te bezorten gepresenteerd hebbende , beloofder

gen ; dog quam ook kort daar aan, en

liet zyn Excuse doen, mitsgaders vrazullen doen , waar op ik voorts uyt en, of ik wel was overgekomen. Ik
UWel-Edele Groot-Agtbare, geëerde iet zyn E., onder een behoorlyk Comjaam, en die der Heeren Politique Le- pliment, en ’t afleggen van myne groe
den, na de gezondheid, en ’t welvaren tenisse, dienen van ja.
V. DEEL.
Hier
X

zy my zulks zonder mancquement te
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Hier bleven wy vernagten, en bega¬

ke Majesteyt, te berde de ordinaire vra

ven ons des anderen daags, den 5. dezer

ontrent 10uuren ’s voormidags, op weg gen, zoo als op Sitavaca, by aankoms
na Kebellagaharoeppe; alwaar wy de der vorige Hofs-Groten, over en weder

gedaan, mitsgaders weder beant woord

avonds ontrent vyf uuren aanquamen

Hier wierd ik door den Dessave de

zyn.

Deze Heer zeyde kort daar aan , door

4 Corles (die my heeft opgewagt, ge

zyn Keyzerlyke Majesteyt, nevens zyn

lyk in alle onderdanigheid aan U Wel

Edele Groot-Agtbare by Missive, ge- voorgenoemde Confrater, expres geson-

dagteekend den 4., stanti heb bekenc

den te wezen , om my met behoorlyk

gemaakt) met eenige Mohanderans, Co respect, en voorzigtigheid, in Compag
nie der alhier zig bevindende Hoofden,
myn Logement, beleefdelyk ontfar verder opwaarts te brengen ; waar voor

raalen, en Vidaans, een kleenen weg van

gen, van waar ik ’s anderendaags, den
6. dezer, ten elf uuren, op de middag
in gezelschap van voornoemde 4 Heeren
te weten, de eerstgenoemde drie, en der
zo even gemelden Dessave der a Corles.
ben opgebroken, en des agtermiddag
over vier uuren gearriveerd op Hirti

ik zyn Keyzerlyke Majesteyt beleefde.
lyk bedankt hebbende, verzogt, of deze Heeren een weinig geliefden te zitten, dat zy accepteerden.

Haar Edelens Betels, en Areck, &amp;c.
geprezenteerd zynde, vertrokken zy na
hunne Rust-huisen

moele, alwaar ik dien nacht vertoefde

’s Anderendaags , den 11. dezer, op

en den 7 courant op de middag , on

een Zondag voormiddag, ontren half

trent elf uuren de Reyze weder voort

10uuren, quamen voorsz. gezamently-

zettende, zo quam ik ’s agtermiddags te ke Hoofden, by my, zeyden dat voornes uuren, tot Attapitti

mens waren onze Reyze te bevorderen

Alhier dien nagt verbleven zynde. waar over ik my zeer content toonde,
quamen ’s anderendaags ’s morgens, o

den 8. voormeld , genoemde 4 Hofs
Groten my de Visite geven
Na dat wy over en weder na on

ze Gezondheid gevraagd hadden, maak

en, alles in gereedheid hebbende doen
orengen, te elfuuren van hier na Walgouagodde ben vertrokken, zoo als by
Missive, onder hedigen datum , van ’t

een en’t ander U Wel-Edele Groot

ten zys my bekend, dat op gisteren avond Agtb., in alle submissie communicatie
imand door hun was afgezonden , on gegeven het
sAgtermiddags, te half 3 uuren, arzyn Keyzerlyke Majesteyt, volgens ou
der gewoonte, te verwittigen onze kom
ste tot dus verre ; terwyl ik hier zoc

riveerde ik behouden, na dat den berg
3allene overgekomen, en desselts Gravet

voet , volgens gewoonte , doorgegaan
haar Edelens bescheid daar over erfang vas, op laatst gemelde plaats, en den
lange zoude moeten vertoeven tot dat

den

Na hun met Betels, Areck, &amp;c. geregaleerd, en na een weinig gezeten te
hebben, deed ik haar Eds. tot buytei

myn Logement uytgeleyde. Den 10
courant , had ik de eerc , ’s agtermid

12. op Ganoerocwe, naar al mede te

voet gepasseert te hebben de Pagood
Dodan wolle Dewalle

Den 13. ’s morgens te 10uuren, be¬
gaven wy ons verder op , en ’t Oude

Paleys Singoddegale Noewere, als vo

dags ontrent vyf uuren , aan myn Lo-

ren , te voet voor by marcherende
gement te ontfangen , de gezamently quamen ten half ; uuren des agtermid-

ke geciteerde Hofs-Grooten, my be

kend makende, dat twee door zyn Key

sags , te Talaawatocoye , alwaar de
Dessave van Puttelang, Joseph a'Orthe,

zerlyke Majesteyt afgesonden Heerer (die, om ’t noodige te bezorgen, alze
hier stonden aan te komen; die dan on

trent half ses uuren, op de ordinaire

dit zyn District is, hier gekomen was)

my even buiten het Logement, beleef-

plaatsen, buyten myn Logement, doo delyk heeft verwelkomt, en, my daar

my , in gezelschap der 3 opgemelde in brengende, vond ik het heel anders,
Hoofden, gerecipieerd, en met Roost als de vorige: want men heeft het hier
water besprengd wierden, zynde ge rondom verzierd met witte Olas, Piesnaamd Dodamwolle Halloewaddene Rale
bami, en Cottegal-Oloewe , Mohandiram

sang-Boomen, &amp;c.

Den 14. ’s morgens ten 9 uuren

medebrengende tot hun Staathoudery, wederom in optogt gaande , quamer

twaalf Musquettiers, en eenige Lasca- wy aan de Gravet Dehalcadde, die ik,
conform d’usantie, in gezelschap dergezamentlyke Hoofden, te voet doorpasBrieven-huisje, binnen myn Logement eerde , ten half drie uuren ’s agtermid
cn, ons aldaar gerangeerd hebbende , dags tot Ma- Oye aanquam , daar ik

ryns.

Ik geleyde deze Heeren tot voor 71

bragt de eerstgenoemde Halloewaddene door den eersten Ryks-Adigaar Ranmoleke
Rale-
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lingen, als anders, hadde geleden, daar
e ten antwoord op gaf , dat ik ten
dienste
van zyn Keyzerlyke Majesteys
hotiaar, even buiten 't Logement (dat
gelyk als laatstgemelde was vercierd welvarende was, en niet genoegzaam
wierd verwellekomt, en daar binnen ge myne nedrige dankbaarheid konde beuigen, voor dat zyn Keyzerlyke Maleid.
net name, Debigamme Codditoewawako

Mohotiaar, en Kaudoepelelle Coerwe, Mo¬

Daar cen weinig gestaan, en ons gerangeerd hebbende, is my door voorgemelden Adigaar, d’ ordinaire vrage uyt

csteyt geliefd heeft deze gunstige vra-

gen aan my te laten doen, als mede
dat ik, door de hooge ordres van zyn

last van zyn Keyzerlyke Majesteyt voor

Keyzerlyke Majesteyt, ontrent het no

gesteld. De zelve in gevoegelyke ma

dige, alles tot byzonder genoegen had

nieren beantwoord ; en uyt de ge-eerdt
naam van U Wel-Edele Groot-Agtb.

genoten

Des agtermiddags ten vier uuren,

na zyn Majesteyts gezondheyd, en dis

quamen wederom van 't Hof twee an-

der Hofs-Edelen vernomen, en behoor-

dre Heeren, met name, Madamwolle

lyk bescheid erlangt hebbende, zeyde op

Ralebamie, Dessave van Matule, en Dolamwolle Halloewadene Ralebamie , in

gemelde Adigaar het zyn Keyzerlykt
Majesteyts ordre te wezen , dat de Heeren, te weten,

De Dessave van Noewere, Calawie
Caudoe Pelelle Coerwe, Mohotiaar.
Heendenie,
n

CMohandirams

Cottagal- Oloewe.

’t wit gekleed , voerende een vliegend
Vaandel voor uyt, de welke zeyden uyt

ordre van zyn Keyzerlyke Majesteyt
gezonden te zyn om my ter audientie
e brengen , met een bekend maken-

de , dat haare oude jaaren waaren voorbygegaan , en het nieuwe verschenen
was ; mitsgaders dat ’t haar niet wel
zou voegen , my, als den eersten Am-

assadeur , die voor zyn Majesteyt in
Om het noodige te bezorgen, my al-

dit haar nieuw aangevangen jaar zou

hier zouden gezelschap houden, en da

de verschynen , in Rouw-gewaad te

hy Adigaar, nevens de verdre Heeren

ontfangen ; waarom zyn Keyzerlyke

haar weder na 't Hof moesten begeven, Majesteyt alle zyne Hovelingen heden
om zyn Keyzerlyke Majesteyt myn aan
geordonneerd had, den Rouw af te legkomst te dezer plaatze te advizeeren.

Voorts dat ik binnen een dag of drie

gen , en dat ik ook derhalven het treurgewaad in een ander kleed beliefde te

met volkomen respect ter Audientiezou

verwisselen ; waar op ik haar Edelens

de opgehaald werden ; waar voor il

repliceerde, door U Wel-Edele Groot-

zyn Keyzerlyke Majesteyt beleefdelyk Agtbare, expres in den Rouw, als ook

bedankt, en haar Edelens verzogt hel

myn gevolg, te zyn opgezonden , om

by gelegenheid met alle reverentie myn

de dood van de doorlugtige Keyzerinne,

onderdanigen dienst te presenteeren aan gemalinne van zyn Keyzerlyke Majezyn Keyzerlyke Majesteyt, en de ver- steyt, van wegen de doorlugtige Com-

dre Hofs-Edelen, 't welk door gemelde

pagnie, en U Wel-Edele Groot-Agtb.

Adigaar aangenomen, en my verzekerd te beklagen, met recommandatie, van
wierd , met zyn verschyning aan 't Hof dat gewaad niet te veranderen , dan
te zullen doen ; waar voor op nieuw wanneer zyn Keyzerlyke Majesteyt my

bedankt , en de gezamentlyke Heeren daar toe zou gelieven te gebieden ;
tot op d’ordinaire plaats uytgeleyde ge-

daar gemelde Heeren my wederom op

daan hebbende, namen afscheid, en ver

te gemoet voerden, dat , wanneer ik

trokken de eene party naar 't Hof, en

haare voorstelling, die zy uyt name van
de andre na hunne Logementen.
zyn Keyzerlyke Majesteyt deden, naTegens den avond wierd ik van we- quam , zyn Majesteyt daar over zeer
gen zyn Keyzerlyke Majesteyt vereerd vergenoegd zou wezen.
met 23 potten met Inlandze gebakken

Ik diende haar Edelens hier op maan
waar voor ik myn verschuldigde dank- een pak gecouleurde Kleederen, die ik
baarheid afseyde
op Colombo dagelyks droeg, te hebber

Den 15. stanti, des voormiddage qua-

men alhier van ’t Hof, de Heeren De

medegebragt, en zoo haar Edelens dit
aanstond, dit dan te zullen aantrekken,

higamme Koditoewako , Mohotiaar, en n zo mede myn gevolg andre rokGoddapale, Mohandiram , zeggende d’ ken, die zy by haar hadden; waar me

eerstgemelde, door zyn Keyzerlyke Ma- de haar Edelens zeer content waren
jesteyt expres gezonden te zyn , om
Ik vertok dan alzo, ontrent half ses
na myn gezondheid te vernemen, en

iuren, nevens opgemelde twee Heeren,

of ik zedert myn komst in ’s Konings in de andre alhier verbleven vier, dito.
(y 2
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eind weegs voort, tot aan Bewileara-

woorde, dat U Wel-Edele GrootAgt

we , alwaar een weinig halte hielden, baare , en Raadspersoonen , om zyn
wederom voortgegaan zynde, mitsga Keyzerlyke Majesteyt veele getrouwe,
ders voor de Stad wat vertoevende , en aangenaame diensten toe te brengen,
quam de eerste Ryks-Adigaar, en de op myn vertrek van Colombo, in een

Dessave der vier Corles, die my geley- volkomen staat van Gezondheid waden tot aan de Poort van ’t Hof, al- ren continuerende.
Zyn Majesteyt betuigde hem leet te
waar my te gemoet quamen de Des
save der 3 en 7 Corles, mitsgaders de wesen, te hooren U Wel-Edele Groot-

Dessave Saffragam, zeggende, tot nader Agtb., ongesondheid; maar aan de anlast van zyn Keyzerlyke Majesteyt, hierdre zyde , was ’t zyn Majesteyt weer
te moeten wagten , en dat zy ondertus- zeer lief , dat U Wel-Edele Groot-

schen van myne komste zyn Majesteyt Agtbare , weder was hersteld, en dat
zouden gaan verwittigen, waar na zy, UWel-Edele Groot-Agtb., nevens den
binnen gaande , en kort daar op we- Raad, welvarende waren.

Verders vraagde zyn Majesteyt naar
der buiten komende, zeyden, dat het
den Koning geliefde, my ter audientie myn toestand, en of ik , zedert myr
te laten komen

komste op Sitavaca , tot Ma-Oye toe,

Hier op naar binnen gaande , toi na behooren was getracteerd.
Ik diende , dat ik ten dienste van
zyn Keyzerlyke Majesteyt, welvarende
zyde geplaatst zynde, vervoegden zig was, en op alle zyne Majestcyts Plaatzen , door de groote gunst van zyn Keyaan beyde zyden,

voor de Audientie-Zaal , de Mohoti-

aar, Louis de Zaram , aan myn linker

zerlyke Majesteyt , wel, en zeer be-

De eerste Ryks-Adigaar.
Dessave der 3 en 7 Corles.

or
oi

leefdelyk onthaald was , waar voor ik

zyn Keyzerlyke Majesteyt op d'eerbiedigste wyze bedankte.

dito, van Puttelang.

Hier na gaf zyn Majesteyt my Lieen-

dito, der 4 Corles.

tie, om te mogen gaan zitten ; en by

dito, van Saffragam.

Groot-Agtb. was aanbevolen, het zel-

dito, van Matulc.
Ralebami Dodamwolle Haloewa
dene.

rim— Mohotiaar, Hoelcm Gammoewe.

aldien my iets door U

Wel -Edele

ve nu voor te dragen , gelyk dan eer-

stelyk zyde, dat ik de eere hadde, uyt

U Wel-Edele Groot-Agtbare geagten
name, en die der Heeren Politique Le
dsen , te vernemen na zyn Keyzerlyke
Majesteyts gezondheid , en welvaren,

onder aflegging van U Wel-Ed. GrootDaar, na aldus een weinig gestaan te Agtbare,
en Raadspersoonen, respectu-

hebben, wierden na den anderen, vier

euze Groote, en Significante verzeke

Gordynen geopend, als wanneer ik, op ring, dat U Wel-Edele Groot-Agtbare
het gezicht van den Koning, zittendt steeds bereidvaardig was, zyn Keyzerop zyn Throon, myn hoed af nam, lyke Majesteyt, in alle occasien zoda
en op de eene Knie knielde; maar alle nige diensten te bewyzen, als haar zulde andre Hoofden, en myn Taalman, de len komen op te doen, en U Wel-Ed.

handen boven ’t hoofd, onder ’t uyten Groot-Agtbare mogelyk zyn , voleeniger woorden , slaande , vielen met gens het geene , en waar van door L
de uytgestrekte Lighamen vlak ter aar- Wel-Edele Groot-Agtbare, zo mondede, tot ses maalen toe

sing, als schrifteiyk , steeds met veel

Als doen gaf zyn Keyzerlyke Maje empressement betuiging gedaan is.
steyt permissie, dat men binnen en na
Daar deze Monarch op antwoorde,

dat in goede gezondheid, op zyn GouNaar dat men dan opgestaan, en 5 a den Throon zat , om honderd duizend

der mogt komen

6 treden voortgegaan was, wierden de jaaren te heerschen , en zyn Majesteyts

ze reverentien, voor de tweede, en ook oprechte , en getrouwe Heeren Holinvoegen voormelt, voor de derde Rey- landers, mitsgaders zyn Majesteyts Onze, voor ’t eynd van een Alcatief geob- derdaanen , veel gunste te betoonen,
serveerd.
en zeer vergenoegd te zyn , over de
Daar op begon zyn Keyzerlyke Ma- groote, en uytdrukkelyke Woorden,

jesteyt my te vragen, na de gezondheid

van getrouwheid, daar zyn Keyzerlyke
en ’t welvaren van zyn Majesteyts ge- Majesteyt ook niet aan twyffelde, of
trouwen en opregten Edelen Heer Gou zo lange als Zon en Maan duuren , de
verneur, en zyn Edelens Heeren Poli getrouwe Heeren Hollanders zouden
zulks
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A. 1707. zulks agtervolgen, waar over ik myne
blydschap geuyt, en met een gezeg
heb, dat, wanneer U Wel-Ed. Groot
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ren , de getrouwe Hollanders , en ook

zyn Majesteyts goede Onderdanen, veele
Agtbare, deze aangename tyding komt gunsten, en faveuren te bewyzen.
Op alle het voorschrevene, heeft zyn
te hooren, zig ten hoogste zoude ver
heugen , als mede dat U Wel-Edele

Keyzerlyke Majesteyt gelieven het vol¬

Groot-Agtb. niet mancqueren zoude

gende te ant woorden :

zyn Keyzerlyke Majsteyt meerder ge

trouwe diensten toe te brengen

Dat zyne Keyzerlyke Majesteyt, gemelde twee Hoofden aan U Wel-Ed

Voorts heb ik uyt name, en van we-

Groot-Agtb. had overgezonden, om be-

gen de doorlugtige Nederlandze Oost-

tend te maken , het overlyden van zyn

Indische Compagnie zyn Keyzerlyke

dajesteyts Keyzerinne , en dat deze

Majesteyt te kennen gegeven , dat ik Hoofden, met veel respect, Honneur.
door U Wel-Edele Groot-Agtb., ge

sonden was, om zyn Majesteyt met de
meeste nadruk en reverentie, te betui-

gen, de overgroote droefheid, en her

en alle teekens van Rouw en Treurge
vaad, over deze aflyvigheid , door U

Wel-Edele Groot-Agtbare, onder zeer

groote , droevige, en uytdrukkelyke

telyke smerten, die U Wel-Edele Groot woorden , zyn ontfangen, mitsgaders
Agtbare, in des zelfs Ziele gevoeld had, dat zyn Keyzerlyke Majesteyt, zeer verover ’t beklaagelyk, en ontydig Afster genoegd was zulkes uyt opgemelte twe-

ven, van de doorlugtigste Keyzerinne

Joofden , te hebben verstaan, te meer.

Gemalinne van zyn Keyzerlyke Maje- nu U Wel-Edele Groot-Agtb., in her
steyt, tot ontroering van UWel-Edele

zelve Treur-en Rouw-gewaad, een Ge

Groot-Agtbare voorgevallen , op Sondag sant aan zyn Keyzerlyke Majesteyt heeft
gelieven op te zenden, om’t gedaane droeden 23. Maart jongstieden ; van well

fataal geval, zyn Keyzerlyke Majesteys

vig compliment van Rouw-beklag af te

behaagt heeft, tot een overtuigend, en

leggen, daar op zyn Majesteyt betuigde

doorstraalend teeken zyner Keyserlyke zo content te zyn, dat het niet genoeg
vriendschap , en welmeenentheid, voor konde uytten, als mede niet te zullen
en ontrent de doorlugtige Compagnie, mancqueren, voor U Wel-Edele GrootAchtbare getrouwe diensten , die U
aan U Wel-Edele Groot-Agtbare spe
-iaale kennisse te doen geven , door ,

Wel-Edele Groot-Agtb. in alle occasien

expresse afgesondene Hof-Edelen, mef
name, Dodamwolle Halloewaddene, Ra-

komt te betoonen , zyne Keyzerlyke

lehamie, en Debigamme Koditoewake ,

met meer en meer gunsten te favorisee-

Majesteyt U Wel-Edele Groot-Agtb.

Mohotiaar; voor welke zonderlinge

ren, voor alle ’t welke ik uyt name van

blyk van zyn Majesteyts vertrouwelyk
heid, ik in den ge-eerden naam van U

lerbeleefdste, zyn Majesteyt bedankt, en

Wel-Edele Groot-Agtbare, zyn Key-

met eenen gezegt heb , dat ik niet ver-

Wel-Edele Groot-Agtb., op het al-

zerlyke Majesteyt, op het gedienstigste zuimen zal, by verschyning op Colombedankt hebt, met byvoeginge, dat U
0, U Wel-Edele Groot-Agtb. van alWel-Edele Groot-Agtb. goedgevonden
heeft , my speciaal op te zenden , om
gedagte droevig Compliment van Rouw-

es Rapport te doen

Wyders zeyde zyn Keyzerlyke Majesteyt, dat, dewyl ik, als de eerste maal

beklag af te leggen en ook te gelyk zynde, dat voor zyn Majesteyt quam te
zyn Keyzerlyke Majesteyt met alle re
erschynen, en niet wel tegen de lucht
spect te kennen te geven , dat niet wel
uyt te drukken is het groot en smer

soude konnen, zyn Keyzerlyke Maje-

telyk deel , dat U Wel-Edele Groot

teyt dierhalven my zo schielyk ter audientie laten komen , en nu goedge-

Agibare is nemende in dit importan

vonden had, my met eenen permissie

en fataal verlies van zoo eene Hoog-ge

e geven , om weder naar Colombo, te
nogen vertrekken, my voorts belasten-

booren, doorlugtige en met alle zoor

ten van ongehoorde deugden begaafde le , van wegen zyn Keizerlyke Maje-

Princesse, waar inne U Wel-Ed. Groot

steyt , U Wel-Edele Groot-Agtbaare

Agtbare, den Heere onzen God vriendelyk bad, zyne Keyzerlyke Majesteyt te

teer te groeten, en bekend te maken,

lat zyn Majestcit van gedagten is gewillen vertroosten, mitsgaders door an- veest, volgens zyn Koninklyk woord,
dre overvloedige Zegeningen dit rykelyl aan den laatsten Gesant gedaan, twe Mo¬
te repareeren, naar den wensch, en tot handirams aan U Wel-Ed. Groot-Agtb.
compleet genoegen zyner Keyzerlyke met een Ola af te zenden ; dog heeft,
soor het overlyden van zyn Keizerlyke
Majesteyt ; zyn Illustre en Koninklyk

Majesteits Gemalinne, niet konnen reûs¬
Persoon, voor al zonder ophouden, con
zerveerende by een volmaakte en lang seeren; maar dat zyn Majesteit in 't

duurige gezondheid, om gezeten op zy-korte zulks zoude agtervolgen ; daur
Yy 3

voor
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A. 170y. voor ik zyn Keizerlyke Majesteit, opgemelde drie Heeren , na een weinigjeA. 1707.
de allerverpligtste wyze bedankt, en of

gaans, en ’t nemen van ons afscheid, te

zyn Gouden Throon , gezondheid

rug na 't Hof, hebbende hen alvorens

voorspoed, en een langduurige en geluk verzogt, myne zeer verschuldigde dankkige Regeering toegewenscht hebben paarheid , en onderdanige groete, aan
de , vereerde zyn Keizerlyke Majestei zyn Keizerlyke Majesteit, mitsgaders de
my met een Geschenk , zo mede den hertelyke gebiedemissc aan de verdre HeeTaalman , Louis de Saram ; waar voo ren , Hofs-Grooten , af te leggen , ’t
zyn Majesteit de novo bedankt wierd, welk door hem, Adigaar, gewilliglyk

onder byvoeginge, dat ik niet wist, o aangenomen wierd, zo als U Wel-Ed
ik U Wel-Edele Groot-Agtbare, ge Groot-Agtbare, in alle cerbiedigheid,
noegen zoude geven , in het zelve Ge-

zy myn onderdanige Missives, de Datis

schenk te ontfangen, nademaal in zoo

16. en 19. ter kennisse is gebragt

een treurigen staat opgezonden was; dos

Vervolgens ben ik, Gode zy Lof, or

zyn Majesteyt repliceerde hier op , da den 24. dezer maand , na alvorens op
’t geene uyt zyne Keizerlyke Majesteits Talawatoe-Oye , Gannaroewe , Wal-

groot dispens quam, onbeschroomd mag

souagodde, Attapitti, Hittemoelc, Ke-

aangenomen werden , waar voor zyn bellagaharoeppe, en Rouanelle, een nagi
Majesteit al weder nedrigst bedankt, en op ider plaats uytgerust, mitsgaders van
naar de gewoonelyke wyze, met de ge- den Vaandrig Gerrit Backer, Hoofd tot
zamentlyke Heeren buiten de Audien

Hangwelle, aan Cosgamme verwelkomt

tie-Zaal gekomen zynde, wierd ik door

te zyn , item een nagt op Hangwellc

den Dessave der vier Corles, in een Man-

verbleven te hebben , in gezondheid

doe, gelyk terwyl de andre Heeren voo

hier gearriveerd, waar mede aldus myr

de zelve zaten te wagten, onderhouden, commissie, onder eerbiedige hope van
alwaar veel Inlands Gebak, my voorge UWel-Edele Groot-Agtbare ge-eerde
diend is geworden.

welnemen, een eynde genomen heeft,

Daar van een weinig genuttigd , en biddende verders U Wel-Edele Groot-

zyn Keizerlyke Majestcit, voor dit Agtbare oormoedig in deze myne verbeleeft, en gunstig onthaal, myn oot rigting te willen nemen een gunstig welmoedige dankzegging, hebbende laten gevallen, nadien myn devoir ontrent al
doen , wierd my door de gezamently
es geweest is, om U Wel-Edele Grootke Heeren, tot op d’ordinaire plaatze,

gtb. geagte beveelen, na myn uyterste
d’eere van behoorlyk uytgeleide aange- vermogen uyt te voeren, en te gehoordaan, van waar ik, in gezelschap der by zaamen
my geweest zynde 4 Hoofden, als mede

den Mohotiaar, Debigamme Coditoewa-

Hier mede zal ik dit myn nedrig Rapport besluiten , den Almogenden steeds

koe, ontrent 2 uuren na middernacht biddende, U Wel-Edele Groot-Agtbare
aan het Logement quam

Glorie te willen vermeerderen, en bren

Daar zeyde my de zoo even genoem- gen op den hoogsten top van eere, mits¬
de Mohotiaar, dat hy, en Caudoewell gaders langs hoe meer overstroomen met
Coerwe, Mohotiaar, te rug, na 't Ho

zyne milde ryke Zegeningen, op dat ik

moesten keeren , om zyn Majesteit van altoos d’eere en het geluk mag hebben,

Rapport te dienen, dat men my aan ge- met het verschuldigd Respect te zyn,

melde Logement gebragt had , zoo al- en blyven :
zy ook na het nemen van afscheid, ver-

trokken, mitsgaders de andre drie naar
hun verblysplaatsen

Den 16. stanti , des middags ten een
uur , quamen van 't Hof de eerste

Wel- Edele Groot-Agtbare,
Hoog-Gebiedende HEEr.

Ryks-Adigaar Ranmeleke Ralebamie, De¬
bigamme Coditoewakoe, en Candoepelell.
Colombo, den
Coerwe , Mohotiaars, en verwittigder
31. Mey,
my, dat zy door den Koning geordonA. 1721.
neerd waren , om my naar Colombo,
uytgeleyde te doen, en dat de Heeren

Dessave van Noeware Calawie, Cottegal
Oloewe , en Heendenie, Mohandirams,
my met alle voorzigtigheid tot Hang-

welle zouden begeleyden , waar over

UWel-Edele Groot-Agtbare,

Onderdanige Gehoorsame, en

Verpligte Dienaar,

myn blydschap betoond, zyn Keizerly-

ke Majestcit bedankt, en myn Bagagie
vooruyt gezonden hebbende, vertrok

ik ten 2 uuren van Ma-oye, en de eerst-
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A. 1707. Deze Heer Gouverneur Rumpf, heef ter weerzyde van de Lykstatio, jaandeA. 17773
de Cingaleesche Marsch, met hunne
1723. met veel lof bestierd ; dog in dit Hoofden, Tamblinheros, Hoornblazers
zelve jaar, stonden de Caneelschiller
in Vaandels , alle in den Rouw , met
tegen ons op , waar op zyn Ed. goed zwarte Strikken aan de Pieken; voorts
vond , dezelve van alle hunne voorreg de Compagnie Burgers, 72 mannen sterk,
ten, die zy anders hadden , te beroo- alle met Rouwbanden, in de Wapenen.
na dien tyd, dit magtig Eyland, tot A¬

nevens 2 Trommels, met Kroonras o-

ven

Ook viel hier in dit jaar, het zeld-

vertrokken, en ’t Vaandel, mitsgaders

zaam geval voor , dat de Fiscaal Barent de Picken, Partisans , en de Escharpen
van der Swaan, met zyn Vrouw , door der Officieren, met Rouw bekleed
zyne Slaven, jammerlyk , op Colomb

2. Drie Compagnien Militie, ider var

vermoord wierd ’t Geen zyn Ed. ver

72 koppen, nevens hunne Officieren, ir

staande , is zyn Ed. drie dagen ’er na
relederen van 6 mannen verdeeld , in z
den 11. Juni, 1723. (zo men zegt) van divisien, welke opgevoerd wierden, door
schrik overleden.

de Luitenants Adriaan Noë, Hendrik Ga¬

briel Dykman, en Rudolf Carel van Glaar,
en geslooten door de Vaandrigs, Adriaan

Met wat Statie deze Landvoogd, volgens de gewoon-

Stafferts , Kooymans , Leonard Koningsho¬
ven, en Sr. Kumel, alle met Rouw-ban-

den, en Escharpes voorzien, de Vaandel.

te hier op Ceylon gebrui-

en Hellebaarden mede in den Rouw, en

kelyk , begraven is, ziet

de Trommels, tot 6 in getal, ook met

men omstandig uyt dit

volgende Verhaal,
van Ceylon over-

Kroonras overkleed , alles conform de
Militaire Costuime, met het Geweer

onder den arm , en de Trompen neër
waards

gezonden

De Hee
Pumpfs

Den i1. dezer des avonds over 9 uu

ren, de Wel-Edele Groot-Agtb. Heer

Dood :

en Mr Isaac Augustyn Rumpf, ordinari

en Lyk

Raad van Nederlands India Gouver

statie.

neur en Directeur van dit Eyland, en d
Kust van Madura, met den Resorte van

dien; in Colombo Overleden zynde, is
volgens het Reglement, door den Politi

quen Raad gemaakt, de Begravenifse al
dus gereguleerd

IEn volgenden dag wierden alle di
D
Klokken van ’t Kasteel , en de
Stad des morgens van 8, tot 9, va
II tot 12, en des namiddags van 4, tot

guuren gelaid , waar mede tot op den

18, gecontinueerd is; en gisteren wiers
het Lyk van zyn Wel-Edele Groot

Agtbare, met de volgende Pompe be
graven :

Van ’s morgens ten 6 uuren af, wierden de Klokken, alle uuren, een hal

uur geluid, tot dat de Lykstatie begon :

5. Vyf Hautboisten, met Rouw-banden op hunne Hoeden , en Rouw-linten aan der zelver Hautbois , die van

onder toegestopt waren , blaazende een
langsaame Marsch.

4. De Lyf-Compagnie van gemelde
zyn Wel-Edele, bestaande in 72 Handsranadiers, alle met Rouw-banden op
hunne Mutsen , opgevoerd door den

Luitenant Hendrik Fredrik van Gent, het
Vaandel gedragen door den commandeerende Sergeant, Hendrik Jansz. Vos.
met 6 Tambours , als vooren in der
Rouw

4 Trompetters met hangende
Rouw-banden, met haare Clarynen ir

de Trompetten, en de Banderollen met
Floers bekleed

5. De Hofmeester van zyn Wel-Edele
de Heer Martyn van der Burgt met eer

sleepende Mantel, en hangende Reuw
banc

6. Een Hand-paard van zyn Wel-Edele , in den Rouw met zwart Laken

tot de Aarde toe bedekt geleid wordenpe door den Stalmeester Gerrit Hen-

als wanneer zy, zonder ophouden, geluid
drikse en zyn Wel-Edelens Lyf-Koethebben, tot dat de zelve volbragt was

sier , Juriaan Jurigans, met fleepende

ten half drie uuren vergaderde de Mili
Rouw-lamphers.
tie, de Burgery en Lascaryns, op he
7. Noch een Hand-paard, met zwart
Plein voor de Punt Amsterdam, bezyKroonras,
tot de Aarde toe behangen
den het Kasteel, daar de zelve, alle in
geleid
door
z Stalknegts, in den Rouw,
ordre gerangeerd wierden, terwyl de
Statie mede in gereedheid wierd gebragt

net hangende Rouw-bander

8. De Regiments-Staf, aan de beide
en, in de volgende ordre, de Marsch na
eynden met koopervergulde Doppen
de Kerk begon
Eerstelyk 12 Randjes Lafcaryns, in beslagen met zwart Fluweel beklced
enkelde Ryen, op de Cingaleese manier, en gedragen door den Luitenant Dors
man ,

E
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1707. man, in den Rouw , met een sleepende Predikanten , de Pangerangh, Aria Pour-A. 1707.
Rouw-band.

baya, de Leeden van den Civilen Raad

9. De Standaard, gedragen door den

le Heeren Weesmeesteren , de Com-

missarissen van de Huuwelykze Zaaken,

Vaandrig, D. E. Pieter Mazot.

se Ouderlingen, en de Broeders Diako-

10. Het Helmet , door den Onder-

nen, alle met Mantels; vervolgens alle

compagnies Dienaren en Borgeren, nerens de aanzienelykste Inlandze Hoof-

Koop-man, Willem van Wynbergen.
11. De Handschoenen, door den On

sen , alle met Rouw-Sluyers om het

der-Koopman, Calkberner

Lyf ; de Marsch geschiede voorby de

12. De Spooren , door den Onder-

Wagt van Leyden , langs de Gragt, en
door de zo genaamde Bier-straat, tot aan
13. De Degen in de Scheede , door de Kerk, daar de Militie en de Burgery,
ich in dubbelde reyen posteerden, door
dlen eersten Klerk , Thomas Thermaddi.
de welke het Lyk gedragen wierd tot
14. De Wapenrok , door den Vaan
in de Kerk, daar men het, ineen Kelder

Koopman, Gerrit Falk.

drig, Andries Swarts.

Srafstede , op de Yzere Staven neder-

15. De bloote Degen, met de Punt liet, waar na drie Salvo’s uyt het Geveer van de Land-Militie gedaan , en
om hoog , door den Vaandrig, DirPeter Beekman, alle in den Rouw met onder ider Salvo , een stuk Kanon afgeschoten wierd; waar na alle de Stuk-

Rouw-banden.

ken van ’t Kasteel, met tusschenpozin

16. Agt Nodigers ter Begravenisse

gen van een minuit, mede wierden af-

17. Het Wapen van wylen zyn WelEdele, gedragen door den Onder-Koop

Ceé leggende Sloepen , welke hunne

man, Willem Anderson

laggen en Geusen , ter halver Maft

eschoten ; ’t geen door alle op deze

hadden laaten zakken, insgelyks gevolgt
18. Het Lyk, overdekt met een
zwart Lakens Choorkleed , tot aan de
grond, aan de beide zyden boven op de
Kist, behangen met S Wapen-Schilden.
van zyn Wel-Edelens Familie, gedra-

vierd , door ’t losbranden van haare

Stukken en Bassen. Na dat het Lyk-

gen wordende door za Corporaals , die
onder ’t Kleed gingen, ’t geen opgehouden wierd door de Onder-Koopluyder

n het Graf nedergelaten , en de gedragen Ornamenten, by, en op het Choor

net het zwart Lakens Kleed gesteld
varen , trok de Militie , de Bur

gery, en de Lascaryns, met vliegende
Vaandels, en slaende Trommelen , we-

Marcus Visboom, Cornelis Koomans
der af, en wierden door de Lykstatie,
Vriest, de Sabandaar, Nicolaas Hoepels,
in de zelve ordre gevolgt, als zy naar
de Gezaghebber van de Hottentotten
de Kerk gekomen was, alleen met dii
Dirk Maurits , de Adjunct van den Fi
scaal, Jan Hendrik Speelder, Gezagheb-

ber van Edam , Jacob de Koning, Yze
Pakhuis-meester, Magnus Scot, Opziender van ’t zelve , Fredrik Sleveris, de

Baas der Scheeps-Timmerlieden , Basti

verschil, dat de Dragers toen den Trein
slooten, die zich naar 't Sterfhuis be-

3af , om aldaar de Complimenten van
(ouw-beklag aan Mevrouw , de Gemaalinne van wylen zyn Wel-Edele,

nader af te leggen
aan Fredrik Wilhelm , de Baas van de
Ondertusschen vonden haar Edelhe

Smits-winkel , Hans Visser en de Baas

van de Metselaars , Hendrik Jacolyn:
bezyden de voornoemde Draagers, te
wederzyden gingen de volgende Slip
draagers, die ’t zwart Lakens overkleec
aan de 4 eynden ophielden, alle mede
in den Rouw , de Koopman Abraham
Torin , Schipper Jan Joppe Kroeff, de

Onder-koopman, Joan Arnold Wiggehuyzen, en de Onder-Koopman, Danie
Schooter.

19. Agter het Lyk volgden zyn

En werd

len goed, den 25. Juni 1723. den Heer A1 23

Joannes Heytenberg, Commandeur van doorde

Malabar, tot Gouverneur van Ceylon Heer
Herten-

aan te stellen, en schoon de Heer Rumpsor

den 11. Juni, overleeden was, kregen vervan
schter haar Edelheden , hier van dengen.
50. Juli, per ’t Schip Oudenaarde, eerst

kennis ; alzo die Heer, van Ceylon na
3atavia, zoude vertrokken hebben, om

aldaar, aan de Hooge Tafel, de Zaaken
an Indien, als Ordinaris Raad, mede te
nelpen bestieren.

Wel-Edesens Neef , Johannes Jacobus
4°. 1724. in’t laatste van October,
Kruse, en de Commandeur Arnout Mol, vonden de Heeren Zeventienen goed
elk alleen agter malkander, met lange sen Heer Hertenberg, extraordinaris Raad
Lamphers, en slepende Mantels; en ver

volgens by paaren, de Heeren Politique
Leeden , met steepende Mantels en

van Indien , nevens eenige andre Heeen, te maken

Hier by zouden wy de wereldlyke

Rouw-banden, de Eerwaarde HeerenZaaken van Ceylon besluiten, en daar
van
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roet breed besluitende voorsz.

menigmaal van de Baay van Tricoen-

binnengrond , wiens inwendig
hoogte is 2 voeten; waar op ge-

male , en van desselfs Fort , is gewat
gemaakt hebben wy noodig geoor

legen heeft , 3; voet steenagtige
aarde, nu meerendeels door ou-

deeld, alvorens dit werk te eyndigen,
hier een nette afteckening der zelve te

geven, onder No 13., N.A. N. , al
mede van ’t Fort, onder No. 13.,

derdom , en zware slagregens

N. B N. benevens de Beschryving, daar

loopt docerende aan de steylte

toe behoorende.

des Bergs te niet. Binnen dit

A. en B. Twee Irreguliere heele Bo

Huizen, nog onbeschadigt; dog
de daken en verdre houtwerken,

vervallen. De buyten-hoogte

werk staan de muuragien van 2

zyn vergaan

werken , van gehouwen Stet
nen , zo wel als haare Borf
weeringen ; met dewelke zy
een hoogte bereyken boven de

b. Twee halve Puntjes, wiens gronden 8 voeten lager leggen als de

bovenvlakte voornoemd ; haar

gemeene grond, van 23 voet.

muuren zyn 6 voeten breed, inC.

werk, tegen de Zuyder Baa

wendig, zonder Borstweering,
3 voeten hoog, verliezen zig, do-

gelegen , van gelyke hoogt

cerende nederwaards, 13 voeten

Een platte form, of half Bol-

als de 2 voorsz.
c

D. Twec Portugeese Puntjes.

Twee steene Fondamenten ; 12

voeten breep, aangelegt 10 voeten beneden b

E.

Een Kat boven op een klipge
bouwt, 2; voet hooger, als de

Bolwerken, A. B. en C.

d. Maniere van een Gragt , in Steer
uytgehouwen , ongevaar 12 voe-

ten diep, en 48 voeten breed.
F

Een Redout ; door d’aanleg

gers verdrayt, en quaalyk ga
aatst

G. Twee geprojecteerde Redou-

e. Een hoogte, ten deele met de Spys
uyt de voorsz. Gragt opgewor.
pen , en tot een Kat geprojecteert , om Oostwaards over de

ten, op hoogtens die 36 voe

top des Bergs te commandee-

ten hooger leggen, als de kat

ren

E. , dog de noordelykste verkeert gebouwt zynde, zo is d

zuidelykste agter gebleven.

f. Muuragie van looze klippen, on
der stuytende , in de front oy
gemelde hoogte

H. Een steene Waterpas.
I. Twee Sentinelhuisen, aan d'
zuidzyde van de Pagoods

g. Een Water-put na de welke
men af moet gaan langs de bogtige weg

berg
K.

De Gragt zeer ondiep, ongelyk, en klipagtig.

b. Een styl opgaande weg, waar langs
men het Kanon, en andre zwart
goederen, na boven plag te trek
ken

Het Fort Oostenburg, vertoonen wi

gelyk het ons, nevens de Baay, en 1
Fort Tricoenmale, door de Heer Adan
van der Duyn, by zyn Leven Comman
deur van Malabar en Jaffenapatnam, 1

overgegeven, onder No. 13. Q.

i. Een uytstekende hock des Bergs,
bestaande in een zoort van Albaste Steen.

k. Een plaats 4 voeten hooger als het
gemeene Zeewater , ten deele

Het is gelegen beoosten de Mond, o

verbreet en aangevult, met stee

inzeyling van de Tricoenmaalse Binnen

nen van de voornoemde hoogte

baay , boven op den top van een steyler

Berg, wiens kruin uytmakende de Bin
nengrond van ’t Fortje , 154 Rynland
ze voeten , boven 't Zeewater verhee

afgebrooken ; waar op voor dezen zyn geplant geweest, Gyzert

12 ponders , dog zonder Borst-

weering, of eenige bedekking.

ven legt

V. DEEL.

Z2

Van
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Van de hoek k. Westwaart , 12c Compagnies Eyland, of tusschen laastroeden , legt de Waterpas op’t Eyland genoemde Eyland , en de vaste wal
dwars in de weg, tusschen beyde is de meynen door te zeylen ; dog mogen
regte inzeyling van de Binnenbaay, op Klippenburg, mits de vuyle Gronden.
niet te na komen

het diepste 22 vademen.
Van dezelve hoek k. tot de hoek

van Compagnies Eyland, (’t welk voor

by dwers in de weg legt) is 220 roeden.

Wy zullen hier nog eenige Lysten,
zoo van de Opper-Bestierders van dit

Van meergemelten hock na 't Zuid magtig Eyland, als van de Comman-

weften tot aan de hoek van Klippen deurs, onder hen staande, tot Slot op
burg, is een distantie van 350 roeden, laten volgen
tusschen deze twee hoeken , moeten

alle vaartuigen passeeren , die de wil
na de binnenbaay hebben; ’t zy de zelve tusschen Oostenburg, en dwers in

de weg; of tusschen dwers inde weg, en

LY

ST

DER

HEEREN
LANDVOOGDEN
VAN

CETEON.
OPGA LE.
De Wllem Jacobszoon Coster, Bevelhebber¬
Lns.

van Jan Thyszoon Payart, Voorzitter, en daar na al-

Ae

Ao.

van 1640. tot 1640. vermoord.

Tooggen

Ceylon.

Landvoogd.

1640. 1646.

Joan Maatsuyker, Ordinaar Raad van Indien,
Landvoogd.

1646. 1650.

Jacob van Kittensteyn, Landvoogd.

1650.— 1653.

Adriaan van der Meyden, Landvoogd

1653. 1656.

OP COLOMBO.
Adriaan van der Meyden, Landvoogd.

1656— 1660.

Ryklof van Goens, Landvoogd.

1660. 1661.

Adriaan van der Meyden, Landvoogd

1661. 1663.

Ryklof van Goens, Ordinaar Raad van Indien, en
Landvoogd.

1663. 1663
Jacob

VAN CEY LON.
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Ao.

Jacob Hustaart, Landvoogd. 7

van 1663. to1 1664.

Ryklof van Goens, Ordinaar Raad, en Landvoogd

1664— 1675.

Ryklof van Goens, de Jonge, Extraordinaar Raad
1675 1679.

van Indien, en Landvoogd.

1679. 1680.

Laurens Pyl, Voorsitter.
Priis

Landvoogd, en Extraordinaar Raad
van Indien.

1680 1692. 28. Jan.

Thomas van Rhes, Landvoogd, en Extraordinaar Raad

van Indien.

1692. 1697. Febr.

Gerard de Heers, Landvoogd.
Pr

is

1697.— 1700.

Buiten gemeen Raad, van Indien.

1700. 1702. overleden.

Mr. Cornelis Jan Simonsz., Landvoogd. . van Mey, 1703. tot 1706.
ri—
Buiten-gemeen Raad

oi

1707— 1707

van Indien.

Henrik Bekker, Landvoogd en buitenge-

ris

meen Raad.

1707.— 1710.

Gemeen Raad van Indien.

1710. 1716.

Mr. IJaac Augustyn Rumpf, Landvoogd, en buitengemeen Raad van Indien

Gemeen Raad van Indien.

1716 1720.

1720.— 1723. 11. Juni,
overleden.

25. Juni, 1723.

Joannes Hertenberg,

LY ST
DER

BEVELHEBBERS
VAN

JAFFENAPATNAM.
De
An¬
mandeurvan

Jaffe

Ao

van 1658. tot 1659.

Autoni Paviljoen.

1659. 1665.

Jorefas Vos

1665.

Laurens Pyl.

1678. 1679.

napatnain.

Ao.

JAcob van Rhee.

Cornelis van der Duyn:

1689. 1691. 1692.

Floris Bloem.

Z2 2

Hen-
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van 1694.— 1699.

Henrik Swaardekroon.

1699. 1701, in’t laatst.

Mattheus Schenkenberg
Henrik Collaert van Linden.

AO

in’t laatst — 1701. 1704.

Adam van der Duyn.

1705. 1708.

Nicolaas van den Heuvel.

1708. 1710.

Antoni Valkenier.

1710. 1712.

Swem Anderson

1712. 1722

Jacob de Jong.

1722. 1723

Arnold Mol.

1723.

LY ST
DER

BEVELHEBBERS
VAN

G A LAn
De
LXn.
man¬

deur
van

WIlem Jacobszoon Coster.

E.
A°.

Ao.

van 1640. tOt 1640.

De volgende in de Lyst der Landvoogden,
tot °. 1656. te zien.

Gale

Tsbrand Godsken.

1656.

Adriaan Roodbaas.

1660.

N. van der Moolen.
Thomas van Rhee

1688

NB. De tyd der Regeering van dezen
Heer hier , is my niet net be
kend ; waarom hier op geen

vaste staat maaken.

Rutger de Heyde

1692. 1693. 4October,
Geteten

u
u

Carel Bolner.

1693. 1704.

Gerard van Tol.

1704. 1705.

Nicolaas Welters.

1705.— 1707.

Adam van der Duyn.

1708. 1708.

Johan

VAN C

EY LON.
Ae.

Johan van Velsen.
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Ae.

1708. tot 1710.

1710. 1713.

Philip David van Ucchelen.

1713. 1714.

Cornelis Taey van Wezel.
Joannes Hertenberg.

1714. 1715.

Antoni Snaats.

1715. 1719.

Nicolaas van den Heuvel.

1719.— 1721.
1721. 1723.

Arnold Mol.

1723.

Joan Paul Schaghen.

Andre Bedienden haalen wy wegens gansch Ceylon niet aan ; om dat
zy ons niet vervolgens ter hand gesteld zyn.
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