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WAaken van den Godsdienst op Ceylon. De Heydenze Godsdienst. De Pago-
Ede van Tricoenmale , en de oude Voorzegging van dien. Bericht van hunnen

Profeet, Buddum. Zyn wonderlyke Geboorte. Zyn Huwelyk. Krygt een Soon,
waar na by de naam van Buddum kreeg. Vreese der Duivelen, voor hem. Die
hem bestryden ; dog werden van hem verslagen. Zyn komst by den Keyser Cosele
Maharaja, alwaar by zyn Leere verkondigd. Zyn Dood. Wat by na zyn Dood
zey. Zyn Dragt en die der Priesters. Zyn Hemelvaart. Hunne andre Hevli-
gen. Hoe zy die Aanbidden. Drie Pagooden op Tricoenmale. Met de Afgo-
den-dienst daar op gepleegd. Adams-Berg nader beschreven Zynen voetstap-
Vervolg daar van. Bericht van de Beelden daar op. De Couto. Des Schryvers
gevoelen over de zelve. Verder bericht, zo van dien Berg, als van verscheyde Tan-
den op de zelve , als Heiligdommen bewaard. Groote sommen voor een Aapen¬

tand gebooden. Dog hy wierd door de Portugeesen verbrand. Van de voortkomst
van Biruma, Vistnoe, en Uritiram. Girandam. Korte Lessen der Malabaaren,
uyt het Boek Connevendam. De Cingaleesen groote Afgodendienaars, en Bygelo-
vigen. Wat zy van God gelooven. Hunne Pagooden beschreven. Hunne Eeelden.
Irkomsten der zelve. Hunne byzondere Capellen. Driederley Priesters. De
Spper-Priesters beschreven. Wat hen Verboden is. De Tweede , en de Derde
Priester-Ordre. De tyd van den Dienst. Hunne Toover-middelen , om te ont-

dekken wie hen de Ziekte veroorzaakt heeft. Hun Planeeten-dienst, en dienst der
Duivelen. Een Jaar-Feest, ter eere van hunne Gooden, en Peraphar genaamd.
Tweede Jaar-Feest. Het derde Feest, of t Feest der 16 Steeden. Feesten ter eere
van Buddum. Of Adams-Berg. En onder zekere Boom. De Bagahah-Boom-
Dienst der Bedas aan Buddum. Eed der Cingaleesen. De Cingaleesen traag in
hunnen Godsdienst. De Mobbammedaansche Godsdienst.

rAt den Godsdienst betreft, die DELaeken op ’t Eyland Ceylon van ouds
van den W her geoeffend is, die bevind ik

12646c. HEYDENSCHE
lienst op driederley te zyn, gelyk men tot nog
eylon. toe ook Lieden van de zelve Godsds-

dienst-Oeffening daar vind GODSDIENST.
Men kan die tot de Heydensche,

Mohhammedaansche, en de Christely DE Oudste van deze Godsdiensten p. e
ke , en die weer in de Roomsche, en Lalhier is de Heydensche , van densche
Hervormde, bepaalen. welke wy voor af moeten zeggen , dat Gods-

zy, in opzicht van haare Gronden, niet dienss
verschild van die Godsdienst der Heyde- daat.
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ten aanzien van Tricoenmale legt) hiennen , die wy, onder de Stoffe van Cho-
gekomen is , die hen zyne Wetten opromandel, reets in ’t breede , als haare
steene Tafelen nagelaten heeft.Hybetvekking niet alleen tot de Kust-vol
vas 12 voeten, ider als  mans voeten,keren hebbende, maar ook tot de Ben-
lang, hoedanige verzieringen men ingaalers, Cingaleesen , de Malabaaren
Ziam ook wel hoord.en tot de Suratse Heydenen , beschre

Maar vooraf moeten wy zeggen , datven hebben, hoewel ’er by de eene; en
aan hun verhaal, voor al, zo wy otde andre nog al iets byzonders gevon-
hunne Tydreekening willen zien, geenden werd

staat te maken is , alzo die vlak tegerZy komen in de naamen van hunne

indre verhaalen van de netste Tydreckc-Afgoden, en in veel Zaaken van den
naars aanloopen.Godsdienst met de Malabaaren in ’t

Zy zeggen , dat deze Buddum , eenNoorden, en Kustvolkeren, geheel en
hy ter wereld quam, zyn plaats in denal overeen, aan die zyde des Lands, dit
vierden Hemel tzynde de middelste derdaar aan van ouds her vast geweest is,
Hemelen , en Toesitrenom Duveloco-dog aan de andre zyde , daar die eer-
meje genaamd) gehad , en daar ’t op-ste Prins van Tanassery quam te lan-

vergezag over veel millioenen van Enge-den, daar zyn de Cingaleesche Afgoden.
cn, gevoerd heeft. Hy bevond, hoevan beyde de Geslagten , en de Gods
de menschen, volgens zyne reeds geda-dienst, cen en de zelve met die der Si

ne voorzegging, na geen Wetten,ofIn-ammers (waar van Tanassery wel eer
zettingen leven , en zich maar aan dieeen Provintie was) ’t zy van aangezigt
Secten, en gezindheden, aan welke zygrootte, en Postuur.
zich onderworpen hadden , wilden over-De Plaatsen, daar in zy hunnen Gods-

geven , waar door zich dan de meestedienst van ouds af plagten te oeffenen.
in een jammerpoel van elenden moet-noemen zy Pagoden.
willens ter neder stortedenDe oude Keysers van Ceylon hebber

Dit zag hy met veel droef heid, wes-er ontrent Tricoenmale (welkers naam Zyn
halven hy te rade geworden is , zich in wonder-zo veel, als Tricoens-berg, of den Berg
de Baarmoeder der Keyserinne Mabama-lyke Geder 3 Pagooden, in ’t Cingalees bete-
jedewi, als een Vrucht te laten ontfan-boortekend) een Pagood gebouwd van eer
jen , dat op de volle Maan , van deingemeene groote en heerlykheid, die
Maand Juli, 622 jaar voor Christi Ge¬door gansch Indien vermaard geweest,
poorte, zou voorgevallen zyn, waar opdog A° 1622. geslegt is, en diens ste-

hy in May, des volgende jaars, by denen door Constantyn de Saa, of eenig
volle Maan, Dingsdag ’s middags in 'tander Portugees , tot het maken var
Ryk Madde Mandelan , in de Hoofd-een schoone Vesting aldaar gebruikt
Stad Kimboelwat-Poereen in denzyn.

Lust-Hof des Keyzers Zoeddodene Rajoe,Ontrent deze Pagode, en de verwoe
geboren , en door de voornoemde zynesting der zelve , is by de Cingaleesen
Keyserin op een zeer wonderlyke wy-een oude voorzegging bekend, die op
ze ter wereld gebragt iscen zeer oude Steen, in hunneoude Taa

Hy quam uyt het midden van haaregevonden , en door last van ’t Gerecht
Borst , rceds 7 jaaren oud zyndetevan Ceylon, door eenige geleerden aan
voorschyn , trad ten eersten zeven 1re-den Keyser na Candi gezonden zynde,
den na ’t Oosten , zeven na’t Westenaldus vertaald is : Manica Raja , heeft
teven na 't Zuiden, en zeven na’t Noor-deze Pagode ter Eere van den God Vide-
den , alwaar hy eyndelyk zyn rechter-mal, in ’t jaar 1300voor de Geboorte op-
hand orgeheven , en God aangeroepengerecht, maar een zekre Natie , Franken
iebbende, in de wieg nedergevallen is,genaamd , zal komen, en de zelve ver-
in zich als een eerst-geboren kind ver-woesten , en daar zal een Koning komen

roond heeftDezedie de zelve weder opbouwen zal.

De Keyser, over de geboorte van ditSteen is op de hoek der Vesting ge
tind ten uytersten verheugd, liet hetlegt.
zelve na zyn Hof brengen , en gaf hetDe oudste Cingaleesen weten zeer
den naam van Ziddatare Coemanea, dat is,veel van hunnen Profeet , Buddum , te
le Prins die hoopt te doen , ’t geen hypreken, die zich hier 622 jaaren voor
wenschtchristi geboorte onthouden, en by hen

Tot zyn 16 jaar dede hy veel Won-se Gronden van den Godsdienst zou ge- En Hu-
der- werken weshalven de Keyserwelys.legt hebben
voorgenomen had, hem aan de Prinszes,Ook zeggen hunne Sjangatars of Prie
Jasodera vermits zy op een en ’t zelveters , dat die H. Man , wiens voet
uur met Buddum gebooren was , uytstap nu nog op Adams-berg te zien is,

uyt het Oosten , (hoedanig Tanassery, te Huwelyken.
27
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heid , hoe daar een ongemeene grooteZy had tot haren vader, den Koning
Slang verscheen, die met het platte vanAndoesack Raja, en tot haare Moeder,Krygt

een haaren kop Buddums hoofd tegen dende Koningin Ammitanam Bisso, die van
Zoon. regen bedekte.reen minder Stam en Afkomst, dan de

In de derde Week verscheenen deKeyser en Keyserin, waren
Duivelen , in de gedaante van Vrouwen,Na’t voltrekken van dit Huwelyk,
voor Buddum danssende , stellende aller-leefden zy 13 jaaren te zaamen, en hy
ley Listen in’t werk, om hem tot haarkreeg een Zoon , die Raboele Coemane,
te verlokken ; dog zy wierden ten eer-genaamd wierd; dog Baddum, overwe-
sten, even eens als bevorens, verslagen,gende, dat, indien hy behoorlyke zorg
waar op zy haastelyk te rug keerden.voor dit kind droeg , ’er dan weinig

In de vierde week , dede hy den Boom,gelegenheid voor hem wezen zoude,
om voor andre menschen te zorgen, zo daar hy onder zat, byzondre groote Eere
besloot hy zich van zyn Huisgezin te aan

In de vyfde Weck was een Robyn-ontslaan, en vertrok na het Bosch, al-
Toren uyt den Hemel neergedaalt, daarwaar hy 6 jaaren lang, met groot on-
hy inging, om de boodschap,die men hemgemak , honger, en in veel armoede
bragt, te ontfangen.ieefde.

Uyt den Hemel was voor hem , in 't In de sesde week begaf hy zig uyt
waar ae voorschreven Ryk, onder een witte dezen Toren onder een Boom, Kiripal-hy de

Boom, Zeremabod genaamd, nederge- loe-noenge genaamd , alwaar hy eennaam

van Bud- daald een heerlyke Diamanten Zetel , menigte Engelen in de Lucht zag,
um ver-nevens welke hy alles zeer kostelyk voor welke hy Gods naam met groote

kreeg.
zo als hy nu weer uyt het Bosch quam, Lof en Prys verheerlykte

bereyd vond , waar op hy toen ging sn de zevende weck vertrok hy na de 7yn
zitten, en aanstonds de naam van Bua- Stad Sewetnoere, daar de Keyzer Cose-komst
dum verkreeg. e Maba Raja, een plaats en huisvesting by de

ReyserHy had by zich tot zyn Wacht, voor hem bereid had. De naam der zelve cosdeVreent
Thiakre Aramma , Wisnoe, en Mabee¬ vas Jetteweranne, welke met veel kos-Mahader Dui

velen weere , ider met een degen in de hand, ten van ’s Keysers ganschen Rykdom op-Raja,
10196 gerecht, en tot dien eynde vervaardigd alwaalen de Duivelen merkten , dat alle hun-

Aem. 1y zynne pogingen in ’t toekomende niet was , op dat hy aldaar zyn Leere aan Leere
langer stand konden grypen , alzo die Koningen, Prinszen, en ondersaaten,verkon¬

ied.verkondigen zou.door Buddum stonden verideld te wer-
Hem wierden ;'Apostelen bygevoegd,den.

Zy beraadden zig daar op met hun- van welke ’er 2 aan zyn rechter , 2 aan
nen Oversten , Wasse Mantimande zyn Linker-hand zaten,en de gde op hem

aste, om hem te dienenen namen voor, om hem te bestryden,

en te overweldigen , alzo zy anders te Boven dien had hy nog coo Leerlin- 77n
gemoet zagen , dat alle volkeren haar zen , door welken hy zyn Leere de gan-Dood-

sche Wereld door dede verkondigen enafvallen, en zyne Leere aannemen zou-
aytbreyden , doende alle andre SectenAen

Zy verscheenen dierhalven allege uytroejen. Ook gaf hy verscheide
Die hem wapend in volkomene Slag-ordeningen, Boeken uyt , waar in zyn Leere vervat
bestry- vielen gelykerhand van 10 zyden, mei was, en waar na zy zich gedragen moe-
den. een schrikkelyk gedrang op hem aan, ten. Hy hield zich 45 jaaren daar in

dog Buddum viel met een veel magtige bezig, tot dat hy in het Landschap van
Heyr tegen hen uyt, zodanig, dat al het Mallewe, in de Stad Coessirana-Noere,
Gras, de Boomen, Takken, en blade- quam, alwaar hy zig in ’s Konings
ren, als geweeren tegen haar opston- Boomgaard, op een Ledekant, voor hem
den. Waar door alle de Duivelen ge oebereyd , begaf, en is op die zelve
heel verslagen wierden , in rook ver- laats , in de zelve Maand , en op het
lweenen , en Buddum over hen Zege- zelve uur van zyne Geboorte , gestor-Dog

venpraalde, gevende zich zelven, een weekwerden
van hen ang de naam van Gauteme Buddum, om Hy wierd van zyne Leerlingen zeer Wathy,

geslagen. daar door uyt te drukken, dat hy zyne beweend ; dog zyn Geest sprak tot hen: na zyn
vyanden verflagen had weest niet bedroefd , want de tyd dat ik bood

In de tweede weck begon het sterk tyt de Wereld scheyden moet is geko
te regenen , waar onder de Duivelen men ; doch verbrand myn Lyk , en brengt
hunne rol, met geen kleen bohaey myn gebeente ten Grave; maar voor al ,
speelden , alzo zy Buddum , dien zy nu Hy be¬onderhoud myn Leere neerstig.
tot hune schade hadden leeren kennen, lastte ook , dat dit voornamelyk op
niet al te na dorsten komen. Egter Ceylon, in Siam , en Arracan, van hen
zagen zy , tot hunne uyterste verbaast- zou bezorgd werden, aangezien de Na-

za a-
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zaaten van zynen Keyser Zoeddodene
Rajoe, over die Landen voornamentlyk
stonden te heerschen

Andre verhaalen de gevallen van de
zen Buddum, op de navolgende wyze

Historie van BUDHUM

van dat hy begon Geboo-
ren te werden, van een

Vader en Moeder, en

tot een Budhum
gesteld is.

TJOor Gautama Budhum zyn gewees
26 Budhums, namentlyk, Tanhan

kere , Metankere , Saranankare, Dipan
kare, Condanje, Mangele , Sumana, Ree
wette , Soebiette , Anomadasje Padoema,

Naradde, Sommede, Sujaetje, Piadasse
Attodasse, Dammadasse, Siddatta, Tissa
Pusse, Wipasse, Secki, Wessaboe, Kaka-
lauda, Konagamme, Kaeikgramma , van
deze heeft Gautama vryheid gekregen.
om een Buchum te werden.

Hy is in den Hemel gebooren, met
de naam van Santoesitte. De Oversten, of
te Machthebber van den Hemel, zey-
de: gy hebt nu vryheid van de boven
genoemde gekregen , om een Budhum
te werden. Nu is de tyd daar , dat gy
na de Wereld moet gaan , om u aldaa

Hy is5
als een Budhum te vertooner

daar op geboren uyt de buik van Maba
majadevi zynde zyn Vader Suddenam
Raddoere, een Koning , en zyn moeder
Koningin. Hy is elf maanden in d
buik van zyn Moeder geweest. Onder
wyl kon zyn Moeder hem wegens zyn

klaarheid zien in haar lichaam , ever

gelyk men een zyde draad in een door
geboord Cristal zien kan

Daar na in de Maand Mey, de 13

dag, zynde volle Maan, op een Dings-
dag, onder de Planeet Wissa Neiket,

ging zyn Moeder na haar Thuin, o
cen Wagen, om zich aldaar te verma-
ken, en op dien tyd wierd hy geboren.
Zy , gevoelende de Barens-nood, nam
het bovenste, of het kruis van den wagen

zette dat onder een boom , Halgas ge-
naamd. Zy reykte haar hand na een tak
van den boom , die zig nederboog, en
zy , die aanvattende, baarde haaren Zoon

Doe hy geboren was, quam Bramma
bracht van den Hemel een Goud kleed
en ley hem daar op, op dat hy een Hei
lig mensch, en zonder zonden zou zyn.
Bramma ley hem daar na op zyn hoofd.
prees en verhefte zyn Moeder zeer , om

dat zy een Budhum gebaard had. Zyn
Moeder stierf zeven dagen daar na, en

DEEL
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zing na den Hemel , ’t welk aan alke

de moeders van de Budhums geschied is

wegens haare heyligheid, en om dat zi
zonder zonden zyn

Daar na quamen vier Persoonen, Pat-
terasta, Wiroedde, Wiroebaiksa, Wai-

Isere Wema, mede van den Hemel

Deze bragten een Tygersvel , ’t geen

in den Hemel geschapen was , leyden
het kind daar op, en droegen het iede

op hunne handen , zoo deden ook alle
de Hofs-grooten van zyn Vader. Daar
na hief hy zich op van dit vel na de aar-

Wanneer hy nu zyn rechtervoerde.
op de aarde wilde stellen , wiesch 'er
een roode of bruine roos van 70oo bla
den. Op deze stelde hy zyn voeten
en , daar op staande, zag hy na de kan
an ’t Oosten , en alle de Lieden er
Grooten zeyden, daar is niemand zot

groot en heerlyk, als gy zyt ; en daar
na , ziende na de andre drie deelen dei
Wereld , zeyden die Lieden van die

strecken het zelve. Daar op zeyde hi

ot al dit volk : behalven my , is er
reen zo groot, als ik. Daar na zeyde
hy : ik ben een Meester of Leeraar van
alle menschen , ofte behalven my is 'er
een Meester, Ten derdemaal, daar is
niemand , die boven my is ; ende alle men¬
chen zyn onder myn. Ten vierden , bo-
ven my is 'er geen zoo groot ; ik moet
na den Thuyn gaan , en zettede zyn
voet, om derwaards te gaan, en zeven
stappen voortgaande , wieschen ’er ze-

ven roosen, daar op hy zyn voeten zet-
te , en dit geschiede overal , waar hy
zyn geheel leeven door zyn voet zette

zulks hy die nooit zette dan op een
Na dat hy nu zeven stappenRoos.

gegaan had , quam zyn Vader, en
nam hem , en toen wierd hy als een
Kind, dat eerst gebooren was

Hy bragt hem met een groot Feef
cot zyn Paleys. Toen was ’er een
voornaam Priester, die dikmaals na den
Hemel ging, en veel in ’t Paleys van
dezen Koning quam. Deze, in den He-
mel ontmoetende die gene, daar van te

voren gesproken is, en ziende haar vo
vreugde en blydschap , zeyde , dat hy
nooit zoo groote vreugde daar gezien
had, en vraagde na de reden des zelfs
of zy een stryd gewonnen hadden , en
diergelyks. Zy antwoordden , dat 'ei
geen andere oorzaak van haare Vreug-
de was , dan om dat gisteren in Kim-
boel Wat Noe-ere (zommige houder

dit voor Europa) van de Koningin Ma-
bamaja Devi geboren was een Prins, die
in 33 jaaren een Baudo zou werden. De-

ze 33 jaaren zyn, na de Hemelsche Re-
kening, maar weinig uuren. Dit heb-
ben wy gezien , en daarom zyn wy ze

Vro-A a a
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niet ; dog zy, ziende na den Boom,vrolyk. De Priester , dit hoorende
zagen den Prins daar zitten. Zy zey-ving terstond na het Paleys van der
den tot den Koning ; het gezaey  ’sKoning, en , gezeten zynde , vraagde
geen gy maakt, moet ses maanden duu

hy den Koning, of 'er een Prins gebo-
ren; maar ziet hier de nieuwigheid, enren was, die zeyde, dat het waar was
t wonder van uw Zoon.waar op hy zeyde , ik moet hem met De Koning, zyn gereedschap verla

myn oogen zien. De Koning ging na
tende , bewees eerbied aan zyn Zoon,het Paleys, en haalde het kind. Voor
gebood hem af te komen, en hy quam,dezen Priester moesten alle menschen
nederdalende op de handen van zyn Va-eerbiedigheid bewyzen , die Zondaars

Van de melk van dezen boomder.waren , dog dit kind , door dien het
zeggen zy, dat men Goud kon makenHeilig was , dede geen eerbiedigheid
De Vader , zyn Zoon dit , en meeraan hem, maar ging op het hoofd des
vonderen , hebbende zien doen, lietPriesters staan. De Priester wierd hie

daar na 46 van de geleerdste Braminesover zeer verheugd , en nemende den
roepen, en koos agt van de geletterstePrins op zyn schoot , begon hem te
uyt de zelve, om hen te vragen , of ditbeschouwen, en bemerkte in zyn handen
kind een Boudo of Bramine, zou wer-en voeten 216 teekenen, die de Budhums
denaltyd hebben , en in zyn Lichaam 32

Zeven van de zelve , toonende degelyke groote , en 8o kleene teeke-
wee vingeren , zeyden dat hy of eennen. Hy, hier uyt bespeurende, dat dit

Boudo , of een Koning zou werden;kind een Budhum was, wierd zeer ver
maar de agtste, Ramanat Bramine, zien-heugd. Hy overley daar op, of hy in

de het voorhoofd van den Prins , zaghet Feest van den Budhum zou konnen
een gedraid hair op zyn voorhoofd , 'tzyn; maar hy dacht, dat, dewyl hy de
velkk , wanneer men ’t aanraakte , zevoet van dit kind, wanneer het op zyn
lang wierd als een arm , en wanneehooft stond , aangeraakt had , hy o
men het los liet , kromp het weer in,deze zonde , na 4p dagen zou ster
en wierd korter. Wegens dit teekenven , en dat hy daar weder zou gebo-
zeyde hy, dat hy zekerlyk een Boudoren werden in een andre wereld. Hier
zou werden.over , om dat hy op dit Feest niet zou

Toen hy nu 16 jaaren oud was, wasmogen zyn , begon hy bitterlyk te
er een Duivel , genaamd Wassawartischreyen. De Koning, en zyn Hof-
Maria. De Bramines, en andre, zey-Grooten, vreezende, dat het kind haa-
sen , dat die beraadslaagde met veestelyk zou sterven , vraagden den Prie
Duivels, om te beletten, dat hy geenster, waarom hy schreide. Hy zeyde,
Boudo zou werden , waar over zynom geen andre reden , dan dat hy niet
Vader zeer bedroefd wierd, en beslootop ’t Feest van Budhum zou zyn, voor
zyn Zoon uyt te Huwelyken, liet tenwelke hy dit kind met blydschaperkend
dien eynde meer dan aoooo Princes-had. De Koning, dit hoorende, droeg
zen vergaderen. Behalven deze was 'erhet Kind na zyn Paleys, en vergader
nog een Jasondere Devi, zeer uytnemendde 5oo Amma’s voor dit Kind van Ko-
schoon , van grooter Geslacht, dan deninklyk geslacht. Na dat hy vyf maan
andre , een Dochter van den Koningden gezogen had , begon hy te zitten.
Sopperabaedi. Tusschen deze en zynals andre kinderen. In dien tyd gins
Zoon maakte hy een Huwelyk. Hyzyn Vader en Dienaars, om het Land
liet daar op drie Paleysen bouwente bebouwen , en zy maakten een goude
een om daar in te woonen , ten tydeKoets voor ’t kind, die zy medenamen.
van de grootste hitte ; ’t ander in deen 500 Minnen desgelyks. De Koning
koude , en ’t ander in de regen-tydploegde met een Goude ploeg , en me
Het een had o verdiepingen , ’t anderwitte ossen. Andre 1200 Princen

Zy waren alle driehadden hun Ploeg van Zilver. De coo 7 het derde 5
van eene hoogte en grootheid. DaarMinnen gingen van den goude wagen
na liet hy een Thuin maken, van vieweg, om te zien, hoe andere het Lanc
mylen groot. Hy gaf aan zyn Zoon,bouden , zoo dat niemand by dezen
zyn Koninklyke bediening over. Dekleynen Prins bleef. Deze Wagen
Koning had de wyzen voor dezen ge-stond onder een Boom, en de Prins zag,
vraagd, wat tekenen zig zouden open-dat niemand by hem was, en ging bo-

baren , wanneer zyn zoon een Boudoven op den Boom zitten. Deze Boon
zou werden. Zy zeyden, dat het ge-gaf geen schaduwe , schoon de Zon
schieden zou , wanneer zyn zoon zoudaar op scheen , terwyl de Prins daar
ontmoeten een man van zeer hoogeop zat. De minnen , lang gebleven
aaren ; ten tweeden een ziek man;zynde by de Bouwlieden, en wederke

ten derden, een dood mensch, en tenrende , vonden het kind in de wagen
vier-
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vierden , een Sangatar, of Priester
onder haar, die geen hair hebben. D

Koning geen genegenheid hebbende
dat zyn Zoon een Boudum zou worden
door dien hy wist , dat de bovenge
noemde Duivel met zyn medgesellen,

hem dan zou zoeken te dooden , liet
vier poorten aan de Stad maaken , en

stelden daar wacht by , haar belaster
de, dat zy niet zou toelaten, dat die
gelyke menschen, als bovengemelde, in
de zelve zouden inkomen.

De Prins was toen 30 jaaren oud. In

dezen ouderdom , ging hy eens uyt nade
bovengenoemde Tuin. De Dewetas in

den Hemel, begerig zynde, dat hy een

Boudum zou werden , en wetende da
de tyd daar toe nu vervuld was , zoo

quam een van hen uyt den Hemel, ind
gedaante van een oud man , en vertoon-
de zich voor den Prins. Dc Prins, zi1

tende in een wagen, en dezen ouden mai
ziende, vraagde aan de Coetsier, of de

n in zulk een oude gestalte geborer
at hy allenskens zogeworden was

De Koctsier, niet gedenkende aan
’t verbod des Konings aan zyn volk,
namentlyk , dat , wanneer zodanige
menschen, als boven gezegt is , der
Prins ontmoeteden, zy hem niet moe

sten ontdelken , wat slag van menschen
zy waren, zeyde, dat het een oud mar
was. De brins vraagde, of hy ook zo

De Koetziedanig oud zou werden.

zeyde hem, dat ze alle oud moesten wer

den , die geboren zyn. De Prins zey
de, indien ik zo oud , zwak, en lely
zal werden , wat baten my dan inyn
tuinen , have , rykdommen , en all

Werclds vermaak, en gebood den Koet

zier , dat hy de Koets zou omkeeren,
en weer na zyn Paleys ryden. Hy, in 't

Paleys gekomen zynde, vraagde de Ko
ning aan eenige van zyn volk myr
Zoon is uytgegaan na de Tuin om zig
te vermaken , waarom is hy wederge
keerd, zonder in de zelve te gaan: toe

andwoordden zy hem, dat hem een oud
man ontmoet , en hy dierhalven wede
gekeerd was. De Koning, om de droef
heid van zyn zoon te verdryven , lie
een menigte Danssers vergaderen, en de
de die danssen in’t Paleys van zyn zoon
Hy liet ondertusschen aan elke Poor
een Wacht van duizend man stellen
op dat niemand van de bovengenoemdi
menschen in de zelve zouden komen

Na’t verloop van eenigen tyd , de Prins,
die nu al Koning was , ’t voorgaande
voorval niet meer gedenkende , ging

wederom uyt na zyn Tuin

Toen zonden de Dewetas wederom eci
uyt haar, in de gedaante van een ziel
mensch. De Koning dede de voorgaand
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vraag aan den Koetsier,en die onderrig
te hem wederom van dezen man, en ga
hem ’t zelve antwoord ; waar op hy
wederom, zonder in den Tuin te gaan,

Zyn Vadena zyn Paleys keerde.
cof

vraagde weer aan zyn Volk, waaron
zyn zoon zo schielyk wederkeerde ; de

ze verhaalde hem weder , ’t geene hem
ontmoet was , en daar op liet hy wede
de Danssers komen , liet de Wacht aar
de Poort straffen , en stelde by elke
Poort zooo Wagters

Na eenige dagen ging de Koning we-
der na zyn Tuin , en op de weg ont
moette hem een dood lighaam , ’t geen
al verrot was , en zeer stonk , door de

Dewetas weder uyt den Hemel gezon

den. Hy vraagde hier op weder zyn
Koetsier , wat het was , die hem daa
van onderrichtte, en dat zyn lichaan
ook zo zou werden ; waar op hy we-

derom, als voren , met droefheid na zyn
huis keerde. Zyn Vader vraagde we-
derom na de oorzaak, en, die verstaar
hebbende , liet weder Danssers komen,
en de Wagt aan de Poort nog met dui

zend man versterken. Na verloop van
cenige dagen, ging hy wederom uyt na
den Fuin, en op den weg deden hem d’
Dewetas ontmoeten, een Sangatar. Hier
op vraagde hy weder de Koetsier, wan
dit was : die antwoorde hem , dat het

geene hem ontmoette , een goed tee-
ken was , om tot het bezit des Hemels

e komen. De Koning dacht , indien

ik zodanig een lichaam en gedaante
mogt verkrygen , dat zou zeer goed
zyn; en verheugd zynde by zich zel-
ven, ging hy voort tot den Tuin. Ter-
vyl hy in de Tuin was , baarde zyn
Vrouw , Jasoendera Devi , een Prins

Zyn Grootvader, zyn Planeet hebbende

laten onderzoeken, en opschryven, zond
die tot den Koning, zyn zoon, in der
Tuin

De Koning, dit kind gezien hebbende
gaf het de naam van Rakoele, en zeydt
tot zyn Dienaars: Wat is het, of schoor
ik een Zoon en Rykdom hebbe, en veel Die

naars , ik moet van het Volk veel nemen

ym alle de zelve te onderhouden, t geen me
iigmaal met onrecht geschied. Dit is der

Tot den a-halven geen gelukzaligheid.
vond in de Tuin gebleven zynde, keer-
de hy weder na zyn Paleys. Zyn Va
der vraagde aan zyn volk, myn zoon i
der mael, na de Tuin gaande, weder-

gekeerd ; waarom is hy nu tot in den
tuin gegaan. Zy vertelden hem daar op,
t geen hem ontmoet was, en dat hy
daar over verblyd was geweest, en der
halven in den tuin gegaan, en zy ver-
haalden mede, ’t geen hy aldaar tot hen
gezegt had
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372 ZAAKEN VAN DEN GODSDIENST
het niet merkte. Hy, uyt de PoortDaar op liet hy wederom veel dans
gegaan zynde , dacht de bovengemelzers tot zyn zoons Paleys brengen. Zyn
de Duyvel , indien deze een Boudozoon wilde die niet zien danssen; maar
werd , zal het een groote smaad voorgedenkende , dat hy een Boudo zou
ny zyn. Om dit te beletten, verscheenwerden , ging na zyn kamer om te sla
ny aan den Prins boven in de lucht , inpen. De vader zeyde tot de danssers:

de gedaante van een Duivel ; en zeydeinyn zoon is droevig, gy moet hem wan
ot hem , gy zult binnen zeven dagen,verbeugen, en , eer dat geschied is,

Koniag von de geheele wercld werden;iiet weggaa Dog ’s Konings zoon
gy moet derhalven niet heenen gaan omwilde hun niet zien , dierhalven namer
en Boudo te werden , en dit zey hyzy hun Speeltuig op hunne hoosden, en

hem driemaal.gingen alie op de plaats leggen slaapen
De Koning vraagde hem, wic hy was,De Koning , dewyl het geheel Hof vol

sy zeyde , ik hen Wassawarti Marua,licht van de toortsen en lampen was
stond ’s nachts ten twaalf uuren op , en Hoofd van alle de Daivels. De Koning
zag, dat alle deze speellieden en danssers teyde , ik heb my Koninr , Vro
sliepen; zommige met quyl in de mond. Kind , auya oogen, myn vleesch gege-
zommige zonder kleed, zommige pra tot troost en hulod
tende in hunnen slaap, en zeyde by zich : niet ontfangen olle de F
zelven : Deze waren na de middag zee ver vereld , en jlo
zuiver en sczoon, waaneer zy van der Perzoonen, ny dit voorsielé,c belotsd, 37
emel quamen, au zyn zy zo viyl; ze zult my niet verbinderez on te gaar, en

-al het appareat met my ook zyn, wan¬ een Boudo te werden.

neer i jiaape , en daarom zou het goec De Duivel zeyde, ik heb
2yis , dat i van dit lichaam verlosi verhinderd, en ck waarschozuz , on gee-
vierd Boudo te werden.

Hy had goude tsjeripo’s of voetsolen
Indien gy in de tyd van uwe Lediening

aan , en ging stillekens door dit volk eenige zonde begaat , u zal een groohenen uyt zyn Paleys , na het Bosch
quaad overkomen ; gede-k dat vr De

Toen hy nu de deur wilde openen, hoor Duivel vertrok hier na zyn plaats,en dede hy , dat een van zyn Hofdienaars
Prins ging voort , en reisde 120 mylen,

vraagde, wie is dat. De Koning vraag
tot ’s morgens ten 6 uuren , en quam

de : wie zyt gy :  hy zeyde, ik ben een toen aan de Rivier Anomanam , welke
vars zwe Hofdienaars, of Hofs-Grooten. Hyeen vierendeel myls breed was.
De Koning zeyde , de tyd is gekomen,

prong met zyn Pecrd over de zelve
dat ik een Boudo moet werden , gaa Toen hy over de Rivier gekomen was,
haald myn Peerd Cantecanan.. Terwyl

trad hy van zyn Peerd op een schoonhy ging om het Peerd , dacht de Ko Zandstrand. Hy dacht toen, indien
ning in zyn zelven , ik moet myn zoon

ik een Boudo zal werden , zo moet il
zien, en ging daar op na de plaats , al- myn hair afsnyden, en daar op nain hy
waar zyn vrouws zoon was. Hy zac

zyn houwer, en sneed lieu al te maal
den zelven, aan zyn moeders borst zui- af; dit hair in zyn hand genomen heb-
gende, dog zy sliep. Hy dacht , in-

bende, zeyde hy, zo ik een Boudo zal
dien ik haar wakker maake, zy zal wil- werden, moet dit hair na om hoog vlic-
len verhinderen , dat ik ga om Boude

gen; zoo het op de aarde valt, zal ik
te werden. Wanneer ik een Boudo geen Boudo zyn ; en daar op het hai
ben, kan ik komen , om myn kind te

henen werpende , wierd het in de lugt
zien. Daar op ging hy op zyn peert

opgeheven, op de manier als een Pau-zitten, beval zyn Hofmecster, de steert
vliegt. Daar op quain cen Sacilkera,

van ’t peerd te grypen , en vertrok zoo een Engel of Deweta, met een goude
na ’t Bosch. Joos, ley het hair daar in , en bragtDit Peerd gaf een groot geluid, wan-

het na den Hemel.
neer het ging; derhalven op dat het volk

Toen dacht hy verder, dezc Ronink-
in't Hof daar door niet wakker zou

lyke Kleeden betamen my niet, om eenwerden, quamen de Dewetas, en namer
Boudo te zynde voeten van’t paard , en droegen het

Bramina, dit bemerkende, bragt eenop hun handen buiten de poort. Deze

geel of Zaffaraan kleed van den Hemel,poort was agt roeden hoog, de deur
selyk de Budhums dragen. Toen ded-van Steen. Daar waren duyzend men-
de Koning zyn kleed uyt , ’t geen, ge-schen van nooden om die te openen.
lyk zyn hair, mede na den Hemel op-De Prins dagt, ik kan deze Poort niet
eheven wierd, en hy dede dit Zaffaraan-openen, ik zal 'er met het peerd moe

kleed aan. Mababramme dede dit med:ten overspringen ; dog de Dewetas o

in een goude doos, en bracht het na denpenden de zelve zagtkens, dat de wagr
I1e
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Hemel. Hy gaf daar op zyn Peerd aan
zyn Hof-jonker , om ’t na zyn Paleys
te brengen. Het zelve zyn Meester niei

willende verlaaten, sprong in de Rivier
en stierf

Hy zworf hier op ses jaaren door
de Wcestynen, en veel Landen , zon-

det te eeten, met groot gebrek van al
les , en de voornoemde Duivel volgde
hem altyd, om te zien, of hy ook et
nige zonde doen zoude, om hem dar
zwaarlyk te quellen. Toen dacht hy,
nu zyn zes jaaren verloopen, morgen is

t de 15de dag der maand , en volle
Maan, nu zal ik een Boudo werden, en

pdie dag zal ik goede spyze krygen
gelyk aan alle de Boedhums geschie-
15.

Daar was een Stad , genaamd Barna

snoeroe, in welke een Princes woonde
Sitpetta genaamd, welke gewoon was
om den Budhum op dezen dag spyze te
verzorgen. Deze had 1000 Koebeesten,
welke zy weyde in een bosch van Soet
hout. Zy nam de melk van deze 1000
Koebeesten, gaf die te drinken aan goo

der zelver Koekeesten. Deze 5oo liet

zy in dat bosch weyden , en gaf di
melk van deze 5oo aan 250 der zelve.

Van deze 250 nam zy weer de melk, en
gaf ze aan 125 te drinken. De mell
van deze, gaf zy weder aan 6a der zel
ve beesten, en van dezer melk aan 3:
dito, van die 32 weer aan 16, en van
deze 16 aan 8. In de melk van deze l

kocbeesten kookte zy ryst; terwyl dit
geschiede , zond zy een harer Dienst-
maagden , Fourre genaamd , naar den

boom Noegagas, om het onder de zel

ve schoon te maaken. Zy, hier mede
bezig zynde, ontmoetë daar den Budhum

Zy ging henen na de Princes, meenen

de, dat dit een Deweta was, en zeyde
dat zy 't ecten, ’t geen zy kookte, ter
stond moest brengen tot spyze voor
den zelven. Zy nam hier op de Ryst,
die zy gekoolt had , in een zeer kos
telyk Goud bekken , zetre dat op haar
hoofd, en ging daar mede na den boom
hem daar, ontmoetende, en hy, geer
belcken hebbende , om uyt te eeten

zeyde zy tot hem , dat hy 't bekken, ’t
gene zy mede gebragt had , konde ne-
men. Hy nani met groot genoegen di
bekken met de Spyse, en ging na een
Rivier, genaamd Neranjanam Ganga,
alwaar alle de Budhums op den dag
waniieer zy Budhums werden, moeten
gaan eeten. De Ryst, die hy medenam,
was 49 Medied, daar van hy 49 boller

maakte , en stak die in 49 maalen ir
zyn mond. Hy dacht daar op, dat de
ze Spys voor 49 dagen genoeg was, en
dat alle dag een van die bollen in zyn
buik zou verteerd werden.
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Hy, het bekken geledigd hebbende

wierp het op de Rivier , en dacht by
zich zelven, zo ik een Boudo zal wer-
den, zal dit bekken niet beneden na de

Rivier, maar opwaards dryven, gelyk
het dan 7 vademen opwaards dreef, en
toen daalde het na den grond, gelyk met
de bekkens van d’andre Budhums ge-
chied was, en het daalde op de bekkens
van de andre Budhums, die aldaar op die
plaatze waren , zo dat zelfs het geklank,
wanneer het op de andre bekkens neder-
quam, van hem gehoord wierd, als ook
van Mahahelle Naja Radjoere , zynde
een Koning in Najalove (een onderaard-
sche Wereld) de welke, toen hy gebo-
ren wierd, was als een Slang, en onder
die gedaante zal sterven ; maar verders
in zyn leven als een mensch was.

Hy, dit geklank gehoord hebbende

zeyde: Kakasomda is voor eenige dagen
een Boudo geworden , Kamagamme i.
voor eenige dagen een Boudo geworden,
Kaacsamma is voor eenige dagen een Bou-
do geworden, heden is Gautama een Bou-

wy moeten gaan , en zyndo geworden ,
Feest bezien.

Alle die groote menigte van jaaren
slacht hem in zyn oogen maar 4 dagen

te zyn, door dien hy zo lang geleefc
Daar op vertrok hy met 4oooohad.

danssers. De Boudo was ondertusschen
van de plaats, alwaar hy ’t Bekken ge
vorpen had, gegaan naar een Bogas

Terwyl hy henen ging, ontmoette

hem een Bramine, met 8 man, van ze
ter gras, daar van in Bengaale kleede
en gemaakt werden , zynde Kussatan-
na genaamd. De Boudo, dit nemen-
de, ging na de Bogas, ley dat op mal-
kanderen, makende een hoogte van 14
Cobido’s

Hier op ging hy zitten, leunende te-
gen de Bogas, en zag na ’t Oosten

De voornoemde Koning, met zyn
4oooo danssers, quam aldaar, en de zel
ve begon te danssen. Daar op quamen
ok de Deweta’s met veel danssers, en
speeltuig, en dansten, en speelden voor
den zelve, als ook een Sakkrea uyt den
Hemel, met 10000 van zyne onderwor-
pene, blazende op Setanckes, van 120

Cobidos lang, en hy zelfs was hoog 4
mylen

Bramma quam daar ook met 10000
menschen , die witte Sombreiros droe-

gen. Hy zelf hield de Sombreiro bo-
ven de Boudo , en de andre rondom
hem , en vervolgens quamen ’er mee-
uyt den Hemel met waejers, speel-in-
trumenten, en diergelyke. Terwyl zy
dit Feest maakten , hoorde het de bo-
vengemelde Duivel Wassawarte Marua
Die dacht toen by zich zelven, ik het
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374 ZAAKEN VAN DEN GODSDIENST
zedert de tyd van 6 jaaren geen gele-daar gy op zit, de zelve hoord my toe.

De Boudo zeyde, ’t is myn plaats. I4genheid aangetroffen , om hem quaad
te doen; zoo ik hem heden geen quaac heb zoo lang gearbeid , om de zelve te

bekomen, gy moest bewyzen, dat het u-kan doen, zal ik het noit konnen doen

Daar op gebood hy zyn Trommeltje te we is. Hy riep daar op zyn Duivels
tot getuigen , welke met een schrikke-slaan, Wassawarti Goza, genaamd , ’t

geen zulk een sterk geluid gaf, dat de lyk geluyd riepen, dat deze plaats Was-
Jawarti Marua tocquam.ooren der Duivels , die onder hem wa- Die zeyde
daar op , ik heb zoo veel getuigenissenren, door de sterkheid van dit geluid,

begonnen te bloeden. Zy vergaderder voort gebragt , brengt gy nu ook eenige
alle, en vraagden hem, waaroin hy hen getuigen. De Boudo zeyde daar op,
geboden had te komen, of 'er een Oor- le getuigen zyn uwe dienstknegten, en ,
log of Stryd op handen was, en dat, wyzende naar de aarde met zyn hand,

zeyde , de aarde zal myn getuige zyn.z0 hy hen daar henen zond, zy zouden
overwinnen. Hy zeyde, dat hy met Daar op quam een Vrouw niet het hal-

hen moest henen gaan , om den nieuwer ve lyf uyt de aarde , en riep met een
Boudhum cenig quaad te doen. Daar luider stem aan alle de Duivels , dai
op veranderden zy hun aangezicht in deze zitplaais niet aan Wassawarti, maar
verscheyde gedaanten, als van Koebee aan Boudo, toequam. Daar op vlood
sten, Slangen, Kraeijen, en diergely Wassewarti, met al zyn volk. De Bou
ke, en gingen heren , om tegen den o zat hier zeven dagen, zonder op te
Buchum te stryden. Wassawarii zelfs taan. Teen sond lhy op, en ftond 7
had duizend handen , en 5oo hoofden dagen over eind , ziende opwaards na
en in ider van deze handen nam hy Wa- de Bogas. By die boom was een huy-
penen, van verscheide zoorten, Langen van Diamanten en Robynen. Hier ging
en Houwers, en op een Olifant, Giri hy na 7 dagen in , wandelende , en
nucalle genaamd , gezeten zynde, ver overdenkende zyn Wet. Hier na ging
trok hy met zyn Duivels in groot ge hy 7 dagen by een watertank , by wel-
tal. ke een Slang was, Moesselindenam Na-

Zy quamen van agt kanten, en ook gea genaamd Onder de buillen van
van boven en beneden, waar op alle de zyn hoofd, stond hy 7 dagen, schuilen-
gene , die op ’t Feest van Boudo waren de voor de reegen. Daar na ging hy
zeer bevreest wierden , hun Instrumen- onder een boom, genaamd Keripalloe-
menten , Speeltuigen , en Sombreiro 3as , en bleef ’er 7 dagen onder. Van
weg wierpen , en herwaards en der- daar ging hy onder een andren boom-
waards vlugteden zoo dat de Boudc algas genaamd, en bleef 'er 14 dagen
alleen bleer. Alle deze Duivels om onder. Wassowarti had 3 Susters, die,
ringden hem van alle kanten. Hy dag gehoord hebbende, dat hun broeder her
daar op , ik ben nu alleen , geen van tegen den Boudo verlooren had , tot
myne vrienden is by my. De geen, die zich 600 schoonc opgepronkrevrouwen
ik Aalmoessen gegeven heb, zyn myn namen, tot hem quamen, en hein gro-
vrienden, derhalven zal my niets quaads te Lof gaven , om hem te verlcyden;

overkomen. Wassawarti verwekte daai dog hy hoorde na haar niet, nog zag
op een groten wind , om den boom, on ze eens aan. Dit alles geschied zynde,

der, en tegen welke hy zat, om verre wierd hy een Boudo ; toen ging hy
te werpen, en Boudo met de zelve na henen, en vergaderde veel Sangatars en
een ander Land te doen vervoeren riesters.

door welke wind alle boomen en ber

gen omgeworpen wierden ; maar niei Daar zyn ’er, die dezen Budhum voor
een blad van de Bogas wierd bewogen een Syrische gevlugte Jood , en voor
Daar op dede hy een grooten water een Israeliet, andre , die hem voor een

vloed komen , om de boom om te wer Leerling van den Apostel Thomas, hou-
pen, dog dat was ook vrugteloos, ge den ; dog hoe hy dan 622 jaaren, voor

lyk ook groot vyer , en nog ses andre Christus gebooren is , laat ik hen goed
middelen, die hy boven dien in ’t werk maken. Diego de Couto, steld vast, dat
stelde. Daar op nam hy een van zyn sy Josua geweest zy , dat nog dwazer
Wapenen, kragtiger dan een der andre,

en van een ronde gestalte, en wierp Zy voegen ’er by, dat de Leere van
daar mede na den Boudo ; dog ’t raak- dien voornoemden Apostel, ook hicr
te hem niet, en bleef boven ’t hoofc uytgebreid zou zyn , dog dit is een
van den Boudo hangen als een Som verdicht voorgeven , zonder eenigen
breiro. Toen dacht hy, ik kan hem niet grond
schaden , en ging tot den Boudo, en Het is zeker, dat de Cingaleesen hem
zey , slaat op van deze hooge plaais ,voor een grooten Heylig erkennen, en
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Zyn zo nog eeren. Hy ging altyd in 't Gee

Dracht gekleed, waar in de Cingaleesche Prie
en die

Ook gevensters hem nog navolgen.der Prie-
zy voor, dat hy zyn meesten tyd op A¬sters.
dams-Berg doorgebragt , en zich aldaa

tot zyn dood onthouden heeft; dat me
het voorig verhaal van zyn dood nog a
eenigzins zou konnen over een gebrag
werden; maar zy voegen ’er by , dat h
ten Hemel gevaren is, dat zy van ChristuZyn

Hemel¬ Jemelvaart schynen ontleend te hebben.
vaart. En dat Land, daar hy zich laatst op ont

houden heeft, noemen zy Dewa Gorata,
dat is, Gods Land

Behalven Budhum , erkennen de Cin-Hui

galeesen nog 7 andre Heyligen, of Onandre

Heyli- der-Goden , die zy ieder een byzonder
gen. bewind, en gezag, toeschryven.

Zy beelden dezelve ook op verscheide
wyzen af, zommige als een Olifant, an
dre als een Priapus der ouden, en andr

weder in een andre wonderlyke gedaan-

te , ’t zy van een Aap , ’t zy van eer
zeldzaam Peerd, en wat dies meer is
ook hebben alle de zelve het opzigt o-
ver hunne Water-Tanken

Den eenen noemen zy Candea Suanim
Hoe 2 die ’t gebied over dat deel des Hemc
die aan¬

heeft, dat zy Jupiter, na hunne uytlegdden.

ging, toeschryven, die zy zeggen in eer
Hout, en andre in een Slang, verandere
te zyn.

Zy bidden alle deze Heyligen wel aan

en eeren hen onder de gedaante van di

Afgoden; dog dit bestaat enkelyk daar
in , dat zy hun gevouwene handen bo
ven ’t hoofd verheffen, en zig driemaa

z0 ter aarde nederwerpen , alleen deze
woorden uytroepende : Budhum Sarnac
Gochal; dat is Budhum gedenkt aan my
Dit doen zy noit buiten, en alleen in
hunne Pagooden, zonder verder van ee

nige Gebeden, Patcr-Nosters, enz. te

weten , dog eens in hun leven, bidder
zy wel 3 a 4ooo Gebeden , ’t geen zy
egter niet doen , voor dat zy zeer oud
geworden zyn hoewel dat meest zeke
re zoort van Lieden onder hen eyger

is , die zich van hun jeugd af daar to
al beginnen te schikken

Bevorens zeyden wy , dat Tricoen
male , zo veel beteekend, als den Berg
der 3 Pagooden, zo, om die alom be
roemde Pagode , die de Pagode der
verdiepingen genaamd, en op ’t midden
van dien berg was, als om nog 2 andre,
die op des zelfs eynde stonden.

Een der zelve was aan de Pelgrim
toegeeigend , die met duizenden der
waards quamen, om hunnen Afgoden
dienst te verrichten, en waar van zom

mige, uyt eerbied, zich van den berg in
Zee stortten, en verdronken, vast stel

lende , dat dit de rechtste en kortste

Drie Pa¬

den oi

Tricoer

male.

Met de

Af
den¬

enf
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weg was , om ten Hemel te varen , en
dat het water , waar in zy hun eynde
vonden, geen minder Heyligheid , dar

de Ganges, had

Geen plaats egter op gansch Ceylon adams
nielden zy, van ouds her, zoo Heylig, Bergna-
als den Berg van Adam , die 14 mylen derbe¬
van Colombo legt, en wel 102 12 my-schreven
len verre in Zee gezien kan werden.

Men vind hier ontrent opgeen 2: my
na , eenige wooningen , hutten, oft
dorpen, alzo het ’t gansch jaar door, daar
zeer koud is

Deze berg werd nietalleen by de Cin-
galeesen, maar ook by alle Jentiven en
Heidenen van Indien, in ’t gemeyn, er
zelfs van zeer veel Mohhammedaanen

zeer hoog, en als hun grootste Heylig
dom, geagt

Op den Tep dezes bergs ftont wel eer
een schoone Pagode; van welke de Cin-
galeesen zeer veele verdichtselen verhaa

en, alwaar, na hun zeggen, Budhum
een Discipel van den Apostel Thomas,
nuisgehouden heeft. Zy zeggen , dat
hy met zyn eenen voet op deze, en me
zyn anderen voet op een berg , op de kust
van Madure, ontrent Toetoecoryn,ge-
staan heeft, en zig zoo veel water zou
rebben laten ontvallen, dat daar door 't

Eyland Ceylon van de vaste kust afge-
scheiden wierd.

Van den zelven verhaalen zy al ver- Zyne
der, dat hy wel 26 ellebogen lang zou-voettap
de geweest zyn; en schoon, na de beste
neeting , geen lichaam aldaar bover
de 10 palmen lang bevonden is , geeff
men egter voor, dat dit 52 dito lang
geweest zy ; dog 't zelve zou nog niet

hebben konnen toereyken , om de ge-
melde plaats te overstappen ; maar zy
oonen klaar genoeg , wat men daar a
te gelooven heeft , alzo zy 'er byvoe-
gen , dat de teenen van zyn voeten maar
een halve palm lang geweest zyn, wel
ke even-matigheid met zulken lichaam
gansch niet overeenkomt

Op diergelyken mate en grootte nu
vind men hier en daar op Ceylon nog

voetstappen van Budhum, in steenen,
en ook wel gansche Beelden uytgehou-
wen , van de welke weer andre onde

hen verhaalen , dat Adam daar zou ge
woond hebben ; dog de meeste onder
hen , houden dit voor vast, dat Budhun

van dezen berg zou ten Hemel gevaren
zyn, verwerrende dit verhaal onder de
Hemel-vaart Christi , waar van zy , o
door de St. Thomas Christenen, of wel

door de Portugeesen , kennis gekregen
hebben

Op dezen Pick, of berg van Adam,
glimt men met een yzeren keten, dienen-

de voor de Pelgrims, en Reyzigers, die
gere
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genegen zyn, om boven op de kruir
des bergs te wezen. Deze Keten is met

schakels gemaakt , by welke men, als
of het trappen van een Ladder waren ,

opklimmen kan.
Boven op den berg is een veld van 150

schreden lang, en 110 breed, in ’t mid

sen van welk veld een steen legt, die :
handpalmen van den grond hoog, en 22
der zelve lang is  waar in men zegt.
voorschreven voeten nog te staan, hoe

wel andren daar van weer getuigen , da
zy ’er niet anders dan een vuilen beolieder

kuil gevonden hebben , door de Lampen
die de Bedevaart - gangers daar laaten
zo onreyn geworden , die, als zy daa
van daan gaan, altyd wat van die aarde
die zy voor zeer Heylig houden, mede
nemen.

Wat nu verder dezen voet van Adam,
aangaat, hoewel veel Cingaleesen die aan

Budhum toeschryven, de Heer Baldeus

zegt, dat niet alleen zy ; maar ook de

Siammers, zeer veel van Adam weeten
te sprecken , en ook op heden nog zy
nen voetstap daar, op een steen van den

berg ingedrukt, (de zelve, waar af wy
ewen te voren spreeken) vertoonen, zyn

de 13 elle lang, en 2 van een elle breed,

en de voetsoolen van dien, wel ;el diep

gaande. Zy is rondom de kant met Sil-
ver beslagen , en men heeft daar een

zierlyke Tempel by gebouwd, waar on
trent veel Siamse Priesters, en andre vol¬

keren des Lands, woonen
Deze Priesters hebben in Maart 1654

aan eenige van ons volk, die deze voe

met opzet gingen bezigtigen, een gou
de plaat verbeeldende de lengte en
breedte van dien voet vertoond, op de
welke verscheide beeltenissen stonden
dle zy zeyden bevorens op die voet ge-
staan te hebben; maar na dat de Priesters
die in’t Goud hadden laten graveeren,
waren de beelden op de Steen verdwee

nen

Deze beeltenissen waren 68 in getal-
die men by Baldeus, in zyne beschryving
van Choromandel, Fol. 154, met eeni

ge verdre zaaken daar toe behoorende
uytgedrukt ziet

Om nu verder een net berigt te heb

ben , van de Beelden, &amp;c. die men op
Adams berg ontmoet heeft men alleen

het volgende geschrift na te lezen.

GODSDIENST

Korte Beschryving
der BEELDEN, en FIGUO-

REN, welke op den Berg van

Mockeregelle, anders Adams-
Berg genaamd, en op Ceylor
gelegen , te zien zyn, met aan-
wyzing van de lengte der Lie-
namen, Leden, en de gestalte
der Kamers, waar in de zelve
leggen, namentlyk:

In de onderste ommegang van de-
zen berg, staan twee Kamers.

IN de eerste Kamerlegt
oeren. Duimen-

een beeld , 35—ang

1 2Het Hoofd is in ’t rond.

— I1.De Oogen,

3—Pri— risOoren,
PrisPrii— Neus I— 6

Prim -— —Mond.

1Prii—
6— 10Schouderbladen.

Priiri— Armen, 3 2

—ri— Palmen van de hand,

Pr— Prii—middelste Vinger,- —

r i— Nagels der zelve , :
Prii—

Pri—
Soolen der voeten. 4—

or
Prii— —grooten Teen,

Pris—i— Nagels van dien,

Ook staan aan het hoofden-

eynde van dit Beeld , nog ses
kleene Beeldckens. En aan het

roeten-eynde, een dito

Deze Kamer, en de bank.

is Matras gewyze, waar op dit
Beeld legt, en is uyt een klip
an dezen berg uytgehouwen,

en lang. 39—

Priim—19breed,

In de tweede Kamer legi
nog een Beeld, als het vori-

30—l4, 4

et Hoofd is in't rond — s
Pr¬De Oogen, II

Priiri— Ooren, 2

Pri Neus. — 6

Pri— I—Mond,

iim 6 —Schouder-bladen, 2

rim— Armen, 12—
Pri— Pris

Palmen van de hand I—

i— middelste Vinger, Pris —

i Nagels der zelve,
r— Soolen der voeten, 3¬
im grooten Teen, —

Pri Nagels van dien, -

By dit Beeld staan nog vier
kleene beeldjens

1

6

22

32

3

Deze

Bericht

an de

eeld

A1Op.
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Deze Kamer, en voet, is
mede als de voorige , uyt
ten klip gehouwen;

En lang,

Breed,

In de bovenste omgang
van dezen Berg , staan viei
Kamers

De grootste en principaal-
ste Kamer van deze is ge-

naamd, Raja Maha Wiharra,

waar in een Beeld legt, lang

et Hoofd is in ’t rond.

De Oogen,

— Ooren,

Pri Neus

Pri Mond,

Prii Schouderbladen,
rii PriArmen

Palmen van de hiand PriPrii

Prii— niddelste Vinger,

r— Nagels der zelve,
ri— Soolen der voeten,

grooten Teen,Prii

ori— Nagels van dien, -

By dit Beeld staan nog agt
beeldekens , en het negen-
de zit

Deze Kamer en voet, is

als de vorige , uyt een klip
uytgchouwen, en is lang, :

breed ,

Aan de Regterhand de
voornoemde Kamer, staat de

tweede , waar in legt een

angBeeld,
Het Hoofd is in 't rond

De Oogen,
Prii Ooren. Pris

mn Neus,

Pr— Mond

ri— Schouder-bladen,
ris Armen

Prim— Palmen van de hand
i— middelste Vinger,

Nagels der zelve,i

Soolen der voeten,Pri

i— rooten Teen,

Nagels van dien,riis

Deze Kamer en voet, is

insgelyks, als de vorige, uyt-
gehouwen, en lang,

breed
V. DEEL.
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Ter linkerhand der eerst-

genoemde Kamer, is de
ierde , en daar in legt een

Voeten. Duimen
Voeten. Duimen,

35— Beeld, lang 11 3
18—

Het Hoofd is in't rond,4 4
De Oogen, 5
— Ooren, risIi
— Neus, Pri 60
Prii Mond,u 2 6rortis
Pii— Schouderbladen, Pris 2— 7
i Armen, Pris 4—

i— Pr 23Palmen van de hand
ri— middelste Vinger P 6-Prmois36
Prii— XNagels der zelve,

i—12 4 Soolen der voeten, I—iriu

Pr 7ri— grooten Teen ¬II.
rii 12Nagels der zelve,55—

— By dit Beeld , staan nog
— drie beeldjens , en drie andre
7—10 zitten.

13— 6 Deze Kamer en voet, is
ri—¬ nede als de vorige uytgehou-

— 15—wen , en lang,

breed 13—
4— 3

I— Nog wat verder , aan de
linkerhand van eerstgemeldePris

WaarSamer, staat de vierde

33——n legt een Beeld, lang
13— 5Het Hoofd in 't rond
I—PrisDe Oogen

ri 2 8riOoren,
Prii— Pri 1 4Neus,

Pri I—ri
Vond

45 II
ris 72rii Schouderbladen,

30— Prii— 12 8i— Armen

ri— 1 6Palmen der handen,
i I IIiismiddelste vinger,

Pri— siiNagels der zelve,

Prii 3—Soolen der voeten, -—
28— 10

I—Pri—
u Prisgrooten Teen,

r is
10—

Pri Nagels der zelve,
10

Aan de andre kant van den
— 5.

I— verg, ter rechterhand, staat4.
een Kamer, waar in een BeeldI—

egt, na zekre Cingaleesche5¬

rrouw, Diegodde Mage, ge-II-

I— naamd, die’t zelve daar heeft4.
10— liten maken, en is lang,3

—Het Hoofd in ’t rond,
3—

ooi5e Oogen,
1

oris Iai— Ooren,
r u

is 5Neus.

— 52Prii Mond

aais —Schouderbladenriis 3
r isrim— Palm van de hand, 52

40—
oriPri 100middelste Vinger,

e o ois— Nagelsder zelve,19—
De¬Bbb

5

4

4
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Deze Kamer, en voet, met de beenen kruisling onder ’t lyf, of

heeft voorschreven Vrouw , eene steene bank , Autaars gewyze , en

laten met Pannen delcken, een opgeschoten Slang , die haarlangs den
cn bouwen, en is rug, over ’t hoofd, quasi in de hersse-

Voeren. Duimen nen pikr, in ’t midden haarer Soonen,lang 14 II de oudste wat klocker dan den jong-
breed, 12— 9 sten, van steen , levens groote, en na

de gemeene statuur uytgekapt , evenBoven op den top van de-
als de Moeder, naast malkanderen zitzen berg, staat een wit To-
tende. Buiten de zelve is een vierkante,renken, dat in’t rond is, -44—
en de randen met diverze characters uyt16 —hoog u

gehouwen Bank, de welke men zegt,Deze Berg is van boven plat, en met
van niemand te konnen gelezen, nog ge-

eenige boomen beplant , en by tyder expliceerd werden. Bezyden een dezer
werd ’er wel Crackan op gezaeid. Ool apartissementjes, klimt menby een groote
kan men van de zelve de Zee zien

yzere ketting, in den berg gezoldeerd,
schoon die ettelyke mylen ’er af legt

en uytgehouwen trapjes na den top, al
Het verdiend ook zyne opmerking, waar ( a6, ook meerzwarten, die alleen

ontrent de groote en kleene beelden, door een leelyke kloof, zonder deze weg
der Cingaleesen , dat zy zich doorgaans weten boven te komen, op haren buik 2g
in het zelve postuur , ’t zy leggende,

ter den anderen, malkaarde beenen hou
staande, of zittende, en ook met de zel-

dende,de voorste,den liefhebber aan ’t uy
ve gebeerden, met hunne opgeheven of terste van dees ke-ting zynde, waarneemd,
te zamengevouwen handen , en opge de hand toereikt, en alzo boven trelet,
rechte vingeren , even eens als de Af

daar niet dan een blind Pagoodje, en
goden der Siammers, vertoonen. Duivelsboom , de bladeren spitzen van

Nog meer licht hier omtrent geeft on
Pieken gelyk, staan. Deze boom, schietde navolgende Brief, van den Heer Hel-
door een scheur in ’t Gebergte, een al-

mont, aan den Heer Gouverneur Simons toos-tyfferende wortel , welkers zap of
vogt , by druppeltjes in een Kallang,Edele Hoog. Agibare
heel naauw bewaard , werd gevangen ,
en ontrent veele van groote waarde, enGebiedende Heer:

niet min in estime gehouden , om rede-YN conformite van U Ed. Hoog-Agtb nen , zoo die blinde gevoelens voorge-
gerespecteerde Mandaat, diene thans ven , d’onvrugtbare mannen van ’t zel-

in asle eerbied, dat Adams-berg, na myn ve een weinig drinkende , de vrouwen
geheugen, twee dagreysen van Mature aanstonds begort raaken , gelyk zelfs van
en dicht by Compagnies Pagger, Mar- een Schot, van die impressieover wonnen,
katta gelegen, aan den voet heeft eer een slokje doende; dog niet ’t effect dier
groot uytgehouwen vertrek , door een virtuten hebbe gezien ; offerende Cin-
enkel muurtje , tot tween verdeeld; in galeesje , onder ’t aanslecken van me-
’t ecne leggende een zeer kloek naak nigte lampjes en vuuren, weinig voor o
beeld, geel van lichaam , bruine Wyn- na des Konings jaarlykze reyniging, o
braeuwen, roode lippen, en lange ooren, salving nog altoos aan geciteerde l’i-
met de hand onder ’t hoofd, en de bee guuren. En gemerkt my dezen belan-
nen over malkaar, onder de Cingalee- gende, niets meer te vooren staat, bid-
zen genaamd, Adam; en in’t ander de de in ’t geannoteerde gelieve te nemer
weergaa, van gelyke gestalte, en verw, contentement, in hope des , en U Ed
Eva geheeten, zynde, zo k het wel het Hoog-Agtbare volmaakte gezondheid,
des eerstens Neus , in den jaare 1690 en alle desiderabele Zegeningen, met ne-
in myn presentie, van den Eerw. Predi drigen gemoede toegeboesemd hebben¬
kant , Feico Wylsma, de zelve uyt cu de , blyve met hoogschuldig, en diep
rieusheid meetende , ruym een hout- respect,
voet lang bevonden. Van dit hol gaar

men by een arduin-steene trap, zimpe Ed. Hoog. Agtbare , Ge¬
lyk zonder Kalk t'zamengelegt, na bo- biedende Heere,
ven , alwaar, mits men deesen Ber;

Toetoecoryn , den
door zyne steylte niet kan rond gaan 19. September,
weinig plaats om te wandelen is, en ee- 1706.

Uw Hoog- Edelheyds, ganschnelyk invoegen voorsz. twee kleynder
Onderdanige, Eer, enKamers zyn , in de eene Adam, nevens
Trouwschuldige Die-de Patriarchen , als de Heidensche Pa
naargoods Baljadoors gekleed, aan de wand

Gr. HELMONTgeschilderd , en in de volgende Eva3
Het
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Het zal ook veel licht en opheldering
aan deze Zaak geven, ’t geene wy we-
gens Pico de Adam , en de voetstar
daar op , in ’t volgende E-xtract van
Diogo de Couto, een zeer net Portugce
Schryver, opgesteld vinden.

EXTRACT uyt’t sesde
Boek, der vyfde Decade van
DiOSo DE CouTo, pag
121. &amp;c. handelende van

Pico de Adam , en van de
gevoelens der Inlanders van
de zelve.

edien berg van Ceylon, Pico de
Adam, genaamd, is een voetstap

over welke de Schryvers verscheydene
gevoelens hebben, ook hebben zommi
ze , als M. P. Venetus , Nicolaus Con¬
ti, en andere Venctianen , hier ontreni
zeer veel dwalingen geopperd

Dog wy hebben de waarheid van de

7en, nauwkcurig by oude Cingeleesen
en uyt hunne Boeken onderzogt, en de

zelve aldus bevonden.
Deze Pick , na Adam genaamd , is

een Berg , midden in zekere Landen
Dinavaca genaamd, zynde zo hoog, dat
men die i2 mylen verre ziet , als men
na dit Eyland komt. Hy begind eygent
lyk by Guilemale, en Dinavaca, leg
westelyker van den zelve af , en me
kan de zelve vry verder dan 12 my en
zien, alzo Guilemale 24 uuren van Co

lombo legt
De Cingaleesen noemen hem Ham-

manelle Siripade, dat is 't Gebergte van
den voetstap. Hy gaat van beneden a
opklimmende , en verdeeld zig bover

in 12 toppen, en in een van de zelve
is die voetstap, en van beyde van de zel-
ve daalen eenige Riviertjes, of water-
loopen af, komende van zekere F’on

teynen , die boven zyn, en maken b
verscheyde deelen , aan de voet van die

berg , een Rivier , die hem byna ge
heel rond loopt

In deze Rivier Sitegangele genaamd
wasschen zich de Pelgrims, die aan de

En dezeze voetstap komen offeren.

wassching is hunnen Doop, gelooven
de, dat zy zich daar door reynigen

Op de top van een dezer Pieken , is
7-een tamelyke kleene vlakte , en in

midden der zelve een Watertank, Wel-
emallacandoere, genaamd , zynde van
groote als 2 Graven , boven op verhe
ven met groote Steenen, en in ’t mid-
den is de form van een grocte voetstap,

YLON. 370

die zy Siripade noemen, van een voet.
veel grooter als een gemeene, en van
zulken satsoen , dat hy in de Steen

schynt ingedrukt te zyn , even als in
wit Wasch een Signet gedrukt werd

De ontallyke Pelgrims, zo der Mo-

ren als van Heydenen,hier na toe vloe-
ende, zelf van Persia , tot aan China,

komen tot deze Rivier, om zich te rey-
nigen, doende nieuwe en schoonc Kle-

deren aan. Na hun reyniging klimmen
zy op den zeer steylen berg, en op eer
kleene afstant , eer zy op den top ko
men , zyn eenige trappen, of eygent-
yk 2 fteene opgerigte kolommen, of
velke een andre steen, van de eene tot

de andre gelegt is, aan welke een gro
te klok hangt , die na ’t fatzoen var
der Chineesen fynste Metaal is, en aan
de zelve hangt een groote Kleepel door
geboord, door welkers gat een Touw
van leder gaat, aan ’t welke ider moet
trckken , en een slag op de Klok gee-
ven , om te weten, of hy reyn is : want
zo hy nog onreyn is , geloven zy , dat
de Klok geen geluid geven zal, en dan

moet zich zo een met nog grooter Ce-
remonien reynigen. Dus verleyden hen
de Duivels, schoon ’er noit een is, aan

welke de Klok geen geluid geeft
Vier a vyf honderd gelyk, gaan daar

dus in Pelgrimagie, en boven gekomer
zynde, konnen zy niet meer verrichten.
dan deze steen te kussen, met groote
eerbied , en weder te keeren ; en aan
hen werd noit toegestaan by die poel

welkeoWatertank op te llimmen
dat is,in ’t Cingalees Darroepokoene,

werdtank der Kinderen , genaamd
zyn .Als ’er Vrouwen ontvrugtbaar

drinken zy van dit water ; dog mogen
sit zelf niet gaan halen, maar 't werd

By dezehen van de Jogi's gebragt.
tank op te klimmen , zou een onver-

reeflyke zonde zyn.
De Mooren offeren hier ook , zeg-

rende, dat die voetstap van Adam, en
sat zy van daar ten Hemel geklommen,
en zyn laatste voetstap in die steen dus
gebleven is. Dit vloeit voort uyt een
oude Oosterze traditie, dat Adam, uys
t Paradys verdreven zynde, na een Berg
in Indien , Serandive (dat is ’t Eyland
Ceylon) genaamd, gezonden is

Marc. P. Venetus, zegt L. 16. 3 pag
dat de Mooren gevoelen , dat Adam hier

Verder zegt hy, uyt 'tjegraven is.
verhaal dezer Heydenen , dat de Soon
jan een Koning, genaamd Sogomom Bar¬
-aon, veragtende ’t Ryk, zich na dezen
Berg begeven heeft, om daar een Hey-
ig leeven te leyden , dat hy van daar
na den Hemel gegaan is , en dat de
Vader bevolen heeft , Pagoden voor

Bbb 2 hem
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hem te stigten, en beelden te maken
waar van de Afgodery van Indien haren
oorspronk heeft ; dog de Cingaleesen
hier over gevraagd zynde , lacchen ’er
mede, en hun oude Schriften, en voo
al hunne Liederen , waar in zy hur
meeste oudheden bewaren , en die zy

(om ze niet te vergeeten) dagelyks zin-
gen , verhaalen hier geheel wat ander.

van

Zy zeggen dan , dat 'er een Konint

was , die over dit geheel Oosten re
geerde, die, veel jaren getrouwd zyn
de, zonder Kinderen te hebben, in zyn
hoogen ouderdom , van God een Zoon

kreeg, zynde het grootste en schoonste
Schepzel, die 'er wezen kon.

Deze Koning, zyn Sterrekykers be
last hebbende, op te maken ’t Ge
boorte-lot van zyn Soon , bevonder
zy, dat dit Kind Heylig zou werden
en dat hy de Koninkryken van zyn Va-
der veragten , en zich tot een Pelgrim
of tot een Jogi) maken zou, ’t welk d’
Vader ter herten nemende, besloot hy
dit voor te komen , door zyn Soon in

eenige hoven op te sluyten , en hem ’t
gezicht van alle Zaken te beletten , da

hy hem van zyn vyfde jaar af dede in
bemuurde Tuinen, en Waranden , daa

men hem in ’t Gezelschap van veel Edele
Jongelingen na zyn jaaren opvoedde,
voegende by hem Lyfwagten , op da
niemand met hem spreken zouw , om
hem alle onsteltenis, en ontroeringen ,
te benemen , en op dat hy geen andre
Zaaken , dan die daar voorvielen , ken

nen 20u

Hier wierd hy tot zyn 18 jaar op
gevoed zonder van Ziekte, Ellende

ofte Dood, te weten.
Tor de jaaren van zyn verstand ge-

komen zynde zoo begrecp hy meei
dingen , als daar te zien warer , ver
zogt daar op van zyn Vader, de Ste
den en Dorpen van zyn Ryk, te mo

gen gaan zien; dat hy hem toestond
met last van hem na de Stad te bren
gen, en nauw op hem te letten. Hy

ontmoette een Kreupele , en vraagde.

wat it was. Zyn medgesellen zeyden.
dat dit Zaken in de natuure, en dat dit
zeer gemeen , alzo 'er veel kreupele ,

blinde , &amp;c. waren. Op een andre tyt
zag ly een krom gebogen oud man
leunende op een stok , alzo zyn lig-
haam schudde. De Prins , hier ove

verbaast en na de reden vragende
zey men hem, dat dit van den ouder

dom quam
Hy zag ook eens een dooden, die

begraven wierd met veel geklag, en
gehuyl, waar van hy al mede de ree

den vraagde, en te gelyk, of hy en zy
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ook zouden sterven; zy zeyden ja ;
waar op die Prins zeer droevig wierd,
in welke droefheid hy nog zynde, zo
verscheen hem een Pelgrim, in een Ge-
zigt, die hem tot de veragting der we-

reld , en tot een eenzaam en Heylig
eeven raadde.

Daar op vond hy, hier over zeer
ontroerd zynde, middel , om weg te

raken , in de gedaante van een Pelgrim
na de Binnenlanden , van welk zyn
mzerven, en vlugt de Cingaleesen vee
Fabelen, die wy overslaan, verhaalen,
eyndelyk daar by voegende, dat hy quan
op Ceylon met een grooten zwerm , en

tocloop van discipelen , begevende zig
na dezen berg, op welke hy veel jaa-
en zeer Heylig geleefd heeft zoo dat
nem de Cingaleesen, als een God aan-

baden

Als hy nu van dit Eyland na andre
Landen , vertrekken , wilde , bader

zyn discipelen , die daar bleven , da
hy hen iets tot gedagtenis wilde nala-
en, dat zy in zyn naam eerbied mog
en bewyzen. Daar op drukte hy zy1
voet in deze Watertank, en liet hen die
na ter gedagtenis

Hunne Historien geven dien Prins vee

naamen, dog zyn eygen naam was Dra-
na Raja, en na dat hy nu een Heylig
re worden was voerde hy, dien van
Sudhum , dat de wyze beteekend.

Deze had ook, gelyk elders aange-
merkt werd , een voorzegging van de
Stad Pegu gedaan , waar na toe hy,
Ceylon verlatende, vertrokken is. Voor
nem hebben de Heydenen, gansch Indien

door veel trotze en groote Pagoden op-
gericht

Om nu met dezen voetstap voort te
gaan, het schynd my toe, dat het een

voetstap van den Apostel Thomas is
Sok vind men teekenen van Knye-bui-

zingen in cen groote steen, zynde in een
edcelte van een Steenhouwery op Co

lombo , ingedrukt , van welke de Vi
caris van dat Fort ons gezegt heeft
dat hy die veelmaal met opmerking be-
schouwd heeft, en dat die niet schenen
door imand met handen gemaakt te zyn;
en ’t zelve zeggen wy ook van dierge-
lyke, die gevonden werden in de Stad
Maliapoer, alwaar die Apostel zig ont
houden heeft : want schoon zyn Legende
niet zegt, dat hy na Ceylon gegaan is,
dat kan daar mede zyn, gelyk met andre
plaatzen , alzo 'er van alle daar hy ge-
veest is, juyst geen gewag gemaalet
werd, en dus mede niet van de tyd, in
velke de Tarters en Mogolders ’t ge-
oove Christi aangenoomen hebben, als
reeds in ’t eerste Cap van ’t 10 Bock
der vierde Decade, aangehaald is

Bbb 3 In
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voelen is , dat , gelyk alles van St. DesIn een ondersoek in de Stad Malia Schry-
Thomas Rcyze na, en zyn komst in,enae.poer, door bevel van Koning Emanuel,

Indien , op zeer losse gronden steund, voele-ten tyde van Don Duarte de Meneses, we-
my die voetstap, het allernaaste toeschynd overd-gens dezen Heylig geschied, getuigd Di- door de Portugeesen verdicht te zyn, om zelve.ogo Fernandes, een Portugees, dat hy in
de komst van dien Apostel in Indie, te’t jaar 17, in gezelschap van eenen Ba-
waarschynelyker te maken ; ook gelovestiaan Fernandes, en van een Armenier
ik niet , dat men , by een naukeurigeCbodja Iskender genaamd , gegaan is
navorsching, in de Schriften der Inlan-van Malakka , om ’t huis van dezen H
deren , iet voor die tyden aangeteckendte bezoeken, en dat hy de eerste Por-
vinden zal.tugees was, die daar gekomen is, en dal

En alles,’t geen ook de Inlanders vanzy, in dat huis ingaande, dat bevonden,
dien voetstap, met betrekking tot Adam,zeer vervallen, en rondsom met bosscher
of van ’t Paradys , weten te zeggen , isbewasschen, en aan de voordeur des zelfs
hen van geen andre , dan van de Portu-cen oude Moor, die ter ordre der Hey-
geesen, eerst ingegeven, waar oitrent zydenen (die groote cerbied voordezen H
dan, als Heydenen, een kleene verwar-toonden) een Lamp daar aanstak, en die
ring, van ’t een onder ’t ander, gemaakthen van ’t leven dezes Apostels, veel za-
rebben; want voor die tyden blykt myken, hen onbekend, verhaalde, als ook
mede niet , dat zy het allerminste vandat hy hen een voetstap , in een steen

Tdam geweten hebbeningedrukt, daar toonde, die nog zovers
en gaaf was, als of ly ’er maar een uur

VerderDe Berg van Adam nu heeft ontrentwas ingedrukt geweest; en dit was van
zynen voet een Moeras , waar uyt de berigiaarde, en nog een andre Steen, in wel-

van die
vier Hoofd-Rivieren van dit Eylandke een indruk van Knyen was ; een Berg, en

hunnen oorsprong hebben TandeIzaak, onder deze Heydenen zeer be-
De Portugeesen gaven hem den naam op è-kend, dat die twee teckenen van dezer

van Pico de Adam; dog de Cingaleesen zelreApostel daar nagelaten waren, wanneer
noemen hem Dewa Gorata , dat is -zy hem doodden , alzo hy toen knielde or
Gods Landdezen Steen, en’er die tekenen dus liet

Ontrent deze plaats , en niet verreOok is 't wonderlyk , dat alle de Als Hey
van een Keyzerlyk Paleys, staat een Pa-ligeom-boomen , aan de voet van de Pick van

men begode , die zy zeer vermaard heuden ,Adam staande , rondom, en zelf meen
221Cynde dat Gebouw met 2 Torens-wyzeals een halve myl 'er van afgescheyden, zig

Pilaaren met Lampen omzet, zoo datalle op alle plaatsen, met hunne toppen
het licht, dat uyt de zelve voortkomt.na dit gebergte neygen, zynde alle regi
en aan de Pagode gegeven werd, onderop tot daar de takken beginnen , zon
den boog van een Altaar zyne wederder dat de winden hen doen veranderen;

tuiting imaakt, daar zig 7 Duivels ver-dat eenige reden hebben moet
toonen, die hunne Afgoden zyn , vanAlle de Cingaleesen houden dit voo

de wclke cenige Olifants -, zommigeeen groot wonder, en mogelyk dat God

Verkens-snuyten , andre weer Aapen-wil , dat zy die eerbied aan de voetstap
en Honden-bekken, hadden , die ver-van dezen Apostel bewyzen
vaarlyk waren om aan te zienIn dit Landschap valt Peper, Gember

Deze Pagode werd het huis derCardamom, veel Suykerriet, en Honig ;
Tanden genaamd , om dat op des zelfsook zyn ’er veel Civet-katten, Olifan-

ten, en veel gesteente, als, Robynen Altaar, in zeven goude desen, een Tand

van een Buffel is, die zy meest alle voorKatten-oogen, Chrysoliten , Amethi-
een Tand van hunnen Profeet Babbumsten, oprechte Zafieren, en ook weekc
souden , ’t geen die botte Buffels vanen zeer syne Beril, zo helder als Crystal

Ook is 'er Yzer, Lakwerk, en mer Priesters deze onnozele Lieden ook
wys maakenheeft 'er veel Rivieren, die vol visscher

Op deze Piek van Adam plagt Aozyn.
De Cingaleesen maken ook goede 1554. nog een Aapen-Tand te zyn, die

Wapenen , en wel de beste Roers van an de Cingaleesen , als hun grootste
Indien Heyligdom , bewaard, en als hun gro-

Dus verre , de Couto te Afgod aangebeden wierd. Ontrent
dezen tyd t,okken de Portugeesen eens naWy vertoonen dezen Berg, en Voet

stap, onder Ne. XIII. i dezen schat, die men gezegt had, met

veel dierbare Gesteenten omzet te zyn
Op de Berg dan gekomen zynde , wasVraagt men my nu, wat ik van deze

haar eerste werk, om den Tempel, daavermaarde Voetstap van St. Thomas, t
staande, te verwoesten, in de welkc 21zy hier op Adams Pick, ’t zy op St. Tho

niet anders , dan een Koffertje vonden,mé, of Maliapoer, oordecle , myn ge-
t
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met dierbaare Gesteenten ingelegt en
waar in cen Aapen-Tand bewaart wierc

die zy na Goa medenamen

Na dat nu de omleggende Koningen
an Ceylon, Pegu, Siam, Bengale, Bi
snagar, Malabar, Choromandel, Arra
an , &amp;c. met veel droefheid verston-

den, dat dit hun, grootste Heyligdom
waar na toe jaarlyks zeer veel Bedevaar

ten gedaan wierden, door de Portugee
sen weggeroofd, en na Goa gebragt was
nebben zy eenige Gesanten uyt al
ler naam, met verzoek om die Tand te

hebben, aan den Onderkoning van Goa

geschikt, hem niet alleen groote Ge-
schenlen , om hem daar toe te eer te be

wegen; maar daarenboven nog vooooo
Ducaaten tot Los-geld aanbiedende.

De Onder-Koning , door zoo vee
Geld (ee weten 35 tonnen Gouds voo
een Aapen-Tand) verblind, zou zig to
de overgave van dien hebben laten be
wegen; maar den Aardsbisschop , Dor

raspar svoorzaat van dien, met welken
an Huygen van Linschoten na huys voer

had dit belet, zeggende, dat het de uy
terste Grouwel wezen zou, dat zy, de
naam van Christenen dragende, die blinde

Heydenen in zulken afgruwelyken Afgo-

dery, om dat Geld, inwikkelen, en zoeen
schandelyke blaam op zich haalen zou-
den. Daar op wierd dit verzoek aan all-
die Gesanten, op een beleefde wyze, ge-
veygerd, en de Aapen-Tand, om die
Afgodery uyt te roejen, opentlyk, in
hun bywesen verbrand , des zelfs as
sche in de Lucht gestroid , en in Zee

geworpen , waar na deze Gesanten zeer
mistroostig weder na huis gercyst zyn

Naderhand is er een snoodc Benjauy

geweest , die, een andre Aapen-Tand
bekomen hebbende , veelen heeft we-

en wys te maaken , dat hy de rechter
Tand weer gevonden , en dat hy ook

cen gezicht gehad had , ’t geen hem
claar had doen zien, dat het de zelve

Tand was , die de Portugeesen hadden
meynen te verbranden ; dog dat die
Tand zich met een andre verwisseld, dit

hen bedrogen, en dat zekere Geest hen
deze Tand aangewezen had. Deze Ben
jaan , kreeg aanstonds niet alleen een

grooten aanhang van ’t gemeene volk ;
maar de Koning van Bisnagar, kogt hem
ook van die Benjaan voor een groote
somme Gelds, en heeft den zelve nader-

hand , even als den vorigen op Ceylon,
in zyn Land , door een jaarlykze drom

van Pelgrims, zien bezoeken
Vincent le Blank oordeeld , dat die

Ceylonze Tand , de Tand van een wit
ten Aap, en dat dit den Afgod Hanne-
nonta geweest is , van den welken zy

verhaalen , dat hy om zekere misdaad
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uyt den Hemel gedreven, en in een Aap
veranderd zy, en na die tyd eerst in Bi-

nagar, en daar na op Ceylon, gekomen,
in na zyn dood, zo in zyn Persoon, als
ook in die Tand, daar, en elders, aan-
sebeden is. Ook getuigd hy, dat de
Soning van Pegu alle jaar een Gesan
serwaards zond , alleen maar om een

afdruksel van Amber, Muscus, en var
eenige andre Kruiden daar af te mogen
hebben , ’t geen hy in hooge weerde
hield

Wat de Bramines op Choromandel, DeCin
an dezen Hannemonta, als een van hun-baleesen

re
ne mindre Goden, en door een Apinne, Aafgo-
zonder toedoen van hunneu Man , ge- den-die
jaard , verhaalen , kan men onder die naars.

Stoffe, en by Rogerius, zien
Sehalven dezen Budhum hebben 27

nog andre Heyligen, die men mede diend
e kennen , en in den grond hunner
Jodsdienst te weten. Dus spreken zy
ook van Birruma , en zyn voortkomst,
die zy aldus verhaalen.

De voortkomst van Bir-

RUMA, VISTNOE, en
URITIRAM.

Eze geheele Wereld was rond als vandeen Ey, 't welk gebroken zynde, voort
to leefden alle de Eeuwen, of Werel-komst,

van Birden. Toen vertoonde God zyn Figuu-
runia ,

re of Afbeeldzel, wasschende zeer hoog. vinnoe
Hy was tegenwoordig in de geheele en Uriti-
Wereld. Zyn voeten gingen door tot ram
de diepte der Aarde. Zyn Buik was als
de Wereld, zyn Hoofd als de Lucht.
en de Oogen als de Son en Maan. Op
seze wyze was hy gefigureerd , en
hoewel hy zulken wyze van Afbeel-

ding aannam, was hy egter maar eene
God.

Vanneer hy alleen was , was hy
schynende, als hy sloeg of klopte op ee-
nig ding , quam ’er een geluid voord
of ’t quam niet voord, zodanig was hy
Sinnen dit geluid wierd Birruma gebo-
ren, daar na wierd Wistnoe, en daar na
Uritiram, gebooren.

aan deze drie Persoonen ordineerde

ny drie Bedieningen, van te scheppen,
te onderhouden, en te bederven

Birruma, is de Schepper, Visnoe, (o
Wischtnoe) de Onderhouder, en Uriti-
ram , de Verderver , even als Aarde
en Water of even als de Son, wanneer
men een Boom in de Aarde plant, zo
ny geen Water heeft, hy zal hem niet
doen groejen. Birruma en Visnoe, zyn
als aarde en water , Uritiram is als de

Son.
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met veel nedrigheid, moeten dieSon. De hitte der Sonne steekende ,
zonder droefheid , met een bly aange-zal ’t Gezaey verbrand werden. Birru-
zigt gegeven werden. Als men zo Aal-ma , (van andre Bruma, en Bramma ge-
noessen geeft , kan men deze Zee dernaamd,) is als de aarde , Visnoe als 't
sonde overswemmen , en aan de andrewater, en Uritiram is als het vuur, of

Indien imand weten wil,zyde komen.de hitte.

hoe deze twee Zeen zyn, d’eene is eenBirruma heeft twee Wyven , Sara
Zee van Bloed , en d’andre van Vyer.supadi, en Majabi. De eerste, is een
De goede werken , die een ider doet ,vrouw van de andre Wereld; Majabi,
zullen als de Toni of ’t schuitje zyn inis de Vrouw van lraquilxati, van’t Reu-
die zee , om die tot aan de andre zydesen-geslacht, en zy, een Reusin zynde,
e konnen passeerenbaarde een Soon, Gaxila lritru, die ook

Als Purriata Cajam is dat lichaammet twee Vrouwen trouwde, genaamd,
niet , dat wy nu hebben; maar ’t isTidi, (die een Devastri, of Godin van

een andre wyze van lichaam , te we-de andre Wereld, was) en Adidi , die
ten , Satam , Urupam, Parizane , Iri-van ’t Geslacht der Reusinnen was , en
sam, Quentaon, Manam, Puti, en Si-zelf ook een Reusin. Deze eerste baar-
taon. Als deze agt by malkanderen zyn,de drie-en-dertig millioenen kinderen,

lan kan men zeggen , Purriata Cajam-en Adidi baarde negen millioenen kin-
Satam wil zeggen den mondderen, eenige van ’t Geslacht Asmar, of

De mond is om te spreeken , of omder Luchtduivels, andre van ’t Geslacht
ant woorden.teder Reusen

Visnoe is thienmaal Gebooren, om de- rupam , de oogen , die medegaan,
’t goede te zien, of ’t quade.Omze negen millioenen te dooden, en Uri-

tiram was haar straffende. Parizane, ’t gehoor, gaat mede met
Door toedoen van Birruma, waren ziel, om ’t vonnis te hooren.ae

Irasam, de smaak , is om te smaken'er vier Wetten, te weten , Iricu Ve¬
en de smaaken gaan mede met de tongdam, Ediri, of Tirru Vedam, Sama Ve¬

dam, en Adarana Vedam. Iricu Vedam uentaon, de reuk , is om te weten
gaat Birruma aan; Tirru Vedam gaat Vi- of het goed, of quaad is.

noe aan, Sama Vedam raakt Utiram, en Ook gaat de Neus mede
Adarana Vedam, raakt de Reusen Manaon, de wille, die medegaat om

Iricu Vedam is om iemand te vervloe te gedenken, en te zeggen de zonden,
ken. Ediri Vedam , om Cerimonien , in de tyd der jonkheid gedaan
Plegtigheden , en Kerkgebaarden te Puti, ’t verstand, gaat mede, om de
Sama Vedam , is om te weten den weg zaaken te hooren, die men daarzeggen

der waarheid, beschouwende God. A¬ zal, en om volgens de reden te oordcc-
darana Vedam , is om de konsten des len.

Duivels, en de Ceremonien der Duive- Sitaon, het herte, gaat mede, om by
len te leeren maken zich te bewaaren de zaaken , die het

Demoeni (een Vergood boetveerdig hoord.
man) genaamd Vedaviagaram, nemende Deze twee zyn als figuuren ; maar
de beteekenis van deze vier Wetten, de schaduwe is dit lichaam zelfs, dat wy
heeft 18 Purrannam, of Historien , ge- De schaduwe is Purriatanu hebben.
maakt Cajam , gaande met deze Purriata Ca-

En deze heeft hy gemaakt , om de jam, zullen zy leyden de straf der Helle,
zonden en deugden te kennen, te we- indien zy niet genieten de goederen der
ten, om geboren te werden, in de We Heerlykheid
reld, ontfangen te werden met Sonden Wanneer een Ziel na de dood in ’t
te ontfangen is zelfs een Sonde, in eeni- Paradys zal zyn , of in de Helle , en
gerhande Sickte te komen, is ook een zyn zoonen en vrienden aalmoessen ge-
Sonde, te Sterven is Sonde, getrouwd ven, en eenige goede werken doen ir
zynde om zyn buik ider te onderhou zyn naam , van die goede werken, en
den, leugens te spreken, onredelykheid wille, met welke zy die doen in deze
te doen, is een groote Sonde, sterven Wereld, moet de Son getuige werden
de met deze Sonde , op die tyd op de Des ’s nagts zyn getuigen de Maan en
weg, de welke de Zielen gaan , en of de Aarde , wanneer zy eenige zaaken
welke twee Zeen van zonde zyn, de geeven aan den armen, of eenigerhande
welke staan te komen roede weriken , in de naam des dooden

Daarom heeft hy geboden Aalmoessen doen, de zelve verdienste is in de magt
te geven aan de Bramines, die de Wet- der Sonne. De Son, als schynende in
ten weeten. Het is nu een zeer groo- alle plaatzen , zal die verdienste over-
te arbeid, deze Zee der sonden over te handigen , ter plaats , waar die ziel
swemmen. Als men Aalmoessen geeft, is

Daar-
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mat , en droeg die beneden de aarde.Daarom zullen ’er getrouwde zyn
Toen nam Visnoe de gedaante van eenom kinderen te krygen , en om door
Verken, en gaande na beneden de aar-deze kinderen verdiensten te krygen,
de , sloeg Vaquira Tenda dood , en deren zo een nakomelingschap te hebben

de aarde werden, als zy altyd geweestop de Vaders en Moeders, op dat de
wasVaders en Moeders ; schoon voor eer

Ten derdemaal een andre Reus, Ma-yd in de Helle zynde ; daar na in de
gaduran, genaamd, zynde hier benedenHeerlykheid mogen ingaan.
van de aarde, nemende den gouden berg,Zommige zeggen, dat zo iemand de
Magameroe, dede hem schudden, en deAalmoessen met zyn eygen hand geeft,
Hemelen beven ; om de aarde van eenhy daar door de Zaligheid verkrygen ,
te scheyden. Visnoe, toen nemende deen tot de heerlykheid ingaan kan.
gedaante van een Schildpad, doodde dienAls een Persoon sterft , werder

Reus , en dede den berg Magameroezyn zonden en weldaden gerekend , in
weer in zyn voorig wesen zyn, latendeGods tegenwoordigheid. Zo de goede

de gedaante van een Schildpad , die hywerken aangewasschen zyn , hy zal n.
iangenomen had, daarde Heerlykheid gaan ; indien hy mee

Ten vierdemaal een Reus , Irannianzonden dan deugd gedaan heeft , zal
genaamd, die toen een Koning was, enhy na de helle gaan, en zo hy geen na-
gebood , dat men hem als een Godkomelingen heeft , kan hy niet tot de

zou aanbidden, zeggende, dat ’er geenHeerlykheid komen.
ander God meer was , dan hy , en dusEenige gevoelen , dat die gene , die
maakte hy groote gebaren aan de Hemelin de hel gepynigd werden (die zy Ja-
che Goden , en vergode menschen, enmalocon noemen) na eenigen tyd ’er uy
t volk van de Wereld , welker Landkonnen geraken , die over hun zonden

onder zyn gebied was. Dezen Koningbepaald is; dog cenige geraken ’er noit
wierd een Loon gebooren, Pradaladan.uyt, te weten, die in AuresTappes ko-
genaamd, welke Soon God alleen aan-men , dat een duistre put is, en die daar
bad, ende wilde noit zyn Vader aanbid-in vallen, blyven ’er eeuwig in, zonder
den. Om die reden dee hy hem klim-te sterven, om daar alle tormenten van
men op een hoogen berg, en beval hemdoornen , kraejen met yzere bekken,
in zee te werpen , dog hy wilde daarwreede honden, muggen, die fel byten
soor niet hooren na zyn vaders woord.koude, en alles, dat de pyn vermeerde
Daar na beval hy hem te binden aan eenren kan, uyt te staan.
steene Pilaar, en belastte hem te geesse-Volgens de Wet van Birruma, als zy
en. Na dat hy nu gegeesseld was, vraag-de Ceremonie van Homam maakten, wa
de hy zyn soon , of God in die Pilaairen de zaaken, die zy tot deze Cerimo-
was. De soon antwoorde, dat God te-nie by een vergaderden, deze volgende :
renwoordig was in de geheele Wereld, enruw Goud, en dat door ’t vyer nog niei
dat by ook in die Colomme was. Toen namgesmolten is; een Koe uyt den Hemel,
Visnoe de gedaante van Narazingam aar,cen Peerd dat over ’t water ging, en eer
opende den Buik van lrannian met eenwitte Olifant , die vier hoornen heeft

naald, en doodde hem. Aan zyn Zoon gafde Bloem, welke degeheele wereld door
hy de Tytel van Koning van de Thievar-rickt, die men Parizadapoe noemd, er
gal, of Hemelsche Goden, om zyn RykBorer , welke men Amortam noemd,
te verdelgen.( Die dit Amoriam eet, zal niet sterven

Eenen lraquilam genaamd Mavili,en koude van yzer, water, en staal. Die
maakte de Ceremonie van Homam hon-op deze wyze de Ceremonie van Ho-
derdmaal , daarom wierd Visnoe eenmam volgens de Wet doen , verkry-
korte Bramine , ging by hem , eyschtegen ’t eeuwig leven-
van hem drie hand breed aarde, om eenDeze Wet , door Birruma gemaalet
vooning te maaken. Hy beloofde datnam een Iriquilxam of Reus, Sanguxura

hy ’t hem geven zou. Opdat uur wieschgenaamd , en droeg die na de Werelo
Visnoe zeer hoog als de Hemel, mandie beneden de aarde is Dit vernam
met een handbreed de geheele aarde, enVisnoe, die toen in de Melk-zee sliep.
met een andre de Hemel. Hy vraag-Hy zocht na hem , dog vond hem niet,
de, waar is de andre banabreed, die ont-de welke was by de voeten van Visnoe
breckt: Toen ging Mavili op de aardetoen de gedaante van een Visch aanne
leggen , zeggende , dat by meten zou opmende, en de gansche Zee doorzoeken-
zyn 7ug, en toen Visnoe zyn voet zettede, vatrede hy hem by zyne voeten. Hy
den rug van Mavili, dede hy hem val¬opende zyn Buik, nam de Wet, en gaf
len in de diepte, onder de aarde.ze aan Birruma.

De drie Munnis , of vergoode men-Ten tweedemaal een andre Reus, Va-
quira Tenda, rolde de Wereld op als een schen, genaamd Carquia Munni, Parco

Cc Mun-V. DEEL.
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welk gevegt hy doode Triadanem, met alMunni, en Vedaviagaran, 48 frulxigan,
zyn volkeren. Daar na doode hy ookof 33 millioenen van Hemelsche Goden,
Caucham , Sizipalam, en zyn geheel heyr.zyn alle gegaan by Visnoe, die in de
Voor de nakomende tyd, als de Calijoe

Melk-zee sliep, en klaagden van weger ge zal geeyndigd zyn, zal Visnoe komenIrravannam, en alle de meerder Uraquil-
met het aangezicht van een Peerd, omxam, of Reusen, en verzogten dat hy
den Reus Calniga te dooden.

haar wilde verlossen van de gevaren, die
Trravannam hem aandede. Toen wierd Op dat men nu van de Cingaleesende zelve Visnoe een mensch , wierd ge

en de Malabearen, op dit Eyland woo-
boren de zoon van Koning Tezadaram

nende, niet al te geringe gedagten, e-ordineerde dat alle de Tevargal, of He
ven of zy zulke woeste en onbeschaafdemelsche Goden, Aapen zouden werden
Heydenen waren , hebben mogt, heb-Aldus de gedaante van een mensch heb

ben wy noodig geagt, eenige van hunbende, damde de Zee toe, gaande na 't
ne Zeden-Lessen hier by te voegen,Eyland Ceylon, om de Reusen uyt t
20 als die ons in zeker zeldzaam Trac-

roejen. taat, in de Grandonische, of GirandamiDaar na nemende de gedaante van eer
sche Taal, vertaald, voorkomenmensch, en van een Devam , dede hy

boete , met de Titel van Narajana, o
van twee licchamen en een ziel. In de

ze tyd Regecerde een Koning, Satuvaon
Dilipan genaamd , de geheele Wereld GIranDan, (van andre Ke-
onder zyn Scepter. Visnoe kende dez RENDUM, en ook wel San-
Koning niet. Hy dede boete aan di

genaamd) is dekant van’t Westen ; Visnoe ging noi KRITS,
voor dien Koning verschynen; dierhal Taal der Bramines
ven quam die Koning met a8 Acrony,

en der Geleerdenof Soldaten, vattede Visnoe, en belaste

hem boete te betalen. Visnoe zey , dat
VK spreeke de grootheyd van de Giran’er niets dan vel en been in zyn macht I.

Nidi Sastram, te zamengevoegd, dam.was. De Koning eyschte , dat hy di
en vergaderd uyt verscheydc Wet.beenen of ’t vel geven zou; zoo niet
ten , doende eerbiedigheid aan Wi-dat hy met hem wilde vechten. Visnoe
snu , welke de grootste is van dedit by zich zelven overleggende, zey
Hemelsche, en Heer van de ge-indien ik de beenen of de huid geve , zo
heele Wereld.moet ik sterven. Indien het zo is, zo i

De Nidi Sastram, de welke gespro-'t beter dat ik vecht; en daar op gaf hi 2
ken zyn in deze Wereld , zyn al-zyn woord, dat hy vechten wilde.
kostelyke Gesteenten, alwaar deDeze twee, namelyk Visnoe met zyn
menschen vergaderd zyn. De zeltwee lichamen , besloten dan te Vech-
ve geeft Wysheid aan de onwe-ten met zulk een groote menigte
tende. Zo sprecke ik ook de Idivolks. De Koning hier mede verge
storien, welke zyn in de 18 Pura-genoegd zynde , begonnen zy te stry-
nam, en groote Pradam, op dat zyden. Deze twee Persoonen maakte

van alle verstaan werdenbogen en pylen van Ikelis (of ribben
Wat Persoon het zy , zal veplichtvan Cocos-bladen) waar mede Visno-

vechtende, de overwinning van wegen zyn te eysschen van hem , die aal-
moessen geeft, met voorzigtigheidzyne boete kreeg. Deze beyde , der
te bewaren , ’t gene hy krygt. EenStryd zullende beginnen, deden dat met
zaak , die goed is voor hem , iseen voornemen, om alle de 48 Acrony, o
niet goed voor andre; ook zal hisoidaaten, te dooden, en ook den Koning

zich haasten, de werken der Lief-voor eenigen tyd nog meer boete te doen;
de te doen.maar zy doodden maar 40 Acronys,
De Dood, overweegt niet welkeneffens den Koning. Deze stierven ool 4.
mensch ryk , nog welke menschgelykelyk, om de andre agt Acronys te
arm is , maar zy ziet alleen dedooden, die overgebleven waren.
Deugden, en Ondeugden aan , enVisnoe wierd ondertusschen geboren
alzo zal hy ze alle wegnemenmet de naam Quirutiram; de andre wers

't Zy goede , ’t zy quade, ider eengeboren met de naam van Arichunen 5.
is genôodzaakt te smaken, diDe Koning Satuvaon Dilipan wierd ge-
vrugten der Sonden, of Deugden,boren met de Titel van Triadanem. Om
die ider een doet : want schoondie andre 8 Acrony te verdelgen, die ir
genomen dat 'er nog 100 millioeden eersten stryd nog overgebleven wa
nen van tyden zouden voorbygaanren, geschiede de stryd van Paradam, in

die
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9.

10
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12

13.
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die zullen niet voorbygaan zonder
iet te bezitten.

Een ider Persoon, wie hy zy, wan-
neer hy eenige zaak wil doen
noet voorecrst de zelve wel over

leggen. Zo hy het doet zonder te
overleggen, het zal qualyk geluk
ken,gelyk geschiede aan de Vrouw
van den Bramine, die een Mongk us

oproedende , de zelve dooode
zonder het te bemerken

7. De Maan en het Sandelhout, zy1
verkoclende dingen. De Maan is
souder dar het Sandel; maar vce

kouder en verkoelende is her

woord van een goed man , dar
beyde deze zaaken

8. Ider Persoon, die tot zyn jaaren is
dat hy heeft een Ampt of Hand
verle , ’t welkhydoen inoet, en eer

Capitaal en letteren, die hy geleerd
heest, en als hiy na by de dood is
deze vyf dingen zal hy , wanneer
hem cen Zoon gebooren werd, o-

vergeven in de hand van de zelve.
e ade hieeft drie kostelyke dier
paare Steenen, de Ryst, het Wa
ter, en het Woord, buiten dit de

kotelyke , om dat ze Stce-
1en zyn, daarom kan men die nie

CtCn.

Het Geld , 't welk de menicher
zoeken, en ’t welk zy in de Aar
de begraven , en voor de tyd var
eenig gevaar, of nood zal blyven,
zo zy geluk hebben ; zelfs tot het
Geld toe , ’t welk zy in de aarde

bewaren, zal niet dienstig zyn
't Geld , ’t welk een mensch, wie
hy zy vergaderd, het Huis,

geen hy met arbeyd bouwd , za
niet met hem gaan. Zyn Bloed-
vrienden , en vrienden , gaan al-
leen met hem tot de plaats , daa

zy hem branden , na dat , gaan

alleen beyde dezr zaaken , name

lyk, het goede en ’t quade, 't wel
ider doet

Zen ider vrek mensch, zoekende

Geld, zonder aan imand iets te ge

ven van ’t geen hy vergaderd,
maar 't welk hy begraafd , i
niet mildadig ; als hy sterft, za
dat Geld verloren zyn ; maar een
mededeylsaam mensch, die Geld
vergaderd, en geeft aan wie he
zy, en uytgeeft voor zich zelven

is mildadig.
Een geleerd Man moet van een
ander geleerd Man gekend wer-
den, z0 niet, niemand anders kan

hem kennen ; even gelyk een on-
vrugtbaare Vrouw niet kend de

smerte der baring.

Y

18

19

7

21

22.

20

LON. 387
Goede en zeer smaakelyke woor-14.
den moet men niet spreeken voor

’t gehoor van een quaden , want
die voor hem te spreken , is als
een krans van roosen-bloemen, die

een Aap krygt
Het Goed, ’t geen men een quaac15.
mensch doet, doet daar na groo-
te schade voortkomen, even als de

melk, die men geeft aan een Slang,
daar na werd, zynde vergiftigd.

16. Zo men een vergelyking wil maa¬

ken tusschen een verkeerd man, en
een slang, welke erger is, een ver-
teerd man is veel erger : want een
Slang bytende , kan het gene
en werden door medecynen , en
eetens-regel ; maar een quaad
mensch kan niemand goed ma¬
ten

De Son , die in ’t Oosten opryst,
choon by in ’t Westen rees , al-

hoewel de Goudberg , Magameru-

genaamd , vermoeid wierd van in

de Zee te gaan , alhoewel ’er een
bloem uyt ecn water behouden ,
wies boven op een berg a
choon het vier koud wierd , ver-

liezende zyn kragt, het woor-
van een goed mensch , zal niet
veranderd werden.

Schoon een mensch van een laag
Geslagt zy, zo hy een mensch van
een goed leven, en van goed toe-

nemen is zy zullen hem hande
len, als was hy hunnen bloedvriend.

In tegendeel een bloedvriend , zo
hy van een quaad leven is, zal ver-

agt werden
Een Vrouw betaamd te zyn in de

Regeringe van haar huis, als een
savin ; in verstand als een Raads

man , in schoonheid als llacximi; in

geduld als de aardc; op het bed als
een hoer; als zy spyze geeft aan haar
man , als een moeder. Die deze
ses gesteldheden heeft, is een vol-
maalete Vrou w

Het hol, ’t welk de witte Mieren
maken , de honig, welke de Byen
vergaderen, de nieuwe naam , het
Geld , dat ontfangen werd in de
nanden der Koningen, en ’t Geld
dat men tot Aalmoes krygt, wascht
alle dagen meer aan.
Makende thuinbedden met Camfer,
mestende die met Muscus, en in de
zelve Ajuin zaejende , schoon ’er
duizend potten met Roosen-water

opgegoten werden, zullen de Ajui-
nen hunnen reuk niet verliezen
llacximi , welke is het geluk
woond in die geene, die waarheid
spreekt. De faam, en goede naam,
CCC L in
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in die veel letters kend. De Kon-
sten woonen in een voorzichtig
man , de Wysheid woond in een ,

die Aalmoessen geeft, volgens zyn
geluk
De Vyandschap van twee Perso23
nen zal eyndigen, als een van hen
sterft. De schoonheid en jonk
heid van een Vrouw , zal eyndige
als zy kinderen baard. De armoe-
de des Armen zal eyndigen , die
nende een ander

Voor een Wagen, moet men aan24
een zyde gaan, of wyken, sellen,
voor een Paard, 10 voor een Oli-
fant , duizend ellen, als gy eer
quaad mensch ziet, is het nood-

zaakelyk uyt dat Land te wyken
daar hy woond.

Een Man , wie hy zy , die zyn25
Vrouw verlaat , wanneer zy nog

jong is, en gaat naar een ander
Land , die man zal zevenmaal als

een Vrouw geboren werden, ei
zal in de tyd van haar jonkheic
haren man verliesen

26. De kragt van een Bramine, is de
letters te weten. De kracht van
een Vrouw, is de schoonheid. De
kracht van een Soldaat, is kloek
moedigheid. De kragt van een
Boetdoender, of Jogi, is de be-
geerlykheid te myden, of schu

wen.

Die geen Gezaey maakt , heef27
geen Geld. Die geen Broeders
heeft , heeft geen kracht. Die
geen Koebeest heeft , heeft geen
goede spyse. Die geen Soon heeft,
heeft geen vergenoeging
Als imand zyn Dochter wil uyt28
huwelyken , de Vader zoekt een
geletterd man, de Moeder zoek

cen ryk man , de vrienden zoeker
een man van een goed geslagt, de

Bruid zoekt voor haar een Bruide.

degom , die een man van een fraay
wesen, en habiel is

29. Op de volgende dagen, na de nieu
we Maan , mag men deze vol-
gende dingen niet eeten, nament
lyk op de agtste dag na de zelve

genaamd Attamy, geen Cocos; of
de negende , Navamy, geen Wa
ter-Cawoerde ; op de tiende, ge
naamd Tezamy , geen Picancay
zekere Vrugt) op de twaalfde,
Tivadesi, geen blad van Currincha
op de dertiende, Tirreodesi, geei
Gergelim; op de veertiende, Sama
vase, geen Marmelado (zoetigheic
of Confyt van Marmelle) op den

vyftiende, Chiadutesi, geen Mang-
ga.

34

35

33

32.

37

36.

E ZAAKEN
30. Van Water komt ziekte voort

van de Vrouw komt de zondt

voort , van quaadheid komt her
verderf voort.

31 Water te drinken, dat op de weg
legt , te eeten op de buitenzyd
van een blad , en zout in de han

den te nemen , de tanden schoon
te maken met de vinger deze vier
dingen te doen , is gelyk als Koe
en-vleesch te eeten.
Een Bramine , die zich niet ver

genoegd, met het geene hy ont
fangt. Een Koning , die met zyn
Koninkryk alleenlyk te vreden is

Een kuische Vrouw, die geen
schaamte heeft, en een Hoer , die
schaamte heeft; deze vier zoortei
van menschen zullen , verloorer

gaan

Een arm man te trouwen met 2

vrouwen; goederen te zoeken b

den weg; en gezaey te maken in 2
dorpen ; borg te werden voor ie

mand ; en getuige te zyn voor ie
mand ; deze vyf zaaken te doen

is verdriet te zoeken voor zig zel-
ven

Om de Koorts te overwinnen,
moet men zonder spyze blyven
Om zyn Vrouw te overwinnen,
moet men alleen Slaapen. Om de
Wet magtiger te werden, moer

men die altyd aanleeren. Om zy-
Vyand te overwinnen, moet men

hem onderdanig zyn , of gehoor-
zamen

Bramines , Geboorten - stonden-
rcekenaars , hoeren , honden , er

hoenderen ; tusschendeze vyf zoor
ten, alwaar twee der zelve te za-

men zyn , daar zal twist of stryd
wezen
Voor een Persoon, die vriend wi

zyn van een ander, is ’t niet goed
met hem te dobbelen , of eenig
geld in zyn hand te geven , noch
in zyn huis te gaan , wanneer hy
niet in het zelve is. Deze drit

dingen moet die geen laten , di
vriend van een ander blyven wil

Die medelyden en barmhertighcic
heeft over de Goede, en die be
trouwd den genen die hem diend.
en die, als hy een quaad mensch

ziet, met hem niet spreekt , en
die een genoegen heeft over die
gene, die God vreesen, en goede
zaken spreeken , voor de Konin

gen nedrig zynde, als men zodani
gen zoort van groote Persoonei
ziet, ’t is noodzakelyk , dat men
haar eerbiedigheid bewyst.

38



42.

43

OP CE

38. De blinde van Geboorte, kan het
onderscheid niet van kostelykc
Gesteenten. Een onvermogend man
kan geen vermenging hebben met
zyn Vrouw. Jonge meysjes kon-
nen niet smaaken de smaak, dit
haar man haar geeft. De Kraey
weet niet te gaan als de Patrys
Een onvrugtbaare, Vrouw kend
niet , welke de smerten der Ba
rende zy. Een arm Man weet
niet ’t genieten van goede zaken.
Een Hond kend de grootheid van
een Leeuw niet. Op de zelve wy
ze , een onwetend mensch, kent
de zaaken van de Deugd niet

39. Om te kennen de nukken van den
aard uwer Bloedvrienden, moet de

eene met de andre Trouwen , of
naar ter leen geven, alzo zy niet te
zamen in een huis woonen

40. De aarde geeft haare Vrugter
niet genoegzaam. De geneesmid

delen verliesen haar kracht. Het
aag Geslacht werd hoog verhever

De Koningen werden onregtveer

veerdig. De Bramines, nalatende
han plicht te doen , doen quade
werken. De Vrouwen veragten
hunne mannen. De zoon verach

zyn Vader, om dat deze dingen
geschieden in de eeuwe Calijoege
daarom zyn de Godzalige Werker
ja het Bosch gevlogen
Een Persoon , wanneer hy de be-41
liening van Adigaar, of eenige
andre Bediening, krygt zo werc
ny vergenoegd. Een Vrouw , als
zy zwanger werd , werd verge-
nocgd. Als imand te leen neemd

werd hy vergenoegd. Een hond,
als hy zich voegd by zyn Wyfje,

ook; maar die vier zaaken , doen
zich daar na gevoeler

Die begeerig is na Geld , heeft

geen Goeroe, of Leermeester, nog
Bloedvrienden. De wellustige heeft
geen vreese nog schaamte. Die
begeerig is om veel letteren te
weeten, bemoeid zich niet om een
goed leven te hebben , of te sla-
pen. Die veel honger heeft
zockt geen smaakelyke Spyse, nog
vacht tot dat de tyd komt
Als cen mensch een zaak aan een
ander beloofd moet hy die ter-
stond vervullen. Zo hy een da
vertoefd om dat te geven, hy za
'cr drie deelen meer by, doen.
Zo hy een maand vertoefd , hy
zal honderdmaal meer betaalen
Zo hy een half jaar vertoefd, h
moet duizendmaal meer betaalen
Zo hy ’t niet geeft binnen een jaar,

hy zal na de helle gaan

Y
44.

45

48

LON. 39
Een igelyk mensch zal altyd heb-
ben een gedachte over eenig groot
volk , even gelyk men de smaak
neemd van de letteren en Wet-
ten

Een Olifant een touw te geven,
om hem zelfs te binden. Een Slans
in te gaan , in een doos of korf
De Vogels, die in de Lucht vlic-
gen , gevangen te werden in den

strik der menschen. De Son en
Maan , te vallen in de macht van

lragu-Quedu. En Armoede te ko-
men , over grote aanzienelyke Lie-
den. Alle deze Zaaken geschieder
om der Zonden wille, van de eer-
ste Geboorte.

46. Een quaad mensch gaat soeken ;
waar de Sonde is. Een verker

zoekt de vuiligheid. In tegendee
een goed mensch zoekt aangena
me zaaken, even als wanneer men,
water en melk mengende, die voor
een Patrys zet , de zelve laat het
water, en drinkt de melk

Die Injames, of Bosch-Wortels,47
en Bredo , en een Koebeest heeft.
Die zyn Gezaey zaeid; en die niet

gaat buiten de plaats , alwaar hy
woont. Die in de Bosschen woont,
die in’t Gebergte, en verre van de
zee woond; die den Koning diend:
deze zevenderley Geslachten van
Lieden hebben geen gebrek van
Spyze.
Die twist met Jongens, die lacht

zonder oorzaak, en die altyd kyft
en twist met zyn vrouw die twist
met de quade, die klimt op een E
zel , en die een taal spreekt
die een ander niet verstaat; van de-
ze ses zaaken een doende , Schoor

hy een aansienelyk man is, hy za
cen Kind werden

Aalmoessen blydelyk te geven, een2

wys man geen hovaardy te hebben,
een geduldig man kloek te zyn, en
een mildadig man, die geeft, Ca-
pitaalen te hebben ; deze vier dingen
zyn onmogelyk
Een verkeerd man heeft drie na-50
tuuren , of conditien , te weten ,
een aanzicht als een bloem van een
vatertank , woorden als Sandel

hout, en een hert als vyer. Die
deze drie natuuren heeft, is ver
keerd

51. Schoon een man geleerden wys is,
zoo hy quaad is , hy zal veracht
werden. De Slang, schoon hy
een Steen voortbrengt , die geen
kracht heeft en geeft hem aan ’t
volk, zy zullen niet toestaan , dat
hy naby komt.

Ccc 3 52. 't
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spreekt , hy zal niet zwwgen; zooF2. ’t Water van een Put, de schadu-
men spreekt met gramschap, hywe van een Kraeyboom, en ’t hui-
zal zwygenvan een arm man, de borst van eer
Aan een gebroken Pagode, een ge-61vrouw , zyn in de koude tyd warm;
vulde Put, en waterbehouder, aanmaar in de tyd van hitte , zyn zy
een Koning , die zyn Ryk verlo-koud, en verkoelende
ren heeft, aan een magere koc, aan53. Een Verken werpt ’er zeven of
Bramines die arm geworden zyn,te gelyk , den Olifant werpt alle
een ider persoon , die ze hersteld,12 jaar een jong, op dat de Konin-
en helpt , zal viermaal meer ver-gen vergenoegd zouden zyn. OI
diensten , dan die mensch verkryde zelve wyze , zo in een Geslagi
gen, die ze eerst gemaalt heeft.een goede en gelukkige Zoon ge-
Een imensch van een goedc natu-62.boren werd, ’t is een groote blyd.
e , zo hy komt by een ander, dieschap voor zyn Ouders
een quade nature heeft , zal geenDe Geyt en ’t Peerd , heeft een54.
voordeel verkrygen; maar wanneerzuiver en schoon aangezicht. Eer

een goed mensch komt by een an-Koe heeft van achteren zyn reyn-
der , die een goede natuur heeft,heid ; de Bramines hebben zuivere
die zal voordeel verkrvgen ; evenvoeten, en de vroywen hebben een
gelyk de Stellio , of Peerdsvlicg,reynheid over ’t gansch lichaam
smaak gaat nemen van de Bloemen55. Schoon men schenlet duizend Oli-
der watertanken, de welké zo ver-fanten, en duizend Peerden, schoon
re zyn. De Padden , die in dezemen schenkt de gansche aarde, die
watertankeen zyn , kennen de smaak-met de Zee omringd is ; schoon
dezer Bioemen nietmen een millioen huwelyken maalt
De schoonheid van een Singra, is63onder gelyke Geslachten ; schoon

een schoone stem, de schoonheydmen een groote menigte van
van een Vrouw is Kuisheid , deGoud en Zilver schenkt; schoon

schoonheid van een Byamine , ismen thienmaal honderd duizen-
veel Letters te weeten, de schoon-Koejen schenkt ; alle die zaaker
heid van een Boetdoender, is gezyn niet te vergelyken by Spyze
duld.te schenken.
’t Geld van een quaad man, zal een6456. Als een mensch Geld zoekt, heef-
ander quaad man verkrygen, evenhy smerte , als hy 't bezit, heeft
als de Kraejen de vrucht van dezy ook smerte, als hy ’t geeft, heeft
Margosie-boom , wanneer hy ryphy ook smerte , als hy 't verliest
werd, komen eeten71heeft hy ook fmerte : want
De Duizendbeen heeft vergift inGeld is een zaak van droefheid. 65

zyn kaaken, de Mugge heeft ver-17. Een quaad mensch kan niet goed
gift in haar kop , de Slang heeftgemaakt werden; te weten, neemt
vergift in zyn tanden ; maar eeneen Ajuin, schoon gy hem besmeerc

quaad mensch heeft vergift in zynmet Reukwerk , zyn reuk zal niet

gansch lichaamweggenomen werden.
De sterkte van een Bramine isSchoon ’er moeite komt voor een .58.
de Wet ; de sterkte van een Ko-mensch, schoon ’er armoede komt.

ning is klockmoedigheid. De sterk-schoon ’er gevaar komt van zyn le
te van een Bellale tof Landbouwerven, schoon ’er ziekte komt, zoc
is eerbiedigheid, de sterkte van eenhy een voorzichtig man is, hy za
Chitti, is Gel-moed hebben , en niet bevreest
De schoonheid van de statighcic77zyn.

is het Kleed; de schoonheid van59. Voor een man van aansien is’t niei
de Spyse is de Boter; de schoongoed , vriendschap te maken mef
heid van een Vrouw , is de Borst,een quade , en zoo hy vriendschar

de schoonheid van een geletterde,houd, hy zal zyn Geslacht verlie
is de wysheidzen , hy zal de smerte lyden , die
Tusschen de Son en ’t vyer is 1e68cen Patrys lyd , om plaats te gee
overweegen , welke erger is, hetven aan een Kraey , ten tyde de
vyer is erger ; behalven deze dinmiddernachts
gen, is een woord van een quaadEen quaad mensch is als slym, te6O.

mensch nog ergerweten, wanneer men goede dingen
Schoon imand een Jongeling zycet, zy wascht meer aan, zo mer 69
schoon imand van een goede ge-Caddecay eet, zy werd verzacht
stalte , en aardig is ; schoon hyZo ook indien men met een quaad
zeer edel zy, zo hy niet geletterdmensch woorden van nedrigheid

is,
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s , hy is even eens als een Bloen
van vlammen , welke de Malabaa-

raan Muruco noemen , de welke
geen reuk heeft

Indien, imand goede woorden
spreekt met de mond , alle zullen
zich verheugen. Zoo hy quadt
woorden spieekt , zy zullen dit

veragten , even als de Singra zingt
alle hooren met grote genegenheid.
In tegendeel , wanneer den Ese

kryt, en balkt, alle jokken.
71. Die groote koude heeft, die zec

jerre gaar, die veel eet , die zich
veel vermengt met een vrouw , die

meerder jaaren heeft, en die schade
doet aan een ander Persoon, heb
bende haat in zyn herte , die za
haast sterven.

72. Aan een quaad Volk, aan Goud
aan een Trommel, aan een wild
Paard , aan een Prouw van een

quadse natuur, aan een Suykerriet.
aan Gergelim , en aan een Bellale

die geen voorzigtigheid heeft , is
noodig veel te arbeiden , om haa
roed te maken.
Een Vader, die schuld nalaat, al

hy Sterft; een Moeder die een Hoe

is, een schoone Vrouw, een Soon,
die onwetende is ; deze 4 zoorten
van menschen zyn als vyanden.
Goederen , gekogt met Geld, da

men leend, een Capiraal gewonnen
met Geld, dat men leend, en Gelc

genomen , doende eenig verraad

zullen binnen weinig tyd verlooren
gaan

Die veel Voorraad, of Spyse by
een vergaderd , die een Kalf op-
voed , jong geworpen , latende
hem de melk om te drinken , en
die eet, werkende met zyn hand
die zyn Vrienden diend , en die
goede woorden wect, de nakome

ingen van deze vyf zoorten van
menschen zullen vermenigvuldig-
werden
Als ’er eenig gevaar den Bramine-
Koejen overkomt, die haar verlost

van zulken gevaar, schoon hy zyn
leeven verloor, die mensch zaltien-

maal tienduizendmaal als een Bra
mine gebooren werden , en daa

na zal hy een van de Hemelsche
zyn

Een Olifant werd vermaard van
wegens zyn wildheid ; de Lucht

werd schynende of blinkende door
de wolken ; de donkerheid des nagt-
werd met klaarheid vervuld, door
middel van de volle Maan. Een

Vrouw werd vermaard door haa

goede manieren ; een Peerd werd

78.

6

3.

7.

9.
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beroemd door wel te loopen ; eer
Huis werd vermaard door altyd
Spyse te geven ; een Mond werd
beroemd door, altyd aangename
Woorden te spreken ; de Ge-

schenken werden vermaard door
Spyze te geven ; een plaats , daar
zich veel menschen vergaderen ,
werd geeerd door een geletterd
man; een Geslacht werd vermeer-
derd door middel van een goede
Soon ; de Landen werden imand
eygen door middel der Koningen.
Alle deze drie Werelden werder
verlicht door middel van de Son.

Een Man die een Vrouw heeft, en
drie Soonen twee Jok ossen, tien
Melk-koejen, en goede Water-
zaeylanden , in ’t midden van her
Dorp, is zeer gelukkig.

Eenige Cingaleesche Spreu-
ken , staande in ’t Foek

Wessakare Satake , of de
Eevlyt redenen der

geleerden; aldus
vertaald.

O onmogelyk als de Zee door
eenig vuur, of door een Flam-

brauw, kan heet gemaakt werden,
alzo kan ook’t gemoed, of 't hert
van een goed of verstandig man
door geen quaadstoking tot eenig
quaad aangehitst werden

Die Rykdom bezitten, zullen niet
veragt werden om hun laag Ge-
slacht. In tegendeel de armen

schoon zy noch zo hoog van Ge
slacht waren als de Maan , zullen
niet gepresen werden

det Bezit, ’t geen imand door veel
moeite te zamen geschraapt heeft,
zal op zyn Sterfdag hem niet vol-
gen, maar in huis blyven De

goede t’zamenspraak en vriend-
schap, die hy met eenige gehouden
heeft , kan zoo veel te weeg bren
gen, dat zy achter ’t lyk hem tot
aan ’t graf volgen ; dog verder
niet; maar het goed of quaad, dat
imand gedaan heeft, zal hem steeds

navolgen , zonder hem te verla-
ten

Een quaad Mensch is als een scher-
pe Doorn ; zo gy de scherpre des
Joorns afbreekt , zo kan zy u niet
beschadigen; alzo ook als gy geen
gemeenschap met de quaden houd,
zo kan hy u niet benadeelen

12. On-
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12. Onderzoekt het Goede en ’t Qua

de, en na des zelfs onderzoelking.

zoo doet aan andre niet, ’t geen 1
qualyk aanstaat

Door een gestadigen Drop, wers13.
een vat gevult , alzo kan ook de
Wetenschap, Barmhertigheid, en

verzameling des Rykdoms , door
gestadige aanhouding, tot haare
volheid geraken.
By een vrek mensch, zullen twee16.
ongerustheden gevonden werden
voor eerst, hoe hy Rykdommer
vergaderen, ten anderen, hoe hy
die verteeren zal.

Het goede, dat men aan een goed17
mensch doed, hoe weynig het ool

is, hy zal dat niet vergeten, maa
dat zal in zyn hert gegraveerd zyn
als letters op een steen ; maar in
tegendeel het goed, hoe groot het

ook zy , dat men aan een quaac
mensch doet, zal in zyn hert alsger

streep zyn , die men in ’t wate
haald

Daar is geen grooter vriend, dar20

de Wetenschap, of 't Ambacht, da
imand kent; en geen grooter vyand

dan de Ziekte, geen grooter liefde
dan tot eygen Kinderen, en geen

grooter kracht , dan die wy van
God hebben.

Gy zult met den quaden nog21
vriendschap nog vyandschap heb-
ben ; want in vyandschap is hy al
een koole vyers; zo gy hem dan

aantast zult gy u branden. In
vriendschap is hy als een uytge
doofde koole, zo gy hem dan aan

tast, zult gy u besmetten
22. Gelyk een groene en vrugtbaare

Boom gebogen kan werden , ze
kan men ook de verstandige door
goede reden tot het goede bui-
gen ; maar de zotten konnen dooi

oeen wyze redenen gebogen wer-
den zynde de dorre boomen ge
lyk , die eer gebroken, dan verbo
gen , werden
Voor al het goed , dat men aar24
de Stam van den Boom doet, zal

men de vrugten boven aan de tak
ken genieten ; alzo ook ’t goec
dat men hier beneden op aard
doet , zal boven in den Hemel ge
soond werden
De Maan schynt over Goede er27
Quade; daarom moet gy met goe
de en quade Vrecde houden
Wanneer gy ’t eeniger tyd met28
een boos mensch in Vriendschap
getreden zyt , houd hem altyd
als een Slang, die om uw arm ge
wonden is, denkende wanneer hy
u steeken zal.

36

37

38.

42

35

43.
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30. Al werd het Aangezigt verouderd
door rimpels, het hair grys,en de
lendenen verzwalet , nogtans wer-
den de begeerlykhecden der men-
schen gestadig jong
Daar zyn sommige, die, wanneer31

zy tot groten Staat verheven wer-
den (niet tegenstaande zy den va

van andre Grooten, dagelyks zien
schier blind ’er af werden ; waar

tegen geen beter oogen-zalf is, on
hen van die blindheid af te trekken,
dan dat zy door een val tot een
nedrige staat geraken.
Beter is het doof te zyn , dan eens

anders quaad gerucht aan te hoo-
ren. Beter is het blind te zyn, dan
eens anders quaad bedryf te aan-
schouwen. Beter is 't in een steen,
of hout te veranderen , dan eer

Doodslag , of een diergelyke zon-
de, te begaan. Beter zonder hert

te zyn, dan te overpeynsen om ec-
nig quaad te doen
Gelyk een Olifant , tegen een

grooten Berg met zyn tanden sto-
tende , die niet kan om verre sto-

ten , maar vecl eer zyn tanden daar

aan breckt alzo kan ook cen ge-
ring mensch met tegenstreven,
niets tegen zyn meerder opdoen
Wanneer de Goede met, der

Quaden verkeerd , werd de goec
de rot een quade veranderd , ever
als koud water op ’t vuur gezet
zynde, heet werd
Het Goed komt voor het Quaad

en het Quaad voor het Goed, daar-

om is het goed en quaad onder de
menschen , even als een wiel van

een wagen , dat gestadig om-
draeid.
Daar zyn drie dingen , waar aan
men een Dwaas kennen lan.

Zonder Geld of Rykdom alles,I.

dat hy denkr, te willen ver-
richten

Zonder kracht te willen Wor-2
stelen

Zonder Letters, of Verstand,
3.

te willen Disputeeren.

Daar zyn vier dingen , waar aan
men een Dwaas kennen kan.

1. Zonder geroepen of genodige
te zyn, in imands huis te gaan

Veel te praten en te snappen2

zonder dat hem imand daar ni-

vraagd
Ymand te pryzen, als het niet3
te pas komt.

4. Zich zelven te pryzen.
48 Eens
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58. Eens anders Huisvrouw zult gy

aanzien als uw moeder. Isens an-
ders Goederen als potscherven; eens
anders Ziel als de uwe , en die dit
doet, zal hier namaals’t goede be-

erven

Een Kokilas (of Nachtegaals49
schoonheid , bestaat in zyn zingen.

Een wyfs schoonheid in Kuisheid
De schoonheid eenes Beliken in
wetenschap. De schoonheid van

ineen Tapasserea (of Leeraar )
zagtmoedigheid

fl. Al is een mensch uyt edel Geslagt
gesprooten, en schoon van gestal
10 , z0o hy niet begaaft is me
verstand , zo is hy te vergelyker
by een Erebadugas (zekeren Boom
die schoone roode bloemen zonder

reuk geeft.

Het staat een Bedelaar niet wel ,
52.

dat hy zich niet vergenoegd me

het gene men hem geeft, en cei
Soning niet , dat hy zich verge-
noegd met de Landen, die hy heeft.
Het staat een Hoer niet wel , dat

zy beschaamd , en een eerlyke
vrouwoolniet, dat zy onbeschamd

15

Het gene reeds gedaan is , is niet53
te herdoen; daarom beraad u wel

eer gy iets begind anders zult gy

ongetwyffeld berouw, of na-ween

krygen
De verstandigen zullen zich gedu-54
rig bezig houden in de onderzoe
king van Geleerdheden ; maar de
onverstandigen in sluimeren, slapen,
tyven, en vechten.

teWilt niet te overtollig , nog56.
onpas sprcken ; en wilt niet min-
nen zonder te kennen. Wilt niet

tooriger wesen, als ui nagt strek1;
aan deze drie dingen kent men de
wysen.

Doet het goede, al waar ’t schoor57.
dat'er geenHcmel was ; want schoor
er al geen Hemcl warc 20 kan t
goed, dat gy gedaan hebt;  nie
schaden ; maar zo gy quaad doet
dat zult gy u beklagen, zo er een
Hemel is

58. Een Koning kan in verheffing niet
vergeleeken werde by een Geleer

den: want hy werd maargeeerd en
ontzien in zyn Ryk, daar hy over

te gebieden heeft; maar een Geleer
de is de gansche Wereld door in

cere.
De droefheid , die imand ge-67
oeld , om dat hy geen weten-

chappen geleerd heeft, is als de

blydschap des Hemels.
V. DEEL

15.

97.
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70. De Ryken hebben weinig ver-

driet ; voor die medelyden hebben,
is geen ding te zwaar om te doen
Voor de geleerden zyn alle Landen
zyn Vaderland; voor den welspre-
tenden zyn alle vyanden zyn Vrien-

den

Deze ses zyn niet bequaam om we-72

tenschappen te leeren : een Luye
een Domme, een Lekkere , een
Zieke, een slapende, en een wel-
lustige
Over het Goed of Quaad dat ons73
wedervaard, moeten wy de schulc
aan deze of geene niet geven: want
miemand kan ons iets aandoen, dan
Sod
De vromen , schoon zy vervallen77
tot armoede , zullen daarom hur
vroomheid niet verlaten, zynde de

stcene Pilaaren gelyk , die niet ge-
Ogen konnen werden

Een Slang is vergiftig ; dog een79
boos mensch is nog vergiftiger ;
want tegens ’t vergift van een Slang

zyn ’er geneesmiddelen ; maar te-

rens ’t vergif van een boos mensch
sgcen middel bekent
Die overmatig lang van postuui82.

zyn, zyn gemeenlyk domme men-
chen , en die heel kort zyn, ge-
meenelyk bedriegelyke ; dog die
een matige stature hebben , zyn
gemeenelyk verstandige Lieden

86. Die met beesten verkeerd, moet

gras eeten. Die met den quaden
verkeerd, zal ook niet bedyen

Met het weynige , dat een goe-39.

dertieren mensch bezit , komt hy
der een te baat , gelyk een put,
dic met zyn water een ider helpt;
maar met het veele, dat een quaad
nensch bezit, komt hy niemand te

halp , zynde de diepe Kolken der
Zee gelyk
De Neerstigheid is in ’t begin als21

cen Vyand , dog daar na werd hy
veranderd in een Vriend. Daar-

entegen is de Luyheid in 't begin
als cen vriend, maar werd daar na

als een vyand. Ook is de neerstig
stigheid in ’t eerst als vergift, maar
werd daar na veranderd in Amar

tam, of Nectar ; daarentegen is
de luiheid in ’t begin Amartam, dog
veranderd daar na in vergifr
De Lucht is een steunsel der Vo-
gelen, het water der Visschen , de
Koning voor de Armen, en ’t
schreyen voor de Kinderen

De Rivier brengt verscheide Vis-
schen en Bloemen voort, dog
schoon zy uyt een en ’t zelve
water gesprooten zyn, hebben zy

Dd egter
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egter een verscheiden smaak, er
reuk

De Geleerdheid, niet wel gebruikt99.
zynde, werd in ongeleerdheid ver-

anderd. Het voedzel onbehoorly

genuttigd zynde, kanmen niet we
verduwen. Een oud man, gepaard

met een jonge Vrouw, baard ver-
driet.
Van tien zal men ’er een Kloek100
moedig vinden ; van honderd eer
Geletterde. Maar van duizend een
Geleerde, die welsprekend is.

Korte LESSEN der Cin-
galeesen en Malabaaren, uyt

het Malabaars Boek
onnevendam.

vYt begeerig om Barmhertigheid te
Edoen.

Zet uwen Toorn ter neder

Weest niet nalatig in’t gene gy doer
kond.

Verhinderd niet, als 'er gegeven
werd

Maakt niet openbaar , ’t gene gi
weet.

Weest niet verquistig in 't geld
Veragt de Letter- nog de Cyffer

konst niet

Versoeken is zich te vernederen
Als gy eet, zo gedenkt den Armen.
Leefd nedrig na de gewoonte
Laat niet af van te bidden

Geeft geen quade woorden.

Verminderd de bedongen Prys niet.
Zegt niet alles ’t geen gy ziet
Maakt een ronden kring op de dorsch

vloer
Leefd met vergenoeging
Belegt uwe woorden, of verklaard z

wel

Bouwd geen groot huis
Gaat met vroomen om

Bezorgd uw Vader en Moeder.
Vergeet de weldaden niet
Leest, plant, en zaeid op zyn tyd
Neemd geen Geschenken in ’t Gerig

aan

Begind niet , ’t gene gy niet kond
uytvoeren

Laat geen Slangen danssen
Legt op geen Bed van Capok
Zyt niet geveinsd in’t spreeken
Doet niet, ’t geen u niet betaamd.
Leerd in uw Jonkheid
Vergeet uw Moeder niet, die u ge-

paard heeft

laapt niet lang.
Doet geen Ongeregtigheid.
Onderhoud de Gebeden

1
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Zoekt de Vrede uw leven lang
Onthoud u van ’t quaad
Veragt uwe Conditie niet.

Als gy u by imand voegr , valt hen-
niet af

Vlied alle schade

Weest aandagtig in 't opmerkelyke
Hebt geen gemeenschap met quaad

iardige.
Begeerd geen Roof-goed
ryst u zelfs niet

Weest geduldig
Houd u vroom-

Weest niet scherp in woorden

Vergeet uw Vaderland niet
Zegt niets dat schandelyk is
Onthoud u van speelen en dobbelen

t Geen gy doet , doet dat volmaak
yk

Weret, by wien gy u voegen moet
Onthoud u van de Gek te scheeren.

Geert het quaad spreken geen gehoor.
Weest geen Luyaard.
Draagt u als een eerlyk man.
Weest Onderdanig en eerbiedig, aan

den Drie-eenigen God.
Verlaat u partuur niet.

Verhinderd het quaad
Geeft de droefheid geen plaats
Straft na Recht en Geregtigheid.
God moet men niet vcrachten
Leefd vreedsaam met de Inwoonders.

Geeft de Vrouwen geen gehoor
Vergeet d’ontfangene weldaden noit
Indien gy geen kans ziet, zo begind

iet niet

Weest volstandig in’t goed doen
Leefd na de gewoonte van’t land.

Gaat niet van uw Geboorte-plaats.
Speeld niet in ’t water
Spreekt zagtelyk of bedagtelyk
Leerd allerhande Konsten.

Zaeid Neli-Zaat

Houd u Recht als een Maatstok

Doet geen booze stukken

Spreekt geen oneerlyke of vuyle
woorden.

Geeft de Ziekte geen gelegenheid.
Spreekt geen agterklap.
Gaat met geen Slangen om-

Spreckt geen fout

Houd u Standvastig
Pryst den genen , die u pryst er

leer het
Weest neerstig op uw Zaey-land
Eerd de Grooten.

Ontslaat u van de bekommernissen
Bewaard u Goed, op dat gy wel leefd

Pryst, dat prysens-weerdig is
Weest niet veranderlyk, of onbesten-
van Gemoeddis

Geeft uwe Vyanden geen gelegenheid
Spreekt niet veel

Eet niet gulzig.
Staat
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Staat voor imands aangezicht noit
Met toornige menschen moet men

niet omgaan.

Houd uwen ommegang met de goe-
de

Hoord de woorden der wyzen.
Gaat in geen Bordeel-huis.

Spreekt onderscheydentlyk
Bedwingt uwe lusten.
Laat uwe woorden ongeveynsd zyn
Weest noit de eerste in ’t wedden.
Volhard in ’t goede.
Leefd, gelyk uwe Dorplieden doen
Bejegend niemand qualyk
Volbrengt uwen pligt
Onthoud u van ’s avonds, en ’s mor-

gens, lang te slapen
Maakt geen vyanden.
Houd niet op van te bidden

Deze Zin-spreuken zyn van een oude

zeer wyze Vrouw voortgebracht

Eenige korte Spreuken van

Anna Pidavi.

Ader en Moeder zyn de eerste Per
) soonen, die men kend
Het is goed Tempels te bouwen.

Daar is geen grooter werk der barm-

nertigheid, dan ’t geen aan zyn eygen
huis geschied

Die niet vrywillig geeft, zal van de
quaden verbeterd werden.

Weynig te eeten is goed voor de
gezondheid van ’t lichaam

Met zyn Medcborgers te twisten , is
om geheel verlooren te gaan.

De Letter- en Cyffer-konst zyn t
achten als beyde de oogen

Het gene belast is te doen, is als Me
decyn

Schoon gy een Bedelaar zyt, doet da
noodzakelyk is

Als gy u by imand voegd, zo verlaa
u op hem

De werken van een Godsdienstige zyn
vel te doen, en te leeren

Die van quaadspreken zich niet ont

houd, zal schade aan zyn goed lyden.
Weest yverig om geld en goed tever

gaderer
Vuyle woorden moeten uyteen

deugdel- ke mans mond niet gaan
Als een Vrouw haar wel bewaard, ze

is dat een heerlykc zaak
’t Geen gy niet krygen kond, vergeet

dat haastelyk
Spreekt met de gemeene man ge-

meene woorden.
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Die de fauten van zyn Vrienden wil

onderzocken , is geen Priend van
ten

Die verstandig en snedig is, zyn voor-
nemens zullen wel uytvallen

Zo imand u ten quade raad, wykt van
nem af.

Goeden raad gehoor te geven , en
daar na te doen, is zo veel als een Schaf
op te leggen

Vysheid en Wetenschap te hebben
sbeter als geld in de hand

Dat men met de Groten kennis houd.

is, om by gelegenheid door hen gehol
pen te werden.

Een verklikker, of aanbrenger, is als
de wind, die ’t vuur aanblaast.

Indien gy tegen de reden spreckt, zult
gy een ider tot uw vyand hebben.

De schoonheid der Kinderen be-
staat daar in, dat zy niet ongehoorzaam
zyn

Groote Heeren moeten wezen als Va-
ders des volks, of der Inwoonders.

Die zyn Toorn kan bedwingen is

uytnemender dan alle Godsdienstigen
Sezorgd eerst uw Landbouwery , en

dan uwe Heerlykheid.
Houd met uwe vrienden goede vriend-

schap
Twist, en den dobbel, verderven die

gene , die 'er lust toe heeft.
Als imand gedenkt aan de ontfangene

weldaden , dan werd al 't quaad verge
ten

t Is beter voor een goeden naam zorg
dragen, dan voor iet anderste

Schoon gy niet veel bezit , dankt
gtans God.nO
die Gelukzalig genaamd werd , is

ryk genoeg.

Die luy en leedig loopt , den zelven
22 ’t qualyk gaan.

Daar is geen beter Tempel, als de
moeder, die ons gebaard heeft

Zoekt Geld, of Schatten, al zoud gy
golven der zee doorklooven
als een goede Vrouw aflyvig werd

zo is dat als een vyer voor de man.

Bovenmatige gramschap werkt groot
quaac

Een hoogmoedige Vrouw is een vy-
andin.

Zo God met u is , zal al ’t quaad van
u vlieden

Mdeer te verteeren als te winnen , zal
eyndelyk armoede zyn.

In Januari, en Februari, moet gy u
huis houdenin

t Is beter van uw eygen handen ar-
beyd te eeten , dan op een ander te
wachten.

Spreckt niet onbeleefdelyk met uwe
vrienden.

Dad 2 De
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Daar is geen grooter quaad, dan deDe oncenigheid veroorzaakt veel moe-

vellustigheid.
jelykheden

Wacht u voor een geveynsde vrou-Als gy met uwe Borgers in vree-
we.de leefd , hebt gy geen sehade te wag

Zo de Hemel zich toessuit ver-
ten minderen alle weldaden op der aarde.Door altyd te kyven, werd men nier

Een haastig Man hout maat nog staatjeacht , gelyk de Waterslangen in de
De kracht van een sterke is als eenNeli (of Ryst- velden, die door de ge-

oortgedreven pylwoonte de menschen niet vreesen.

Lieden van een genereus gemoed, zul-Maakt u wooningen , daar goed wa
len niet bedelenter is

Als met de Rykdom wysheid verzeltBedenkr eerst, eer gy een zaak b
gaat is t een heerlyke zaakder hand neemd.

De opregte hebben geen erg of quaacEerd wyze en geleerde Lieden
gemoedDaar is geen grooter geveinstheid, als

Als de Koning vergramd is, is 'erint hert der menschen
Als het Bidden geschied uyt den gron geen hulp tegen

des herten, is het goed n wat plaats het ook wezen mag, zo
aanbid GodSchoon gy zoud gedood werden, zo

spreckt egter altyd de waarheid Legt u te slapen op een bequame
plaatsDie een Leugenaar is, werd niet ge

igt. Die niet bid , heeft nog zorge , nog
Het recht vasten is , zyn begeerlyk gedachten.

heden, of wellusten te dooden.

In’t bouwen van’t Land, kent men Deze Spreuken zyn van de zelve Vrou-
de arbeydzaamheyd van een man ve al mede opgesteld.

Schoon gy melk voor u hebt, zo
moet gy nogtans weeten, of het tyd is Om nu verder kennis van de Boeken

om te eeten. lezer Malabaaren , die zy hunne Kin-
Daar is geen getrouwer hulp , dat deren te leeren geven, zo wel, als van

van uw Broeder de Zeden-Lessen, die zy hen instampen
Leefd met uwe Huisvrouw wel e bekomen, heeft men maar ’t volgen
Onthoud u van ongeregtigheid, doo- de Bericht, na te zien.

slag, en dievery.
Quaden en boozen, hebben geen barm-

hertigheid nog heleefdheid
Het eerste Bock , dat deGy zult uw Vader, en uw Moeder.

niet bedroeyen met quaad sprecken. Malabaaren aan hunne Kinde-
Veranderlykheid des gemoeds is der

ren te leeren geven , werd
vrouwen eygenschap

genaamd Conneven-Al zouw uwe Reyze langsaam geschie
den , zoekt uw rustplaats, eer de zo1 Dan; en des zelfs
ondergaat

nhoud is deze:
Begeert noit , het gene quaad is
Imand onderhoud te geven , is een

In ’t begin danken zy hunne Go-dyk, of steunsel, om Konsten voort te
den in dezer voegenorengen.

Schoon gy niet veel hebt, ont- K toon myne eerbiedigheid voor de
haald egter uwe gasten. voeten van den Soon des Heeren, die

Zonder regen kan men geen Gezaer loeizel draagd aan zyn hoofd, welke is
hebben Tenaggm.

Na het Weerligten volgd de ree
En dan volgd :

gen.
Daar is geen Klip zonder Schipper. 1. Gy zult altyd trachten Goed te
Smmegang met quaden zal uw scha- doen

de veroorzaaken
2. Onthoud u van Gramschap

De Spreuken der Ouden zyn zeer
Doet niet, ’t gene gy niet kondgoed.
doen.Zagtelyk leggende, slaapt men wel
Seen Aalmoes zult gy onthou-In ’t zweet uwes aanschyns uw kofl 4.
den , en zo voorts lezen zy ditte winnen, is zonder opspraak.
Boek door, vervattende 113 Les-Intrekt uw handen van de Hoeren-

sen over verscheyde Stoffen.Het gene gy zegt, zegt dat klaar er
onderscheyden.

Het
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Daar na Leeren zy ’t BoekHet tweede Boek, genaamd
JrichaL, mede met Les-

ANEMPIDEE
sen, en in’t begin van de

Maanden hunner Goden,Sen Inhoud des zelfs is :
en voorts over ver-Ong , loofd den Grootmogende,
scheyde dingen han-enz., die de Rivier op zyn Hoofd

delende.heeft, en met Aazen is bestreeken, daar
geen gebreken zyn. Den Inhoud luyd aldus:

En daar onder volgd :
DEn Heer van vyf armen , die de

zelve Vinajagam is. Ik zal u mei1. De eerste Goden, die wy kennen,
blydschap, melk, suyker, rype vrug-zyn Vader, en Moeder
ten, en Lanjos (of Cocos-nooten) ver-

2. Gaat na de Kerk : want dat 1 eeren , en doen eerbiedigheid voor uwe
goed.

roeten.

Helpt my Heere.Daar is geen grooter barmhertig-3

heid, als Aalmoessen in ’t huis Deze 200 Versen werden Urichal ge-
te geven

naamd, en onder ’t zelve volgen nog
De overgadering van Gierigaard4. eenige Versen.

zal de zelve medenemen, of ver
vranden

Met zulke , en diergelyke Lessen
ge-Na deze Boeken werd hen

voleyndigd dit Boek, ider Les zyn by-
leerd het Boek Tivagaran, in

zonderen zin hebbende.
zig begrypende r2 Capittels, of
de wyze van een Woorden-
boek, voor de Poeten, en in

Het derde Boek, genaamd
t eerste Hoofd-stuk werd

Mopirei, is mede vol gewag gemaakt van alle de
Afgoden, en op ider zy-Lessen ; en begind
ne betekenis , na de

aldus : magt en dapperheid,

door ider betoond.F Ovende en eerbiedende aan de voe
Eten van den Soon , van den Heer

Beginnende in 't eerste Hoofd-
van den beginne, die ’t aangezigt heeft

stuk aldus:van den Olifant.

JEdrig buigende voor de voeten van
En volgd verder

den God , die het aangezicht
neeft als een Olifant , en aan de voeten1. Dat men voor het goed , dat wi
Bellen. Die de zelve Vinajagam is,aan imand doen , geen vergoe
die zal my ’t hert doordringen , en ikding in hunnen voorspoed var
daar door licht des verstands krygen,hen moeten afwagten : want 21

om recht en grondig te leeren.zyn niet gelyk de Clappus-boo¬
men, om in haren bloey van der De 12 Hoofd-stukken, zyn genaamd
zelver kruin vergelding te heb

Tivagaraon, en onder de zelve leest menven van ’t water, dat men aar
het navolgendede Stam giet. hangaran, beteekend uytroeyen van

alle Vyanden2. ’t Goed , dat wy aan eenige goede
Jerejon , de oorspronk van alle din-Lieden doen, is gelyk de Let

gen.ters, die gegraveerd zyn in een Camadaganan.
Steen. En ’t goed, 't welk wy

Zangadarane , en zo voorts werd daaraan de Quade toonen, is als of
gewag gemaakt van alle grootevy op het water schreven
en kleene Afgoden, met de naa

dii men, en met onderscheid van iderMet 30 zulke Lessen eyndigt
der zelveBoek

Ddd 3 Het
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Het tweede Hoofd-stuk, han-
deld van alle de Godzalige

boetveerdigen , en van al-
le andere Geslachten

onder hen; te

weten :

Uravor, zyn Lieden, die Kuis le
ven.

Ajar, Barmhertig over alle de Zie
len , die in de Wereld zyn.

Madavar, die veel Boetveerdigheic
heeft betoond

Munavar, die zonder erg, of eenig
quaad leven is

Arravor, die Barmhertigheid en Ju-
stitie steeds oeffenen, zonder

minste gebrek. En zo zyn ’er
velerley zoorten van Naamen

en dan komen de Naamen de

Boetveerdigen ; welke in52

bestaan.

27Bramines,

14Konstenaars,

Grootmagtige 5

Koningen van de heele Wereld 15

Byeenkomsten,

Koningen der opkomst van de Son,:

ii Maan,

De 3 Koningen, die zy zeggen dat 'er
zyn

Seran, 18

Sollem 10

Pandiam, 18

12Graven

Raadsheeren ,

Krygs-Officieren,
u 6Chittis

Bellales, 14

Mooren,

Doctooren, 5

Pottebakkers,

Soutmakers,

Schrynwerkers,

Timmerlieden,

Kopergieters,

2
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Wasschers
Slachters

Schoen-makers

Barbiers.

Chiandos

Snyders.

Viool-makers.

Buurlieden

Arbeydslieden, enz

Het derde Hoofd-stuk.

Handeld van alle soorten van Voge
len, en van alle de kruipende, en andre

Gedierten

Het vierde Hoofd-stuk.

Handeld van alle zoorten van Boo-
men, die in de Wereld zyn

Het vyfde Hoofd-stuk.

Handeld van den Hemel en den
Aardbodem

Het sesde Hoofd-stui.

Van de Naamen van ’t Goud , de
Peerl , Yzer, enz

Het zevende Hoofd-stuk

Aangaande de Naamen van al het
verk , dat met Goud , Zilver, Koper
Yzer, Lood , Metaal en verder met
Hout , Aarde , Garen , Leder , enz

kan werden gemaakt

Het agtste Hoofd-stuk

Handeld van de Naamen van alle de

kuricuze dingen en moijigheden de
Werken, nevens haare Kouleur, en hoe
men de zelve moet maken , met onder

scheiding van haare Maaten

Het negende Hoofd-stuk.

Handeld van alle zoorten van Spreuk
jens, Aardigheden, en rechtzinnige,en
tusschenredenen tot de Negotie, als
Listen in den Oorlog dienstig; als me-
de om de vrouwen te bepraaten , en

net haar te Danssen , enz.

Het thiende Hoofd-stuk.

Van alle de oude Spreuken, en aan-
gaande de Zaaken van den Godsdienst
en alle de woorden rakende de Poëzie

met haare Reglementen
Het
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Het elfde Hoofd-stuk.

Aangaande alle de Woorden, raken-
de de Poëzie , op de wyze van eer
Woorden-boek.

Het twaalfde Hoofd-stuk.

Aangaande de grootte, en Mate de
Werelds , en de grootte van het Para
lys, daar de goede in zyn. Verschey-
denheid, en hoedanigheid der Gezan

gen ’t gebrek der zelve, als mede ovei
Wel of Qualyk gaan ontrent he

Trouwen , als anderzins

Het begin der Historie van

SIRUTONDAN.

I¬ Eze Man was zeer Godzalig , en
Barmhertig hebbende een Zoor
van 5 jaaren gehad , die ter Schoo
zing. Hy gaf veel Aalmoesen aan af
me lieden, en spyzigde alle hongerige

Op zekeren da;tot hem komende

geen armen by hem geweest zynde
ging hy die zelf opzoeken, en onder-
wylen quam een Fakier of Jogi in zyn
Huys  zeggende tegen Sirutondan
Vrouw , dat by grooten honger bad. De
Vrouw zey , dat hy daar kon blyven
en dat zy hem eeten geven zou. De

Fakier zeyde , dat hy niets nuttigen zou

in een huis, daar geen Man was, gins
derhalven, tot haar man t’huis quam,
onder zekren boom rusten , verzoeken-

de  zy dit haar man wilde aandienen
De man, bedroefd t'huiskomende , o-
dat hy geen armen gevonden had
hoorde van de Vrouw , dat die Jogi 'er

geweest, en dat hy nu onder zekrer
Boom rustende was; waar over hy ver

gramt, hem zogt, daar vond, en met ver
ontschuldiging in zyn huis verzogt, gelyk
hy quam. Hy verzogt, dat hy zig reyni
ren wilde, om te eeten. De Jogi zey

de;: dat by geen Spys , dan menschen-vleesch
nuttigde , en dat moet nog zyn van eer

Jongeling van 5 jaaren, en van goede Ou
ders , die leezen en schryven kan, en var
een Moeder die maar dezen Zoon gebaar-
heeft , en als die onthooft zal werden
zal de Vader den Soon moeten vasthouden
en de Moeder den zelven moeten onthoofden
en dat alles met blydschap, anders zal is
geen Spyze nuttigen. Sirutondan zeyde
t is goed, ging zelf na de School, bui-
ten kennis van de Jogi roepende zyn
Zoon van daar. De Zoon vraagde zyn

Vader, waarom hy hem riep, waar op

LON. 2953
de Vader met verzierde woorden ant-
woordde, uw Oom heeft veel kost , een
goude Pen, en een menigte van Boeken ,
voor u gebragt. Komt laat ons mette
haast na huys gaan, dat ook geschiede;
wanneer de Vader hem vasthield, en de

Moeder hem heeft Onthoofd , leggen-
de het Hoofd alleen , en van ’t verdere

cost bereydende , welke opgedischt
zynde , wierd den Jogi verzogt om te
eeten. Hy, ten dien eynde dan gaande
zitten , vraagde eerst, waar het Hooft
vas : en waarom zy daar van geen kof

emaakt had: En , zich hier over mis-
noegd toonende, stond van de plaats op
en zeyde, niets te willen nuttigen. On

dertusschen bragt de Meyd de Spyze
die zy van ’t Hoofd gemaakt had, wel
ke opgedischt zynde zeyde de Fakier,
dat by niet gewoon was alleen te ecten

en dat hy een Jongeling by hem moest
hebben ; vraagende met eenen, waar i.
au Zoon: waar op Sirutondan ant woor-
de ; dat hy na de School was, en dat by
daar lang zou blyven. De Fakier hem
verscheide maalen lastig vallende, dat by
zyn zoon vas zou voepen, zo riep Siruton¬
dan, een stuk weegs verder gaande, om
den Fakier te behaagen , zyn Zoon, waar
op die quam. Sirutondan toen na dien
Fakier ziende, vond hem niet, maar hy
was verdwenen. Hier door wierden zy
gewaar, dat het een der Goden was
en na dien tyd hebben zy met groote
barmhertigheid te toonen geleefd waar
op zy , na hun dood ten Hemel (dog
andre zeggen ter Helle) gevaaren zyn.

De verdre Boeken welke de Mala-
baaren over hunnen Godsdienst hebben
zyn (behalven hunne 4 Wet-Boeken
Sama Vedam, Urukku Vedam Edirwarna-
Vedam, en Adir Vedam , welke alle in

’t Girandams beschreven, en by de Bra
mines in zeer hooge agting zyn) de na
olgende :

Takka Sastirum , dat is een Systema
over hunne Leere, uyt, allerley
Boeken getrokken, met de bewy-
zen, by wyze van een Dispuit tus-

schen twee Persoonen, daar by
want Takkum betekend in 't Ma.
abaarsch een Dispuit, en Sastirum
een Systema. Dit Boek is zeer be

zwaarlyk te krygen, ja niet te zien,
en is ook in ’t Girandams, of Sans-
crits, beschreven

Daar na volgen de Sastirangol, dat is
Een Systema over de gronden var
hun geloove, Theologie, en Wys-
geerte, die een Richtsnoer van hur
Leven zyn. Dan volgen in ordre
ook hunne Poxanangol, of 18 Ge¬

schie-



BYZONDER2400
schiedenis-boeken , en hunne 24 Aga-
mangol, die al van den zelven trant, en
daar uyt getrokken zyn

Buyten deze zyn ’er nog veel andr-
Gemeene Boeken , die zy dagelyks on-
der allen gebruiken. Als:

Dewarum. Een Boek tot Lof var
Tschiwen, of lxora , de opperst
God; die wel duizend en agt Na

men heeft.
Diruwaschagum. Een Boek van God

selyk gesprek, met Yschiwen ge
houden

schiwapodagum. Een Poëtisch Boek,
over die zelve Godheid

Wilackoli. Een Zeden-boek.

iriwalluwir. Een van hunne beste
Zeden-boeken , door Tiruwalluwer,
en in zuivere en zware Versen be
schreven. Die dit kan lezen en ver-
staan, kan ook de zwaarste Poëeter

begrypen. Deze Schryver, n
den trant van de Schriften van Se
neca , leefde over 1500 jaaren te
Maliapoer, of te St. Thomé.

Cnanapodagum. Een Boek over de Lee-
re der Wysheid

Tschiwakawischum. Een Lof-boek ter
eeren van Tschiwen.

Dewikawischum. Een Lof- boek ter
eeren van de Godin Chaddi, Tschi-
wen’s (of Chi-wen s) Gemalin.

Warripaddu. Een Boek , waar uys
hunne Stervende Lieden Singen,
m Zalig te werden

Antasastirum. Een Boek over hunne
Natuur-kunde, en over de We

tenschappen.
Abiramiantadi. Een Lof-boek, te

tere van Ammei, Ixora’s Wyf, an
ders ook wel Parwati, en Abira

mi, aan een ander oord, of te Di-
rakawoer, genaamd.

Kaschikandum. Een Historisch Boek,
ol Goddelyke Wonderen , in de
Stad Kaschi voorgevallen

Periaporanum. Het grootste van hun-
ne 18 Historische Boeken

Werutiaschelporanum. Een Historie
voorgevallen met de Goden, on
trent Weruttaschel

Kandaporanum Diruwenkatuporanum
Een Geschiedenis - boek , van )'
voorgevallene tusschen de Goden
by Diruwenkatu, 6; Malabaarze
myl , ider van 23 uur , benoor
den Trangebar. Hier in werd ool
Cburapadbama beschreven, als Ko

ning over de 14 Werelden
Maturaporanum. Diergelyk Bock, van

’t voorgevallene by Muror.

ZAAKENE

Markkandaporanum. Een Historie van
Zaaken, met den Jongeling Mar
kanda voorgevallen

Wadurporanum. Een Boek van’t voor-
gevallene met de Goden ontrent
Wadur

Egateschiporaaum. Een oud Historie
boek over hunne 2 Vasten-dagen,
alle maand

Bramanajum. Een Boek der Geschie
demissen van Bramma , waar by

zy Wischinoe, in zyne verscheyde

veranderingen , verstaan. Het is
is Versen

Walakandaramajanum. Een Poetisch
Boek, over de Historie van Bram-

110

Paradum. Een Historie van 5 Broe-
ders, Tammer, Wimen Artschunen

Nagulen, en Chaia Dewa, genaamd;
van welken Tammer van de Goden

zichtbaar ten Hemel opgenomen is
en ter eere van welke zy veelc
agoden gebouwd hebben

Een HistorieInderacheiddubaralam
der , daaden , van In aracheiddu:

Zoon van den Ceylonschen Keizer

Rawanen , met welken Reizer

Bramma een groten Oorlog voer-
de

Een HistorieKombakar nabaralam.

ran Rawanen’s Broeder.

lrania Wadeibaralam. Een Historie var

den Reus lranien, een veragter der
Goden , die zich zelven als een

God opwierp , dog daarom van
Wischinoe gedood is, waar in ook
Wischtnoes verandering in een Leeuw
beschreven werc

Ramaschium. Een Boek van Wischt-
roe's daaden, en wyze om hem tt
eeren , met den weg ter Zalig

neid , omstandig uyt alle hunne
beste Schryvers uytgetrokken ;
zynde een Inzetting- en Wet-bock

der genen, die Wischtnoe als den op-
ersten God eeren

Ramawatarum. Een Bock over Wischt-
noe 's Geboorte, toen hy als Eram-
ma in de Wereld verkeerde , en

van de Wonderen , by die veran-

dering voorgevallen. Deze heeft
ook veel naamen

Kischten Tudu. Een stuk van kistna':
Historie, als Gesant gebruikt.

Alle deze Boeken kan ider een lezen.

Nog zyn ’er andre, als

Aturschuwari. Een diepzinnig Zeden-
boek

Konneiwehuten. Een kleen Zeden-bock.

Mudi-
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Mudirei. Een diergelyk kleen Boekje
vol Gelykenissen , van zware lan

ge Versen
Ariwari. Hun A. B. C. Bock
Ambigeimalei. Een Poectisch Boekje,

ter eeren der Godin Parwati

Aruni Kiriantadi. Een Boek van 100
Liederen, ter eere van Ixora

Nelleimallei. Een Boekje in Versen ,
tot Lof der Vrouwen.

Negendoe. Een Poëtisch Woorden

bocl, zeer nut tot verstand de
oude Poêten en om Versen te le
ren maken. Waar in ook de na-

men der Goden en Godinnen aan

gewezen werden. Het is zeei
zwaar om te verstaan, en als een
Taal op zich zelven , alleen den
ervarenen in de Poëzie bekend

Nalariar Een Boek , dienende tot
onderwys in hunne Dicht-kunde
mede zeer zwaar om te verstaan

Letschana Alankarum. Een Boek, ver
vat tende de Gelcerdheid hunne

Poeten

Dolkabiam. Een groot Boek, door ee
van hunne Aloude Koningen, o
ver hunne gansche Dichtkunde, en
andre Wetenschappen meer, ge-

Zeer weynige onderschreven.

hen konnen dit Boek verstaan

Een Bock oveLetschana Utarum
hunne Poëzie, en een handleiding
daar toc

Kvilkalambagam. Een Poëtisch Lof
bock , ter eere van de Goden in

de groote Pagoden, en ook to
Lof der Pageden , in alle welke

groote men ’er cen vind , alzo d
anshoeren , uyt, deze Boeken
Liederen ter eere der zelve Zin

gen moeten.

A-gala Sakkarum. Een Bock, aanwy

zende, hoe lang de Wereld gestaan
hecft

Dakka Sastirum. Een ander Bock als
’t vorige, over de Leere der Chri
stenen

Mandra-Schuwan. De kleene Cate
chismus

Chada Icori Maga Mandirum. Een Boek
der 18 Boeken hunner oudste
Wetten , en Inzettingen , waa
onder 't Boek Wirankoe, over hun
ne 7 Heylige Plaatzen, (3 Steden

en a Vlekken, tusschen de; en
mylen van Trangebar gelegen
handeld.

V. DEEL.
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Wetalakadei. Een Boek in Versen,
vervattende, onder anderen , een
Vloek van Ixora, over een dit
een Duivel wierd , en veel onder
de menschen verschenen is.

Aan de Wetenschappen, en Kon¬

sten, geven zy de vol-

gende Naamen :

Vedam Sastirum. De Godsgeleerdheid.

Grata Sastirum. De Zeden-kunde

Takka Sastirum. De Disputeer-kunde.

De Saduria Sastirum. De Harangueer-
kunde

Panschaletschina Sastirum. De Poczie-

of Dicht-kunde

Loga Saestirum. De Wysgeer-kunde

Pumi Sastirum. De Natuur-kunde.

Puwana Sastirum. De Geographie, of
Aardryks-kunde.

Waiddia Sastirum. De Genees-kunde
Nidi Sastirum hunne Politica, of Be¬

tier-kunde

Sodirisbia-Sastirum, of de Wis-kunde

Natshettirum Parkiza Sastirum. De
Sterre-kunde

Choduischirum. De voorzegkunde uyt
de Sterrer

De Samostrigei Sastirum. De Geoman.

tia, of de voorzegs-kunde uyt de
Aarde,

De Kemida Castirum. De Lantmeet-
kunde

De Paradum Sastirum , of de Musycq-
kunde. En de

Raschaweddei, of de Alchymia

De Malabaaren schryven op geen Pa¬

pier , nog met Pen en Inkt, als wy
maar op een Clappus-blad , met eer
zere Griffie

Dat zy 7 Opper-, en 7 Beneden-We-

relden stellen, meynen wy reeds elder.
aangehaald te hebben. Ook is hun Oor-
deel , dat de Slang , of Draak, Cho-

schen, den Berg Kailaschum (die door
de 14 Werelden loopt) draagt, en da
die Slang alle Son- Maan- zwymer
of Eclypsen, en alle Aardbevingen, ver
oorzaakt

Rondom dezen Berg, stellen de Poë-
en , dat de Zon loopt. Ook weter

zy de Zon- en Maan-swymen net uyt
te rekenen.

E e e Uyt
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alleen dienende , om hunne GedagtenisUyt het geene wy dan reeds dus ver
te vernieuwen, en te versterken , terwylre van Budhum, en zyne Leere, als ook
zy , niet die Beelden, maar alleen devan dezen Voet, en Aapen-Tand, ver
Goden, eeren; dat byzonder wel met dehaald hebben , kan men klaar genoef
dienst, en’t zeggen der Roomsgezinden.zien , wat voor onnozele en blind
in opzigt van hunnen Beelden-dienst.Heydenen, deze Cingaleesen, en hoe 2
overeen komt,in allen deelen vol Bygeloof zyn , ge-

Geen Maand- stondige, mag in eenlyk zy ook , zoo hen maar het een of
van deze Tempelen komen, en zelf geer’t ander ongelukkig voorteeken op der
mannen, wanneer zy geweest zyn, daarweg, of elders , ontmoet , hun gansc
zig zodanig een Vrouw bevint.voornemen, dat zy anders hadden , sta

Alle die Pagooden hebben ook grote Inkom-ken zullen
inkomsten en Vrydommen, hen, en de sten derZy erkennen wel dat ’er een Opper
Priesters sdie van alle Lasten vry zyn) telveste Wezen is, dat alles geschapen heefi

door de Keyzeren , en Koningen , vanmaar dat hy 't bestier van de Onder-
tyd tot tyd geschonken , waar door demaansche Zaaken aan eenige mindere
Priesteren , en deze Pagoden, metterGoden gesteld heeft, waar in zy dar
tyd meer Dorpen , en Landeryen , toiverder met de Kust-volkeren overeen

hun onderhoud , dan de Keyzer vanstemmen , houdende ook deze Goder
Ceylon zelfs , bekomen hebbenwel voor de Geesten van Menschen

Deze groote inkomsten , werden totdie hier Heylig geleefd hebben; van de
de Offerhanden aan hunne Godenwelke zy ook vaststellen , dat de zelve
welke zy geduurig allerley Spyze voor-hen tegen de Duivelen, dat Geesten van
zetter, gebruykt. Ook hebben zy toverstorvene booze menschen zyn, die hur
dienst dezer Tempelen , Olifanten vankomen plaagen , konnen beschermen,
Staat, zoo wel als de Keyzer, die zyvan alle welke Heyligen zy Budhum stel
by hunne Omgangen gebruiken, en dielen het hoofd te wezen
hen mede veel geld kosten.De Son, en Maan, houden zy medt

Alle deze Pagoden zyn aan deze, ofvoor Goden , gelyk zy die ook zo noe
gene Goden, opgedragen, en met demen, en eeren.
zelver naamen genoemdHun verdre Goden nu , in de Be

Nog hebben zy veel kleeneKapellen, Hunschryving der Kust- volkeren by on
hier en daar op hunne Landeryen , of in byzondrereeds gemeld , dienen zy in ontelbaart

apellen
hunne Hoven, op een Paal of Pilaar,Pagoden , van welke zommige zee
gebouwt , waar in maar een Beeld varheerlyk van Steen opgebouwd, en mef
Budhum staat, waar voor zy ook Lamverwonderens-weerdige groote, Hooge
pen aansteken , en hem met hunne byen Heerlyk -vergulde Beelden, van Zil

ver, Koper, Steen, of van hout opge zondere Offerhanden eere bewysen

Gelyk zy nu driederley zoort van Go-Driedercierd zyn. Het onaangenaamste, van
den, en driederley zoort van Tempelen ley Pnedezen hunnen Tempels is, dat zy door
hebben, die ook byzondre naamen voe-stele-gaans zeer donker , en zonder eenige

Vensters, of Lichten, zyn ren , alzo zyn zy ook van driederlcy
Priesters voorzienHunne Vehars, en Tempels, diene

ook voor Vry-plaatzen, waar uyt d’ De hoogste Priester-ordre is die der De op
Keyzer zelf, uyt Eerbied voor de Gee Tirinanksi’s , die den Dienst van den pe-brie-

Afgod Budhum waarnemen, en welker sters be¬stelyken , geen gevlugten met gewelc
schreven

haalen zal Tempels , de naam van Vehars voeren
Zy zyn doorgaans maar een Verdic Zy hebben in de Stad Degligi een Rlo

ping hoog, hoewel zommige 'er twee ster, of groot Huis, waar in zy wonen,
hebben , die dan beyde met byzondere en by een komen, om zich over zaken
Afgoden vercierd zyn. Zy zyn geme- van hunnen Godsdienst te beraadslagen,
menelyk vierkant, en zommige met ge welk (als zynde de Vergader-plaats van
schisderde Staven, Schilden, en allerle de Heyligste Lieden, en opperste Gee-
zoorten van zeldzame Wapenen voor stelyken des Lands) ook een Vehar ge

naamd werd. In de ordre en rang dezerzien; dog die werden in geen Tempeler
van Budbum gevonden, alzo die een Mar Opperpriesters , kan niemand komen
des Vredes was ; maar in de zelve zie dan die van een Adelyke Afkomst, en te
men veel Beeltenissen van menschen gelyk niet alleen van hunne geleerdste

Lieden zyn (waar onder men nog alin geele Kleederen, of lange Rokken
scherpzinnige Wysgeeren,dog meest Epimet de beenen kruisling onder ’t lyf, er
cureen en buik-dienaars vino) maar ookmet de handen over een , als de Vrou-
van de beste opvoeding. Zulke nu newen, ons verzekerende, dat dit de Zie
men zy ’er wel verscheide aan; dog dielen van Heylige Mannen, en wel geer

werden ten eersten niet tot de weerdigGoden, maar Beeltenissen der zelve zyn,
hcic
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heid der Tirinanksi’s verheven ; want Lieden zullen voor by hen gaan, of zul-
die zyn gemeenelyk maar 3  4 in getal en zich zeer eerbiedig voor hen , even,

als voor hunne Goden , buygen ; zon-die alleen in den Vehar wonen , en zee
der dat ze imand die eere meer bewy-groote inkomsten, en ’t gezag over all

de andere Priesters hebben zen. Ook mogen zy alleen hun Talli-
Zy werden van den Keyzer aangesteld. pot-blad , met 't breed eynde voor uy

p’t hoofd dragen; dat, buyten hen,en van den zelven ook hoog gecerd, dat
niemand , dan de Keyzer, doen maghy dagelyks door ’t verleenen van groo

Waar zy ook ergens in een huis ko-te : ryheden, en door ’t geven van gro
men , werd voor hen ten eersten een ge-te Inkomsten, aan hen betoond

ver de Landeryen, aan hunne Pago vlogtene Deken, of Mat, gespreid, er
en wit Laken over den Stoel gelegt,den en Vehars gemaakt, hebben zy he

waar op zy zullen zitten ; al mede eenoppergezag, waar van de Pagters, her
jaarlyks de huur komen betalen, zonde Eer , die aan niemand , dan den Key-

zer, en aan Gesanten, bewesen werd.dat die Pagters eenig ander werk heb
Zy mogen noit arbeyden , of ergens wat henben ; zo dat zy als groote Heerenleven

aan de handen slaan, ook niet Trouwen, verbodenot nyd van veel andre Cingaleesen, die
hen als de Pest haaten zelf geen Vrouw-mensch aanraken, er

Alle de overige van deze ordre wer- net is hen maar eens daags geoorloft te
eeten , dog ’s smorgens en ’s avondsden Gonni’s genaamd. Zy alle, gelyl
mogen zy wel wat Vrugten, Ryst, ofook de Tirinanksi’s , dragen geele lan
water, gebruiken ; maar noit eenigge rokken , die hen om de Lendener
Wyn proeven. Zy eeten wel aller-sluyten, en de Linker schouder bedek

ley vleesch ; dog zullen zelf geen Beestken. Zy binden die met een Gordel
dooden , ja zelf geen bevel 'er toe gevan zuivre draden gewerkt , toe. Zy
vOngaan altyd met een bloot en geschoo

Het staat hen ook vry deze ordre, alsren hoofd , dragende gemeenelyk eer
zy willen, te verlaten, en dan is het henronde Waijer, met een houte Steel, tot
geoorlofd , een Vrouw te nemen ; omeen Sonnen-scherm, in de hand.
waar toe te geraken, zy voor af hunnenAan de zelve werd ook van alle di
rok uyttrekken, dien in de Rivier wer-Cingaleesen, en zelfs van de Keyzers

pen, hun hoofd en Lichaam wasschengroote eer bewesen, en geen gemeene
Ece 2 cn
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Na dat die eenigen tyd voor den Af-en aldus den staat van een Leck, wedei

god gestaan hebben, nioet hy die weermoeten aannemen
buiten brengen, en dan werden zy van deWanneer imand op een byzondre
Trommeislagers, Pypers, en andre Be-wyze voor zyn Ziel zorgen wil , doet
dienden , tot dien Tempel behoorende,hy zulken Opper-Priester, onder eer
opgegeten. Noit offerd men aan dezeLaaken, dat van vier mannen boven zyn
Itgoden vleesch; maar wel allerley an-hoofd gedragen werd, met Trommels,

dre dingen.Fluyten , en groote plegtelykheid, na
De aerde Ordre der Priesters, noem-zyn huis brengen (een eere, die al me

men Jaddeses , of de Priesters der Gee- en derdede aan geen ander, dan aan den Keyzer Priester-
sten, welke Geesten zy Dajauraus, en ordte.bewezen werd) onthaald, en beschenki
hun Tempels Covels noemen , die ookhem , na zyn vermogen , heerlyk, en
de geringste der Pagoden zyndoet , na dat hy 1 a 2 dagen wel ont

Deze Priesters hebben geen Inkomhaald is, hem met die zelve Statie, we
stender na huis brengen, werdende de Gift,

Als imand wat buitengemeen God-of ’t Geschenk , aan hem gedaan, voo
trugtig zyn wil, bouwd hy in zyn Hofuyt gedragen
zulk een kleen huisken, of Bosch-Tem-Terwyl hy by dien Cingalees is, doer
pelken , en hy zelf werd ’er dan ookhy niet anders, dan dien ganschen Nacht
Priester af. Daar in zyn allerley Wape-uyt een Boek , van Tallipot-bladeren
nen aan de muuren geschilderd , en ookzekere Liederen te zingen, leggende de

zelve aan de Toehoorders uyt , alzo de wel Beelden, die 'er zeer toornig uyt-
zien.zelve uyt zeer cierlyke, en hoogdraven-

Zulke Gebouwen noemd men zeldende Spreekwysen , Zaaken van hunner
een Gods-huis, maar doorgaans een Jac-Godsdienst uytdrukkende, en voor den
co, of Duircls-huis. En op zeleretemeenen man onverstaanbaar , opge
buiten-gemeene Feestdagen , ter eeresteld zyn.
an den Duivel , scheren deze PriestersNoit heeft eenig Keyzer de Tirinank

si’s, dan alleen Raja Singa, (om dat zy zich den baard t’eenemaal af

By tyden van Ziekte, offeren zy denmet het volk, met den deegen op zy-
Duivel een jongen roouen Haan,die acde na’t afleggen van hun Priesterlyl

gewaad , tegen hem opgetrokken wa riester met een Pyl ophoud, en zynen
Afgod dus aanbied , biddende, dat hyren) aangetast of om hals gebragt ;

aangezien zy voor Budhums zoonen van den zieke zyn vorige gezondheid weder-
geven wil. Zo de Zieke opkomt, zode Cingaleesen gehouden werden
werd die Haan voor den Covel opge-Behalven deze Opper-Priesters, is 'er
voed, om daar na aan den Afgod in denog een tweede Ordre, die men geme

nelyk Coppubs noemd zelve geofferd te werden, zoo by hem
Deze zyn tot de Pagoden der andr niet verkoopt, en tot geld maakt , dat

Goden geschikt , welker Tempelen zy onder de naam van een groote offerhan-

Dewals noemen. Deze gaan, even als den aan dien God te moeten doen, al
t gemeene volk, gekleed, zonder on- dik wils geschied is

derscheid , zelf ook , wanneer zy met Als de Pricsters voor imand hunne
hun dienst bezig zyn , dog op zulk een Goden raad zullen vragen , nemen zy
tyd dragen zy alleen zorg, dat zy eer eenige Wapenen of andre dingen der
zuiver kleed aantrekken. Goden , in hunne Tempels hangende,

Men kiest ook deze uyt de Edellie op de Schouders, gelatende zich onzin-

den, en zy leven van zeker stuk Lands, nig, en dol , voorgevende , dat de
dat aan dien Tempel gemaakt, of ge- Geest der Goden dan in hen is. Al wat
geven werd. En dit is al hun Inko- de Priesters dan zeggen , werd van de
men, ten zy, dat zy zich met 't geer Cingaleesen voor een ontwyffelbaare
aan de Goden gegeven werd , verry- Godspraak gehouden. Ook bewyst
ken men hen dan de zeive eer , die men

Deze nemen den Akker-bouw, als gewoon is de Goden te bewyzen.
alle andre Cingaleesen, waar, uytgeno De Woensdag, en Zaturdag, kiezen De Tyc
men als zy op hunnen Tempel-dienst zy uyt , om hunne Goden te dienen van de

zullen passen , dat ’s morgens, en ’s a om hun Raad te vragen, of hun gunst Uicu
ergens over te versoekenvonds, zo dikwils geschied, als de In-

Zy stellen vast , datkomsten van zulken Tempel konner geen anderen
lyden Duivel hun van een ziekte helpen kan,dan

Hun dienst bestaat daar in, om de die de zelve heeft veroorzaakt; zo dat
offergaven , door de Cingaleesen voor hun meeste, en eerste moeite is, om net

uyt te vorschen, wat voor een Duivelde deuren des Tempels nedergezet, voor
of quade Geest, hen die ziekte aa ge-den Afgod te stellen , en hem die aar

bragtte bieden.
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bragt heeft , dat zy door zekre onfeyl-
baare Tovermiddelen gewoon zyn of
hunne wyze te ontdekken

Zy nemen een Boog , van een stok-
Hunne

je, of hoepel gemaakt , aan welkerTover ees zy een Tsjelakati, of Pinang-me:
midde

len , om (dat als een Schaar is) hangen. Terwy
te ont- zy nu dit stokje, of boogje, zoo vast
dekker

houden, spreken zy alle de naamen vanwie her

de Ziestehunne Goden, of Duivelen uyt, op t
erOOr noemen van welken naam , nu zich

2221: zer beweegd, daar zy wel op letten,
heeft

die God is 't , die hen de ziekte aange-
bragt heeft, en aan wien zy dan offer-
hande, op de voornoemde wyze doen ;
al 't welke echter in den grond meef
van ’t zeggen hunner Priesters (dic 21
gelooven moeten) afhangt

In ’t byzonder nu hebben zy negerHann

Planeten-Goden , Gerehah’s by hen genoemd
dienst. van welke zy meynen , dat al hun Ge-

luk, of ongeluk, afhangt

Dit zyn de 7 Dwaalsterren, en no
2 andere, te weten, het Draken-hooft,
en de Draken-steert

Om hen te eeren , maken zy eenige
Beelden van kley, na’t getal der geene
die zy meinen, dat over hen vertoorne

zyn , het welke zy al mede door dier

gelyke tovermiddelen uytvorschen
Deze Beelden beschilderen zy met al

lerlcy Verwen, gevende aan de zelve
een vervaarlyke gestalte , zommige met
de slagtanden van een verken, andre me

de hoornen van een os, of met de snui

van een Olifant , dog altyd iets van de

gedaante van een mensch hebbende
Voor de zelve zetten zy allerley spy
ze , terwyl de zieke voor hen, zo lan
dit duurd , zitten blyft

Dit geschied gemeenelyk ’s nagts, niet
zonder ’t gerommel van Trommels, en
Pypen , tot den dag toe, en dan wer-
pen zy die Beelden op den openbarer
weg buyten hun huis , op dat zy ver-
treden zouden werden. Ool neemd me

dan die Spys weg , en laat ze opeetei
door de bedienden, die daar op gepaf
hebben of wel door eenig ander ver
agrelyk , en slegt volkje, daar ontreni

zynde

Dit doen zy wel voor die Dwaal
sterren ; dog voor die Duivelen maa
ken zy zulke Beelden niet. Als zy de
zelve willen dienen , bouwen zy eer
nieuw huis in hunnen Hof, byna als eer
schuur , die zy met bladeren van boo-
men dekken, en met de takken der zel

ve, en met bloemen opcieren, brengen

de in dat huis eenige van die wapenen
die in hunne Tempelen hangen.

Deze leggen zy op Stoelen aan d
eene zyde van ’t huis, dat zy ook me

Lywaad behangen; en zetten voor de
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ze dingen , op andre stoelen , eenig
eeten, terwyl 'er wakker opgetrommeld,
op Fluyten, en Pypen , geblazen, en
niet weinig Gezongen , en Gedanst
werd.

Na’t eyndigen van alle deze Grollen
werd die Spyse weggenomen, en aan
die Trommelslagers, Pypers, Landloo¬
pers, Bedelaars, enz. gegeven.

Geen andre Lieden zullen van zulk
een Offer eeten , om dat zy dat dan al
erontreynigt agten, ’t welk, zo zy 't

deden, hen tot een eeuwig en verag
telyk verwyt strekken zoude.

Gelyk de Magt van deze Geesten, en

Duivels, maar over zekere Landstreken
gaat , alzo werden zy ook maar in zub

ken oord, waar over zy te gebieden heb-
ben, gediend ; ja de Goden van de eene

Landstreek, zyn in een ander Landschap
Graafschap, of Keninkryk, niet eens
eknd

Zy vreesen ondertusschen meer voor
deze Duivelen , als voor hunne regte
Goden. Ook zyn die veel in getal. Er

aan de zelve doen zy groote beloften, als
zy zick zyn

In zulken tyd bereyden zy eenige Spy-
sen, onder welke altyd een roode Haar

s, en brengen die zo toebereid, ter ee-
ren van hem , in ’t bosch, alwaar dan

cenige Lieden met bellen om de beener
Danssen , om de Duivel, als tot het nut

igen dezer Spyze uyt te lokken, terwy
de zieke daar tegenwoordig is , en dan
is ’t zeker, dat die opkomt, of, om dat

hy dien Duivel te veel vertoornd, zyr
belofte niet na gekomen, of iet anders

misdreven heeft, komt te sterven.
Buiten die gemeene Diensten, hebber

zy ook byzondre en vaste jaarlykze
Fecst-dagen, zo ter eere van de Goden,
lie hen al ’t nodige verzorgen , als tei
eeren van Budhum, die voor hunne Zie-

len, en Zaligheid, zorgd
Van de eerste zoorc zyn ’er 2  3 , Een Jaar-

Fecst, teiFeestdagen , van welke ’er een in Juni
tere vanof Juli, op de nieuwe Mane is, zynde
hunne

en Feest, waar op zy alle by een ver-Goden;
zamelen , en dat zy Penahar noemen. en Pena
Dit is egter vry-willig, en ider gaat dan har, ge-

naamdna die Pagode, die hem best gevalt
Het grootste echter van alle die Fee-

sten werd dan tot Candi gehouden.
De Priester draagt dan voor uyt zeke-

ren veelverwigen beschilderden Staf,
rondom met risten van Bloemen behan-
gen, en met een stuk van een gestreep
ten Zyden doek aan’t eene deel bedekt.
en aan ’t andre deel ongedekt. Voo

dezen Priester bukt al 't volk, en bid

hem dan aan, brengende hem ook eenig
offer, na ’t aannemen van al welke of-
ferhanden, hy zynen Staf op zyn schou-
Eec 3 de
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Feest duurd van de Nieuwe tot de vol-der legt ; dog zyn mond is met een
le Maneneusdoek om wonden, op dat zynen adem

In de vorige tyden woonden de Key-dit reyn stuk hout niet verontreynigen
zers die ommegangen mede by , dog numogt. Daar op gaat hy op een Olifant
niet meer.zitten, in’t wit gekleed zynde, rydende

Eer nu alle die Goden voor den dagmet een Keyzerlyke pragt door alle de
komen, werden zy eerst eenigen tyd instraaten der Stad. Voor hem henen gaar
de Poorten der Tempelen gesteld , om40 a 50 andre Olifanten , aan ider zydt
daar van ’t volk gezien, aangebeden, enmet kopere Bellen, of klokjens, behan-
met offerhanden geëerd te werden.gen , die in’t voortgaan niet weinig

Dok zyn dan daar een groote menig-klinken.
te van Danssers, en Cuichelaars, om ,Daar op volgen eenige mannen als
volk te vermaken , dat dan ook sterkReusen, al danssende , want de Cin-
daar vergaderd; meer om die Guichel-galeesen geven voor, dat 'er in voorige
spelen te zien, als om den Godsdienst bytyden Reusen geweest zyn, die de zwa
te woonenre Boomen uyt de aarde konden rukken.

Twee of drie dagen voor de volle Maan.Daar na ziet men veel Trommelslageis,
werd ider van deze Goden, tot een meerTrompetters, en Fluyters, die een groot
der bewys van Pragt, en Staat-houding,geluid maken , waar op dan eenige
een Palankyn nagedragen , waar in zyDanssers, en Zangers, en dan weer ee-
deze en gene H. overblyfzelen leggen,nige wyven, volgen, die van een Gild,
mede nemende een zilver vat, waar me-Handwerk, of Ambagt zyn, dat tot den
de zy ontrent de volle Maan nade Rivierdienst van dezen God behoord, als Pot

gaan , dat daar indompelen, en vol wa-te-bakkers-vrouwen , Wasscherinnen
'er geschept hebbende, na hunnen Temenz. Ider Gild gaat ook op zich zel-
pel te rug voeren, dat dan daar in , totven , drie en drie in een Gelid, en de
’t aanstaande jaar bewaard werd ; en waareene vat de andre gewoonelyk by de
nede dan de plegtelykheid van dat jaarhand. En tusschen ider van deze Gilder

voorby isgaan weer Trommelslagers, Pypers, en
Raja Singa Rajoe verbood A°. 1664.Danssers.

t vieren van dit Feest, om dat hy voorDan komt ’er een Olifant , waar of
pproer bang was , dog pas na dit Ver-2 Priesters zitten, een van welke op de
bod geschiedde de opstand tegen hem-schouder van den voornoemde Priester

Zeven of acht dagen te vooren rich-met zyn geschilderde Staf zit, en die, n.
ten zy noch andre Guichel-speelen aan,hunne gedagten , den oppersten God
gelyk ’er dan ook gedanst en gezongenSchepper des Hemels en der Aarde ver-
werd, alleen om te maken, dat de hel-beeld, en de andre, die agter hem zit.
sche Geesten en Duivelen den voorthoud hem een rond Sonne-scherm over

gang van dezen Omgang niet zouden’t hoofd. Een roede van hem af, vol
verhinderen.gen 2 andre Olifanten , waar op ook 2

In November hebben zy een ander tweedtPriesters zitten, en agter de zelve mede
Feest, ’s nachts, als ’t volle Maan werd. jaar-2 andre met Zonneschermen.
Dit noemen zy Cautha Poejali. Zy vie-Fcest.Eene van deze verbeeld den God Cot-
ren dat al mede met ’t aanstcken van veelteragom , en den ander den God Pot
Lampen rondom de Pagodeting. En dit zyn hunne ; grootste Go-

Gelyk nu op dit Eyland in oude ty-dernt.
den 16 voorname Steeden waren, alzo Het de-Daar na volgen eenige Dienstmaagden

de Jaar¬
die eenige quasten in de handen dragen, plagten de Keyzers van Cotta van oudsr

ook een ommegang, van de Ingezetenen net Pccom daar mede de vliegen af te weeren.
dezer 16 Steden, alle jaar te hebben, die 16 Ste¬Wat verder daar na komen eenige
in ’t eerst ook 16, en daar na, in de la-dch.duizend Adelyke Vrouwen, zeer heer-
ter tyden 32dagen plagt te duuren. Hetlyk opgecierd, drie en drie in een gelid.
wierd ’s nagts alleen van vrouwen ge-en alle met geslotene handen
vierd , en vertoonde in zyn eynde nietOm zulken Ommegang plegtelyk te
anders, dan een vuil Bacchus-Feest dekonnen doen, werd ’er voor afverzorgd.
Ouden. Op ’t eynde van dit Feest,dat de Straaten en Wegen werden schoon
werd uyt zekre Pagode een Arm-Ring,gemaakt, en langs de zelve Stengen, ten
waar op I6 Hoofden gesneden staan, teiwederzyde gezet , boven met Vaandels
gedagtenis van dit Feest der 16 Steden.en Wimpels behangen, met Clappus
gehaald , aan welke Ring den Keyzertakken-en Bladeren vercierd, en by dag
dan een groote eere bewyst.zoo wel als by nacht , van brandendt

Tot Platura, een halve myl vanTrin-Lampen voorzien, trekkende dus , van
kenemale , staat een Pagode, welke, naSoldaaten gevolgd , eens by dag, en
die van Trinkenemale, de grootste toe-e ins by nagt, over de straaten. En dit

Joop
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loop van alle de Tempels der Cingalee
sen had , alwaar nog tegenwoordig de
merktckenen, door de Keyzers vanTsji
na, (die in oude tyden den Afgod Bud
hum ook cerden) derwaards gezonden
te zien zyn. Deze Pagode heeft mede,

ter gedagtenis dezer 16 Steden, 16 Dans

seressen gehad, die gehouden waren, te
eere van zekeren Afgod , dagelyks t
danssen

Behalven deze jaarlykze Diensten, en
Feesten, hebben zy ook hunne byzon

dre Diensten, en Feesten , ter eere van
Budhum

Om hem dog niet te vergeten, en we

in geheugen te houden , maken zy kle

ne Beelden van Zilver, Koper, Steen

en van Kley, die zy een Goddelyke eer
bewysen, en aanbidden, plaatzende de
ze zyne Beeltenissen over al in de Holen

en gaten der Gebergten, alwaar zy hem
op de nieuwe Mane dienen, offerhanden

van Spys tocbrengen, en aanbidden.
Zyn groot Feest begind in Maart, on-

trent hun Nieuw jaar. Zy dienen hem

dan juist in geen Pagode, maar of op ze-
keren Berg, of onder zekeren Boom
waar na toe zy zich met hun huisgezir

begeven, en het is evenveel in weerde,
en verdienstelykheid by hen, als zy ziel

maar na een van beyden deze plaatzei

begeven
De Berg is de Piek van Adam , be

vorens by ons beschreven , boven op
welke Budbum zo de Cingaleesen zeg

gen (of Adam, zo andre onder hen voor
geven) die vermaarde en grootste voet
stap, in zekren Steen ingedrukt, nagela
ten heeft, toen hy ten Hemel voer.

Het is om deze Voerstap eere te be

wyzen , dat derwaards zo groote, en ze
plegtelyke Bedevaarten , van zo veel dui
zenden Pelgrims , van alle oorden er
Landen geschieden; die daar by hun
ne Lampen ontstcken , hunne Offei
handen daar op, als op een Altaar, leg
gen, en die zy aanbidden, even of Bud-
hum zelf daar tegenwoordig was ; dog
’t verval dezer Offerhanden is voor eeni

ve armc Bedelaars der Mooren, die van

Choromandel, de kust van Madure, er

van de nabuurige Landen, aldaar ten

grooten getale dan hier by een verga
deren

Het andre Feest geschied onder zekren

En onder Boom , die ontrent Annarodg-Burro
zekren in ’t Noorder-deel van Ceylon, staat
Boom.

vaar van zy verdichten, dat hy van de
Over- kust herwaards zou overgevlo-

gen zyn , en zich zelven hier ter plaat
ze, geplant hebben.

Onder dezen Boom (zeggen de Cin
galeesen) heeft hun God Budhum me
nigmaal gezeten, weshalven dit, ter ge-
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dagtenis van hem, metter tyd een plaats
geworden is, alwaar zy goedgevonden
hebben ook een groot Feest te vieren
oordeelende, dat zy, door ’t wel en neer
stig waarnemen van dien , zeer veel by
tem verdienen konnen

Schoon zy hem nu op die a plaatzen
voornamelyk dienen, belet dat onder-
dertusschen niet, dat zy ter eere var
hem , ook veel pragtige Tempelen, en
Pagoden, bouwen, die zy al mede Ve-

jars noemen, en waar in hem die geene
dienen , die voor eenige ongemakken,
ofte onvoorziene voorvallen, zich na de

2voornoemde plaatsen, op den tyd van ’t
Feest niet konnen begeven.

In of ontrent dien tyd , zenden de
Vrouwen der Hovelingen , en de groot-
ste Mannen , hunne Dienstmaagden ,
rierlyk opgeschikt, met het Afgods-
veeld op hun hand , met een stuk wit
Lywaad bedekt, uyt , om ’t een of 1
ander , ten Aalmoes, of tot een offer-

hande voor Budhum, te bedelen ’t geen
dan van al de Wereld zodanig aange
nerkt werd, als of zulk een Vrouw van

jtaat zich, ter ecre van Budhum, zelf
in Persoon zo diep vernederde , dat zy
zich niet schaamt , om zynent wil te

gaan bedelen. En gemeenelyk werden
deze Bedelaren dan of met Olie voor

de Lampen , of met wat Ryst, tot de

Offerhanden, of met wat Cattoen, Ga-
ren, of Geld, beschonken; en dan spreekt

zulken Bedelares den Zegen der Goden,
of van Budhum, over hen uyt, wenschen
de , dat hun Vee of Koorn vermenig-

vuldige , en dat hun leven lang duuren
mag

Die Boom nu onder welke zy hem
lienen , werd de Bogahah-boom ge- De Be
naamd, die ter gedagtenis van Budhums Schan-

661I.verkeering daar onder; van alle de Cinga-

leesen voor zeer Heylig gehouden werd.
Onder dezen Boom maken zy ook we

eenige Hutten en Tenten al vry groot,
n voor ettelyke Huisgezinnen van een
orp in verscheide Kamerkens afge-
deeld, en die zodanig rondom dezen
Boom geschikt zyn, dat maar een over-

welfde opening 'er tusschen beyden is,
om tot den boom te konnen naderen

Deze Tenten dienen meest voor de

Vrouwen, die deze plegtelykheden geer-
ne mede willen bywoonen, en zig dan
op’t gierlykst opschikken, enkelyk maar
m het Danssen en speelen der Guiche
laars op dien tyd te zien

Alle deze plegtelykheden geschie-
den altyd by nacht, duurende , on-

der ’t aansteken van de Lampen , in
hunne Hutten, wel 3 4 nagten aan een,
tot dat de Maan vol werd , want dan

neemd dit Feest eerst een eynde.
Meer
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do8 ZAAKEN VAN DEN GODSDIENST
wasschen zich beyde de partyen 't HoofdMeer zouden wy hier van konnen
in Lyf, werden dien nagt te zamen inzeggen, zo men ’er onder de Cingalee-
een huys opgessooten, en door een wagtsen vinden kon, die in staat waren, om
bewaakt. Daar na werd ider van henons deze en gene oude groote Cingalee-
cen dock om de Regter-hand’ gewonden.sche letteren, die men hier en daar, zeer
en die verzegeld , om tegen alle Too-diep op de wegen in Steenen uytgehou
ermiddelen gedekt te zyn , op dat zywen ziet, na hunnen rechten zin tever-
zich daar door niet hard zouden maken.klaaren ; dog tot nog toe is daar nie-
s Morgens daar aan verschoonen zy zig,mand bequaam toe gevonden.
trekkende reyne klederen aan, zuiveren-Op de zelve wyze nu, gelyk de
de zich geheel en al , alzo zy vast-stel-Strand-volkeren, en de beschaafde Berg
len , dat zy voor hunnen God zullenrolkeren , op Ceylon , dezen Budhum,
verschynen. Daar op binden zy 't blad,en hun verdre Goden , eeren , alze
waar op’t verlof van den Landhoofdman,doen het de Bedas, of wilde Cingalee-
geschreven is , voor aan op ’t gewrigtsen, offerende, by tyden van ziekte, 3
der hand , en begeven zich onder den4 roode Haanen , aan dezen Afgod
Bogahah-boom, ter plaatze daar ziedend-onder den voornoemden Boom , die 23
ieete olie , en door-hieete koejen-mist,mede Bogahah, en de Jentiven, gemee

gezet is, in tegenwoordigheid van veelnelyk Pimpel, noemen
duizend menschen, ider aan een zyde,Deze offerhanden brengen zy aar
zeer dier den God van Hemel en Aarde.Budhum op den eersten Woensdag na de
tot getuige van hun onschuld, aanroevolle Maan , vasten dan ook ; dagen,
ende : waar tegen de andre party , danen wasschen zich alle dagen ; dog geen
het tegendeel, en zo hy de aanklagerVrouwe mag in de dagen van haare
is, altyd eerst zweerd.eyniging tot dien Afgod naderen, ten

Ook doen zy dien Eed wel by dewaare zy de Priesters kennis daar af ge-
vierderley slag van hunne Godengeven heeft, die ’er dan by komen, en

Daar op nu werden de Doeken ont-haar belasten, in 14 dagen tot haren man
bonden , en dan steekt de een zyn 2niet te naderen.
vingeren , driemaal aan een, eerst in deHun Priesters gaan , even als de an-
heete Olie, en daar na driemaal in dedre, in’t Geel gekleed , dog de regter
ziedend heete Koejen-mist ; hoedanigarm en borst blyft ongedekt. Zy dragen
daar na ook zyn party doet. Dit ver-ook een rondel, of Sonnescherm, van
rigt zynde, werden beyder handen weereen Tallipot-blad , en hebben ook een
met die zelve doeken bewonden , enongeschooren Hoofd, waar mede zy al-
zy beyden weer tot den volgenden dagtyd bloot gaan , dat by hen een teeken
ewaard. Men doet 'er dan de Doe-van groot berouw, en van een uytstee

ken af, en vryft de eynden der vinge-kende Heyligheid, is
en , om te zien, of 'er het vel afgaat.Anders bestaat wel ’t voornaamste

Indien ’t verveld, zoo werd hy voorvan den Godsdienst dezer Weddas, of
schuldig gehouden, die dan een zwareBedas daar in , dat zy als alle d’andre
oete aan den Keyzer geven moet ;Cingaleesen , de hooge Boomen, Bogas
doch ik wenschte wel te weten , hoeof by ons Pagood-boomen genaamd,
t dan gaat, als beyde de Parthyen,met een Steenen voet omzetten, en daar
dat waarschynelyk wel meest zal ge-Lampen voor ontsteeken , zonder dat

beuren) vervellen : want by zulk eenmen ooit Beelden, of andre Ceremonien
joorval moet 'er een ander middel, omdaar ontrent verneemt.
ayt deze twyffeling te geraaken, in 'tZy zyn, als de andre Cingaleesen, me-
werk gesteld werden ; dog ik stel vastde vol bygeloof , waar van zy gehecle
dat de Priesters hier ontrent , al weerBoeken hebben , vervattende een nette
nunne Listen gebruiken, en dat zy dien,Beschryving van hunne gelukkige , en
velke zy begunstigen willen, hier tegenongelukkige dagen, en van de zaaken.
verzorgenmenschen, vogelen, &amp;c. hen ontmoe

Als zy in ’t gemeen onder malkan-tende , die hun gelukkig, of ongeluk
deren zweeren , of iet met een Eedkig, konnen maaken.
willen bevestigen , zweeren zy by deDe Eed , werd by de Cingaleesen
oogen van hun Moeder , van hunnemede voor een zeer Heylige, en Gods
Kinderen , of by hun eygen oogen;dienstige daad gehouden, en daarom in
log daar is zeer weinig staat op te ma-'t byzyn der Goden, ’t zy in de Pagoden,
ken, alzo zy zulke Eeden maar uyt ge-of wel in heeten Olie, gedaan.
voonte doenNiemand by hen mag eenen Eed, dar eCin-

In’t gemeen maken de Cingaleesermet verlof van den Land-Hoofd-man, galeese
van den Godsdienst zeer weinig werk, traagindoen, 't welk verkregen hebbende, en 2y

on 20 zy de booze Geesten niet meer hunnenin de ziedende Olie zullende zweeren, vrees-Soüs-
dient.
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beschuldigen, gepleegd werden.vreesden, dan zy hunne Goden wel be¬

Dit nu is het voornaamste , en we-minnen , zy zouden noit eenigen Gods
zentlykste, dat wy over den Godsdienstdienst oeffenen. Als een vreemdeling
der Cingaleesen (buiten’t geene wy on-hen die bespottelyke Afgoden-dienst ziet
der de Stoffe van Choromandel reedsbedryven , en ’er om lacht, zullen 21
voorgesteld hebben) te melden hadden,mede lacchen, zeggende, dat zy dit al
en waar by wy alleen moeten voegen,leen doen, om van de quade Geesten en

Duivelen bevryd te blyven; en zo her dat de zelve nog van de meeste Cinga-
leesen geoeffend werd.de zelve in hunne ziekte niet verhoo

Op Ceylon zyn hier en daar mederen, konnen zy die wel ter degen voor De
al vry veel Mooren , van welke egter Moh-Bedriegers uytschelden , en vervloeken.

hamme¬Met Boeken, of Leerstukken na te niet veel te zeggen valt, dan dat zy, daansche
lezen , of van buiten te leeren, zyn zy hier mede een groot getal van Tem-Gods-

niet gewoon hun geheugen te bezwaa- pelen hebben, waar in zy hunnen dienst dienst
ren , latende ’t verdre, dat den Godsdienst verrigten.

betreft, op de Priesters staan ; en ’t is Verscheide Landvoogden hebben al
al heel wel, als zy die Feest-dagen maar getragt, Ceylon van dit onkruid te zui-
waarnemen ; en als zy, in tyden van veren ; dog't is hen, om hun al te groot
Ziekte , een rooden Haan aan de Dui- getal, onmogelyk, en dierhalven best ge
velen opofferen ; want in opzicht van weest, hen daar tot een beteren tyd te
andre Zaaken, weten zy zig zelven zeer dulden, hoewel ons uyt voorige berig-
licht door deze en geene Tovermiddelen ten der Heeren Landvoogden reeds
te redden klaar genoeg gebleken is, dat men’t hen

Als imand by hen overleden is , la- door deze en geene Lasten daar wel

ten zy een Priester voor de Ziel van de heeft zoeken moede te maken ; dog dit
overledenen bidden, en de gansche Nagi alles heeft niet mogen helpen , alzo zy
door zingen , beschenken hem na hun zich zelven dit gewillig onderworpen,
vermogen , en brengen hem dan mert en noit iets gedaan hebben , waarom
groore Statie (hoedanig zy hem ook men hen met recht zou konnen bevelen
afhaalen) weder t’huis. van daar te verhuizen. En na myne ge-

Als imand iets gestoolen heeft, zyn dagten , zullen zy daar wel altyd bly-
de Cingaleesen gewoon den dief door ven , alzo zy snoode en doortrapte Prie-
een Toover-middel van een bezworen sters hebben, die alles met groote voor-
Clappus-noot, te bezweeren, waar o- zigtigheid bestieren , en die zig wel
ver zy eenige bewoordingen prevelen , wagten zullen, aan den Landvoogd van
en eenige Pinang-bloessem stroyen, ter Ceylon eenige reden van misnoegen te
wyl imand een steel, waar aan die Clap- geven.
pus- Noot steekt, vast houd ; zettende Waar in nu hun Godsdienst bestaat,
die voor ’t gat , waar doorde dief ont is onnoodig te zeggen , alzo bevorens
vlugtte, en waar na die Clappus van zel caar over wydluftig gehandeld is, alleen
voortgaat, tot dat ze by die Dief, of naar nodig zynde hier te melden , dat
zyn huis gekomen is , alzo zy gedurig men ’er wel eenige van Aali's Secte
dat spoor, op die bezweering, volgd ynder heeft; dog dat de meeste het met
Een middel , waar onder honderderley Aboebakier, Omar, en Oetman , houden;
valschheden , en fielteryen , om onno en dus betoonen goed Mogols, of regt
zelen, daar zy een pik op hebben, teTurks van Godsdienst te zyn.

ZEVENTHIENDE HOOFD-STUK.

DE Christelyke Godsdienst op Ceylon. De Roomsche. Xavier ’s dienst bier,
LAo. 1542. Die ook die van ’t Eyland Man-Aar bekeerd. Zaaken tusschen

heyden voorgevallen. Plackaat tegen de Paapse Priesters. De Hervormde Gods-
dienst, op Ceylon. Predikanten hier , van Ae. 1642. tot Ao. 1658. Ceylonse
Geschillen. Een Plackaat , Ae. 1659. over ’t invoeren van de Duitze Taal.
Aanmerking bier over.Vertoog van D. Manteau, over ’t aanleeren van een
vreemde Taal. Predikanten , van 1660. tot 1664. Zeldzame ingevoerde Tafel
van den Politycquen Commissaris bier. Instructie A°. 1667. aan den Kerken-
raad gegeven. D. Burenius, Ao. 1667. Vervolg van voornoemde Tafel. Predi-
kanten, van 1667. 1ot 1668. Classis op Ceylon , A°. 1668. gehouden. Predikan-
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ten, von 1668. tot A°. 1704. Resalutie der Zeventienen, over ses Proponenten,
en over bat Dxukken van D. Ruels Grammatica. Consideratien, wegens de middelen
tot barstelbing van ’t varval der Kerken en Schoolen. Byzondre Consideratien, van
D. Sinjeu, daar over. Instructie voor de Scholarchen. Kerkordre. Rapport van een
Visite der Schoolen en Kerken, &amp;c. Brief aan den Heer Simons, hier over. Bol-
scho’s bericht van de Schoolen en Kerken. Consideratien over de Pueekelingen op
Jaffanapatnam. Nader Consideratien, ouer dit Seminarium, &amp;c. Verder Be-
richt , wegens den aanvang en voortgang van dit Seminarium. Brief van D.
Sinjeu aan den Heer Simons , over de 4 Malabaarse Queckelingen , door zyn
Eerw, geexamineerd, &amp;c. Tweede Brief van D. Sinjeu, aan den Hoer Simons,
guer de Vrage , of een Rector van ’t Sewinarium beboefd Malabaars of Cinga¬
lees te leeren. D. Roël’'s groote Catechismus afgekeurd. Korte Aanwyzing, we-
geus t geleerde door de Queckelingen. Persaonen tot den dienst der Schoolen, en
van ’t Seminariuwi behoorende. Prédikanten van 1706. tot 1722. Staat der
Ceylonse Kerken, A°. 1681. Een Afgods Tempel, A°. 1688. door Raja Singa in
onze Landen verzogt, door toedoen des Kerkeuraads op Colombo afgekeurd. Op-
richting van 't Malabaars Seminarium, Ae. 1690. D. Cat's yver daar toe aan-

gewend, met het maken van verscheyde Werken. D. de Mey, eerste Rector van
D. Cat zet Ao. 1694. het O. T. over't Malabaars Seminarium, A°. 1692.

in beyde die Taalen, en in dat zelve jaar began by ook 't N.T over te zetten.
D. de Vriest, Ao. 1695. mede opziender van 't Malabaars Seminarium, op Jaf¬

D.fanapatnam. D. Ruël Predikt Poriugees , en leerde Cingalees, Ao. 1695.
Cat, Ac. 1697. nog bezig met zyn Woordenboek. Het Cingalees Seminarium,
Ao. 1696. begonuen. D. Ruël Rector van ’t zelve, Ae. 1698. Geschillen tus-

D. deschen D. Ruel, en Cat. D. Ruëls verdre verrichiingen, Ao. 1699
Mey, Ae. 1699. overleden, na dat eenige Discipelen zo verre gebragt had van te
Praponeeren. Zy roken ses Predikanten gelyk quyt. Het Cingalees Seminarium,
A°. 1699. afgeschaft. D. Ruëis verdre blyken van neerstigheid. D. de Oude.
A°. 1700. en de Vriest, Ao. 1701. Rector van 't Malabaars Seminarium , dog
gaat na Batavia. D. de Vriest aueer Rector, A°. 1701. Slegte staat van 't Ma¬
tabaars Seminarium. D. de Ruël overleeden, A°. 1701. en ’t groot verlies by
zyn Dood, Ap. 1704. ’t Cingalees Seminarium bersteld. D. Sinjeu, A°. 1705.
Rector van dat Seminarium. Zyn yver in dit Werk, Ao. 1709. m;c. Staat

Lyst der Predikanten van Puntedezer Kerken in 't vervolg. Aanmerking.

Gale. Predikanten van Nigumbo, en Mature. Predikanten van Jaffanapat-
nam , en van Colombo.

van Lisbon na Indien gevaaren, en den Xavier
dienstDE 6. Mey, 1542. tot Goa gekomen zynde,e

begaf zig in 't begin van October (zooA 1642.
de Jesuiet Jarricus aanteckend) metCHRISTELYKE
Francois Mansilla , die nog geen Priester

was, na ’t Gewect der Parruas, daar deGODSDIENST,
Paarl-Vissery , ontrent Man -Aar en
T'oetoecoryn is.OP

Zo ras hy daar gekomen was, liet hy
verscheide Geloofs-stukken , met eeni-CEYLON;
ge korte verklaringen, en Gebeden, uyt
de Catechismus by een trekken , waar

En wel eerst de van hy als een Belydenis des Geloof-
maakte.ROOMSCHE.

Hy leerde hen egter, voor al , het
Pater Noster, Ave Maria, het Credo,

E Christelyke Godsdienst , vanDe en wat dies meer is, opzeggen, leefde
onder hen zeer streng en ingetogen ,christe- A ouds hier geoeffend , bestaat

lyke

waar mede hy zeer veel vrugt dedeaf in die van de Roomsche, ofGods-

Hy had verscheide geschillen met dedienst, op in die van de Hervormde Kerk ; die
Sramines op’t Land van Madure , vanCeylon. beyde op dit Eyland nog geoeffenc
welke hy ’er maar een heeft konnen be-werden.

teeren; dog van de gemeene HeydenenDie van de Roomsche Kerk, is 'erDe
heeft hy van deze Visschers wel 4ooooRoom- door de Portugeesen , na dat zy zig op
bekeerd. Daar waren ’er bevorens welsche. dit Eyland vastgezet hadden, ingevoerd
20000 in naam , dog nog HeydenenDie groate Apostel van Indien ,

Frandiscus Kaverius, den 7. April, 1541. metter daad, en waarschynelyk door de
St.
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St. Thomas Christenen hier ingevoerd; op de Paarl-Visschery liet en vertrok
maar die waren by de bekeerden door na Trevancoor, daar hy in eene maand

meer als 10000 Heydenen doopte,Kavier, zo de Portugeesen zeggen, niet
waar over hy van hun Priesters , ente vergelyken
van veel ontrouwe Christenen , ver-Na dat hy nu al het nodige op die
volgd wierdkust van Madure verricht had , vertrok

Op dit Gerugt van da Bekeering van Die ookhy na Toetoecoryn , doopte daar een
zo veel Lieden , door Xavier, quamen’t Pylan-Zwangere vrouw, die, niet had konner

Man-Aarookk die van ’t Eyland Man-Aar overbaaren ; dog die, zo ras hy haar Gedoopt
bekee-d.Hy kreeg ook Brieven van dat Eyland,had, (6 Wonder l ) verloste, waar op

en zond ’er Priesters henen , van voor-hy niet alleen haar kind, en huisgezin,
nemen zynde , om ’er ook zelf na toemaar daar na ook die geheelc Stad,
te gaan , na dat hy de Zaaken van dendie over dit Wonder verbaast stond ,
Godsdienst eerst wat meer vastigheidDoopte.
zoude gegeven hebbenHy dee daar ook nog andre wonde

Ondertusschen wierd de Priester, doorren : want hy verloste een bezeten van

hem na Man-Aar gesonden, zeer welzyne dolheid, en wekte een dooden op
ontfangen; dog de Koning van Jaffana-dat hy meermaalen dede, waar door hy
patnam nam dit zeer qualyk, en ver-de naam van den grooten Vader verkreeg,
volgde (schoon in schyn een Vriend derhoewel hy zich hier op geenzins verho-

veerdigde, maar zich in alles zedig, en ’ortugeesen) de zelve, latende van die

van Man-Aar kort daar aan wel 6o0zeer nedrig, zonder oit daar op te roe
Persoonen , van ’t mannelyk en vrouwe-men , droeg
lyk Geslacht, en van allerley ouderdom,Na dat hy nu dus tot in December

Zaake
toe, op die Peerl-Visschery, en ontren ammerlyk om hals brengen. Ook zogt

tussche:
die Vorst zynen Oudsten Broeder, dierde kaap Comoryn, gebleven was, ver-

beyde-
trok hy weer na Goa; maar wie moe de Kroon eygentlyk toequam, te ver-voorg-

moorden ; dog deze Prins , na Goa 1çi-daar over niet verbaast staan, als hy de

ontvlugt, en daar zeer wel van de Porzen stouten Jesuiet van den grooten
tugeesen ontfangen zynde , wierd medeXavier hoord zeggen , dat hy in dric
van hen Gedoopt.maanden 3oooo Heydenen tot Chri-

Daar op nu vertrok Xavier , om ditstenen bekeerd heeft; daar men nu jaa
werk van Man-Aar te herstellen, en dienren van nooden heeft, om ’er maar eer
Dvingeland van Jaffanapatnam uyt testuk 3 of 4 te maken; doch als men aan

de andre zyde weer overweegd , dat de roejen , na Coetsjien , en van daar na
gansche Belydenis dezer Christenen, (ge Cambaja , na de Sosa , om zyne hulpe

tegen den zelven te versoekenlyk de hedendaagsche ervarenheid nog
leerd) maar in een Ave Maria, en in een Hy, die verkregen hebbende, vertrok
Pater Noster, bestaat, ’t geen ik gelo- in April, 1545. in Gezelschap van Jan
ve, dat die botte Farruas met veel moei- Mansilla, met een Vloot na Man-Aar;

dog hun toeleg wierd verideld door eente , geheel, of ten declen, in die tyc
tusschen-val, alzo een Portugees Schipvan buiten geleerd, maar, zo ras Ta

vier weg was , weer vergeeten hebben, van Pegu komende , door storm op de
zal men dit licht konnen aannemen, t wal van Jaffanapatnam geworpen, en daar

by hun voornemen , om dezen Koninemeer, dewyl over al daar hy ’er zoc
veel bekeerde , zulles even eens is ge te beoorlogen , tot dat zy dit Schip
weest, en wy ondervonden hebben , da zouden weder bekomen hebben , afge
dit alles maar hoog en idel opgeven is, sneden was

behalven dat den aard van alle de Indi- In dit zelve jaar zond Xavier Antoni
Criminaal (een van de ; Priesters, dooraanen medebrengd, dat zy door de bank

den nieuwen Onderkoning, Joan de Ca-luy, vadzig, traag in ’t leeren, en genegen
stro, mede in Indiën gebragt, en dezyn, alles dat zy leerden, zo men her
eerste, die by Xavier in Indien quamen’er niet zeer streng toe houd en als met
na de Peerl-Visschery, die daar, als eengeweld 'er toe dwingt, aanstonds tever-
Blocd-getuige , Jan de Beyna (ook eengeten
van die drie) by zig hebbende, stierf.Zulke Christenen nu, heeft de groo

Naderhand hebben de Portugeesen,te Kavier hier in dien korten tyd ge
alzo de Koning van Jaffanapatnam tegenmaakt, en gelaten, en geen andre, wes
nen opstond, dat gansch Ryk veroverd.halven het beter was , daar van te zwy
Hy viel , na dat de Onderkoning, Con-gen, als ’er nog op te roemen
stantyn de Saa , pas na Goa vertrokkerHy quam ’er in Februari, 1544. nog
was, weder af, betaalde geen schattingeens, en bragt toen Mansilla (nu reeds

meer, en vervolgde de Christenen, 1Priester geworden) en eenige andre
geen hy voornamelyk Ae. 1590. toon-Priesters mede, van welke hy 'er viei
Fff 2 de,
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aleesen gearbeid hebben, beginnen tede, wanneer hy met een Vloot van 6

spreeken.Zeylen, juist op een tyd, dat 'er maar
pas 60 man in de Vesting van Man- A°. 1642. den 6. October.
Aar was , in die Baey verscheen; dog
wierd egter wakker geklopt, en in de Wierd D. Antonius Hornhovius al- Predi
vlugt geslagen, na dat hy veel volk ver

kantenlereerst door die van Batavia beroepenlooren had. hier, van
om van daar als Predikant na Gale teA. 1642.Hy nam ’er Ae. 1591. nog een preu

vertrekken ; dog hoe lang hy daar ge-tove af; dog wierd daar met zyne Mala
A1658staan heeft, is my nergens gebleken.baarsche Hulp-troepen van Zee-Rovers

weder geslagen, zo dat het Hoofd der
A°. 1643. den 7. Juli.Malabaaren daar zyn eynde vond , de

Koning weer op de vlugt geraakte
Wierd D. Joannes Sterthemius beroeen geheel Jaffanapatnam , toen door

pen na Gale, die nog in die zelve maancden dapperen Don Andrea Furtado d
derwaards vertrokken , en tot Ao. 1645Mendosa, door den Onderkoning Mat
nier gebleven is, in welk jaar zyn Eerw,thias Albukerke derwaards gezonden,
dood-krank geworden, na Batavia toogna het tweemaal slaan van deze Vloo-
alwaar hy den 24. April des zelven jaarsten voor Man -Aar , veroverd is, '
verscheengeen naderhand aan de Portugeesen, al-

Gedurende zyn aanwezen had hierlenskens meer en meer voet op Ceylon
ook een Proponent , Jacob Pieterszoon.krygende, gelegenheid gegeven heeft
gelegen , die ondertusschen overleden,om zeer veel Cingaleesen op hun wy-
n waar door deze Kerk in groote on-ze te bekeeren, hoewel wy daar af by
gelegenheid geraakt is, alzo hen vecde Portugeesche Schryvers niet meei
dienst door den zelven in zyn leven ge-uytgedrukt vinden
schied wasIn dezen Staat, die , door den ywer

der Portugeesche Priesters van tyd to
Ao. 1645. den 26. Junityd, zoo lang zy hier Meesters waren ,

toegenomen heeft, zyn de Zaaken var
Vertrok D. Antonius Hilarius na Ga¬den Godsdienst op Ceylon, gebleven

le, om daar als Predikant te leggen, en hytot , dat de Nederlanders dit mag
bleef hier eenige jaaren aan een. Hy hadtig Eyland (voor zoo verre de Strand
den 15. Jan. met veel ernst van den HeeSteden, en eenige Vestingen Landwaarc
Bevelhebber, Jan Thyszoon Payart, al-in, by ons bevorens beschreven, aangaat
nier verzogt, om den Mohhammedaan-veroverd, en de Portugeesen ’er uytge-
sche Godsdienst, die hier eenige worte-dreeven hebben.
len geschoten had, uyt te roejenEgter hebben hunne Paapen en Prie

Den 18. Juli, 1645. wierd D. Joannesters, volgens hunne gewoonte, niet na-
a Breyl na Gale beroepen ; dog alzoogelaten, het quaad Zaad hunner Leere
hy , op de kust van Choromandel aan-hier en daar te zaejen , waar tegen de

Overheid , alhier een Plackaat heeft gierende , daar bleef , wierd deze ver-
zending in een Beroep na de Kust ver-doen afkundigen, den 12. Aug. 1682.
anderd, en op Batavia goedgekeurd.

Ae. 1647. den 9. Septemb.DE

Heeft de Kerkenraad van Batavia,
HERVORMDE D. Daniel van Arkel na Gale beroepen

dog zyn Eerw. is , voor zyn vertrek,
op Batavia overleden.GODSDIENST,

A°. 1648. den 10. en 31. Aug.
O P

Zyn herwaards beroepen D. D. Anto¬
nius Lenzius, en Henricus Bongaard ; vanCEYLON.
welke de eerste tot Ao. 1650. en
de laatste wel langer hier gebleven isLEt zal nu tyd werden, dat wy ook
dog hoe lang, is my nergens gebleken,

eens van den Hervormden Gods- dan dat ik by de Heer Baldeus zie, dat
dienst, en van de Dienaaren des Godde- zyn Eerw. Ao. 1671. al overleden was.
lyken Woords, die op dit Eyland, van D. Lenzius wierd in ’t voornoemd jaar,
wegen de E. Nederlandsche Maatschar na dat hem de Heer Maatsuyker niet
py, gestaan , en tot bekeering der Cin weynig geplaagd had , en zo zyn Eerw.

als
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als ook D. Bongaard, geslagen had, na in den Kerkenraad van Batavia opge-
lesen wierden, waar uyt my toeschynd,Baravia opgezonden, en onschuldig be-
dat hy zedert opgesonden is, aangezienvonden ; niet tegenstaande die Hee

ik hem na dien tyd nergens op Ceylonzeer bitter over hem geschreven-had ;
geplaatst vindehoewel ’t gansch geschil zyn oorspronk

van zyne byzondre Pensionaris tafel, dit
A°. 1655. den 9. Julihy invoeren wilde , had; daar zig di

Prcdikanten met reden tegenstelden, al- Was D. Petrus Kesselerus met den
zo daar geen voorbeeld van was.

Veld-Heer, den Ed. Heer Gerard Hulfi
A°. 1649 van Batavia vertrokken; dog zyn Eerw

komt den 19. October 1656. al als o-Wierd D. Hilarius, over wan-gedrag
verleden voor.na Batavia opgezonden, daar hy den 14

December verscheenen is, dog men moet A°. 1656. den 18. Septemb.
weten , dat deze Heer, en ook D
Lenzius, zeer driftig door de Heer Maat.

Zyn D. Philippus Baldzus, en D. Jo¬
suyker, Landvoogd aldaar (en een Je annes Fereira D' Almeida , na Gale be¬suiet in zyn hart) en sterk met Proces

roepen, en den 6. Novemb. derwaardssen vervolgd wierden ; weshalven or
vertrokken. De eerste stond hier toi

zulken schryven van de Heer Maatsuy-
0. 1677., en wierd toen 8 maanden,ker, die de Regeering na zyn hand dra
2s Veld-Prediker gebruikt

jen kon, niet veel agt sa; buiten dat
Na dien tyd is zyn Eerw. Ae. 1658D. D. Hilarius, en Bougaard zeyden, var

als eerste Predikant op Jaffanapatnam ge-hem ook geslagen te zyn
legt, daar hy tot Ao. 1661., 3: jaar al
leen , en na dien tyd, nog tot Ao. 1665In dit zelve Jaar, den 13. Septemb
bleef.Wierd D. Antonius Stamperius na Ni¬

De laatste is Ao. 1658. op Toetoeco-
gumbo; dog zodanig beroepen, dat hi

yn gelegt, en daar tot Ao 1663. ge-mede als een Stem hebbend-Lid in der
bleven

Kerken-Raad tot Punto Gale zou aan

gemerkt werden. Hoe lang hy hie
A°. 1658. den 12. Septemb

bleef, blykt niet.

Beriepen haar Edelheden D. Joanne,In dit zelve Jaar wierd de Heer Maat
a Breyl na Gale , die in dat zelve jaarsuyker tegen D. Hilarius , door zyn
op Man-Aar gelegt is , en hier totgrooten Vriend , de Heer vander Lyn
A°. 1661. stond, en toen op Jaffanapat¬schoon hy ongelyk had , geregtveer
nam geplaatst is , daar hy tot A°. 1665.digd, te meer, alzo de Batavische Pre
bleef , zynde daar na van Baravia Aedikanten , den Heer vander Lyn, over zyn
1668. na ’t Vaderland getrokken , enByzitten vermaand hadden.

op de te buis-Reyze, aan de Caap des
Goede Hoop, overleden, daar hy ookA°. 1651. den 11. Juli
begraven is

In de vorige tyden waren ’er groote CeylonZond men D. Franciscus Wyngaarden
Onlusten , van tyd tot tyd , tusschenze Ge-van Batavia herwaards, die hier tot Ae
de Heeren Landvoogden en Kerkely-schllen.1655. bleef , in welk jaar zyn Eerw
ken hier geweest , die men in allenals Predikant van Nigumbo voorkomt,
deelen zogt te drukken , waar toe dezonder dat 'er blykt , hoe lang hy 'er
Heer Maatsuyker niet weynig ’t zynegelegen heeft. Ao. 1659. den 26. Ju

gedaan heeft, trekkende alles, zo veel ’tly, heeft hy weder op Gale gelegen,
mogelyk was, na zig, en ongehoordedaar hem de Heer van Goens, op eygen
dingen invoerende , te weten , datgezag, in weerwil, en buiten kennis
den Commissaris Polityk een byzondrevan den Kerken-Raad van Gale , na
Tafel, met een rood scharlaken Kleed,toe zond, trekkende dat Kerkelyke aan
waar van wy nog nader spreeken zullen,zich ; en hy is van daar Ao. 1660. ne
in Kerkenrade hier hebben moest, daarBatavia vertrokken , daar hy den 28

zelf haar Edelheden op Batavia diiJunius, met Loffelyke getuigenisse van
voor hunnen Polityken Commissaris, diezyn Dienst en gedrag, aangekomen is.
een Raad van Indien was , noit gevor-
derd hadden.Ao. 1652. den 26. Septemb

Daar over waren ook groote klagten
van wederzyden na Batavia, en ookWierd D. Dominicus Vinsemius na
na ’t Vaderland , gedaan; dog al in deGale beroepen , van den welken den
tyd van de Heer Hustaart wierden de14. October zeer slegte Getuigenisser

Schrif-FfF 3
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nige Slaaven, die de Duitsche Taal kun-Schriften tusschen de Heeren Maatsuy-
dig zyn : want die, en anders geene,ker, en Kittensteyn, en tusschen die van
zullen lang hair , en hoeden, mogende Kerken-Raad , op Gale verbrand,
dragen; ’t welk wy alzo, ter reputatiehoedanig ook met alle de Papieren, van
en Eere der Nederlandsche Natie,A° 1651. tot Ao. 1654. schynd gehan-
hebben bevonden te behooren-deld te zyn; na welken tyd 'er ook we

der eenige stilstand van dezen onrust ge
Aldus gedaan en Gearresteerd , in 't Casteel

weest is.
Colombo , den 14. November, A. 1659.In dit zelve jaar plagt 'er ook, als Geaffigeerd, en Aangeslaagen den 21. dito.

een Predikant op een buiten-visite der
Kerken gaan zoude, altyd eerst geloot

Was geteekend,te werden, gelyk den 12. January, in
dit jaar in 't Besluyt-Bock aangetekenc

RYKLOF VAN GOENSstaat ; dog of dit vervolgd zy, blyk
niet.

Lager, Ter OrdonnantieA°. 1659.
van zyn Ed.

Liet de Heer RykLor van GOEN;
LUCAS VAN WEERDEN,

dit navolgend Heylzaam Plac¬
Secretaris.

kaat tot Colombo afkon-

digen, en aanplakken.
Dit was een zeer goed Plackaat in Aanmer-

zich zelven , en het ware te wenschen king
7E Edele Heer : Ryklof van Goens , geweest, dat zulk een besluit in alle de neroverPlackaat L Raad van Nederlands India, &amp;c

Landvoogdyen, onder de E. Maatschap-
A 1659.en zynen Raad, doen te weten, Saluit, py in Indien staande, genomen was, omover 't
invoeren en maken bekend, hoe dat haar E. E zich, alomme de Nederduitsche Taal in te
van de van alle tyden af, zeer hebben laaten ter roeren, en ’t is zeker , dat 'er dan, na
Duitze herten gaan, de Roem, Lof, en de Eere, verloop van 20 jaaren , wel thienmaa
Taal. van onze Nederlandsche Natie, en hoe meer voordeel , als nu , door de Predi-

zy ook zeer ernstig getragt hebben na kanten alomme gedaan, en zo veel Ge-
alle middelen , om die heerlyk te doenschillen over de Taalen ook afgesneden

uytmunten , zo is 't dat de zelve een zouden geweest zyn ; daar men nu een
van de voornaamste Zaaken , daar tot menigte van Predikanten tot het aan-
konnende dienen , geoordeeld hebben leeren der Taalen of onbequaam, of
de voortzetting en vast-stelling der Ne lien jaaren bezig ziet, eer zy deze of
derduitze Taal , en daarentegen dever- geene Taai meester konnen werden, en

nieling, en Abolitie van de Portugeese als zy die dan met veel moeite al Meester

Spraak, op dat met deze uytroejing, en geworden zyn , dan werden zy zomtyds
investing der onze , de naam en gedag door haar Edelheden op Plaatsen gelegt,
renis van onze Vyanden mogt vergeeten daar die Taal niet te pas komt, en on-
en de onze ingegrift werden. Om daa nut is

toe nu te geraken, is goed geoordeeld, Wanneer ’er nu een algemeene Last

van de Lyf-Eygenen een aanvang te gansch Indien door geweest was , om
maaken , waar door zeer licht geheelc de Duitsche Taal in te voeren, en om
Familien, en byzonder jonge kinderen niet , dan in die Taal, te Prediken, 0
de Taal hunner Vaderen zuiver zullen waren alle de Predikanten van eersten
komen te leeren.Dierhalven werd af aan in staat geweest , om over al,
aan ider Inwoonder dezes Eylands belast. waar zy ook na toe zouden mogen ge¬
en bevolen, hun Slaaven (wel verstaan zonden werden, dienst te doen
de, de jongens, of mannen, alle die de Jal ik zegge, dat het van nu af aar
Duitze Taal niet spreken konnen, he nog te wenschen was, dat geen andre,
hair hunner Hoofden kort te doen afsny- dan de Nederduitsche Taal, in Indien
den, en hen dat zodanig, zonder hoe gebruikt, en met alle kragt ingevoerd
den, te laten dragen, tot dat zy Duitsch vierd, en men zou, na weynig jaaren.
zullen konnen , met waarschouwing, bevinden , dat de vrugten ter bekeerina
dat de geene , die hier in nalatig be- der Heydenen , alomme veel gewensch-
vonden werd, en binnen ses weken na ter , en dat ook de onkosten der Ed.
dato dezes zulks niet uytvoerlyk zal Heeren Bewindhebberen veel minder
gedaan hebben , drie Reaalen van agten dan jegenwoordig, zouden zyn : want
verbeuren zal, excluderende alle zoda-ldaar zy Gby voorbeeld) nu op Batavia,

eenige
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eenige Predikanten voor de Portugee-
sche, en ook eenige in’t byzonder voo

le Maleytsche Gemeynte moeten heb
ben, zo zouden zy die 5 Predikanten

buiten allen tegenspraak , dan konner
missen , alzo de ; Duitze Predikanten
dan z0 wel voor beyde deze, als voor d

Vederduitsche gemeynte, zouden kon-

nen Prediken , zonder hunne Diensten.

cenigzins meer te bez waaren.
En gelyk dit 2o op Batavia is, alzoo

s het ook in verscheide Landvoogdyer
gelegen , daar dan ook alle de Predikan-
ten , van eersten af aan evenveel dions

onder den Inlander zouden konnen doen

dat nu maar van de helft , en dikmaal.

maar van een éalzo de andre niet taal-
kundig zyn) geschieden kan

Daar beneven hebben haar Edelheden

ook verscheide verkeerde middelen ge
bruikt, en verscheide zeldzame Ordre;

gegeven , dwingende mannen van hoo-
ge jaaren , en die dat ook noit Meestei

konden werden, om vreemde Taalen te
leeren even eens of dit aanleeren van

Taalen zoo in iders magt stond, en als

ofmen dat maar te gebieden had
D. Manteau wierd daarom uyt Banda.

A° 1675. opgezonden, en gaf toen een
zeer breed, en net vertoog aan haar E
delheden tot Batavia over , waar in h

22nWwecs.

1. Dat het leeren van Taalen eer

vrywillig werk was , dat ider
een , na dat het hem luste, of hy

zich daar toe bequaam vond, doen
of laten , en daar men niemand,

gelyk hem nu geschiede) toe
dwingen kon, alzo dit een by
zondre gave Gods was , die nier

aan ider een , die, dat maa

ondernemen , wilde , gegeven
wierd

2. Oordeelde hy , dat men ook een
byzonder opzicht in dezen on-
trent jonge Lieden, in de kragi
van hun jeugd, en ontrent mar

nen van hooger jaaren , nemen
moest , alzo dit de eersten zee

gemakkelyk , en de laatsten zee
moeyelyk viel te doen

3. Dat het ook noit by die van di
Hervormde Kerk een gebruik

geweest was, hunne Predikanter

te dwingen, een Taal te leeren,
alzo dit in deze dagen niet tot
zyn Ampt behoorde

4. Zeyde hy, dat de Heeren Bewind-

hebberen nioit eenig uytdruk
kelyk bevel daar toe gegeve
hadden

5. Dat, zo men dit al invoeren wil

de, men dan den een niet meer,

Y L0N. 415
als den andren, hier in behoorde
te verschoonen, gelyk aan veeler
reeds gebleken was, die ’er niei

eens over aangesproken waren,
en dat men niet maar deze ofge-
ne, die men dan voornemen wil-

de, ’er maar uyt pikken moest.
6. Dat, schoon dit nu al ontrent al-

len mogt in’t werk gesteld, en
aan allen gelyk opgelegt werden,
zy alle daarom juist niet even be¬
quaam zouden zyn, om vreemde
Taalen te leeren , alzo de erva-

rendheid genoeg leerde, dat van

de thien geen een dit stuk Mee-

ster geworden was
7. Dat het aanleeren van een vreem-

de Taal aan veel Predikanten
veel meer werk , als ’t gansch
werk van hunnen dienst , gege-
ven had , en dat het daarom best

was , zulke jonge mannen daar

toe te gebruiken , die daar toe
lust en bequaamheid hadden, en

niet mannen van jaaren , of die
nog lust nog de Gave van God
ontfangen hadden , om vreemde
Taalen te konnen leeren.

Behalven , dat men ondervonden8.
had , hoe weynig vrugt 'er met

dat aanleeren der Taalen , door
die genen, die dit stuk al te bo-
ten gekomen zyn, gedaan is.

Dit vertoog hoe wel gegrond ook
in zich zelven , zou zyn Eerw. zeer

weynig geholpen hebben, ze de Heer
Hardt, die als Veld-Heer na Java ging.
hem niet als Veld-Prediker medegeno-
men had ; want anders was 'er al vast
gesteld , om hem na ’t Vaderland bui-
ten dienst te zenden, alleen, om dat hy
weygerde zo een Taal te leeren.

Indien deze Heer, wat ouder tei

lier tyd geweest was, of eenige jaaren
vooruyt had konnen zien , had hy
er wel konnen en mogen , als een ne-
gende Artikel, byvoegen, dat, als ler
al mannen waren , die lust en bequaam-
heid hadden , niet alleen , om in een
vreemde Taal te Brediken, maar zelf

ook om hunne ledige uuren tot het ver-
taalen van den ganschen Bybel, zonder

ets voor hunne moeite te begeeren, te
besteeden (een werk, immers van de uy-
terste noodzakelykheid, om de bekering
der Heydenen voort te zetten) mer
zulke neerstige mannen , dan nog met
nunne vertaalds Bybels heeft laten zit

ten, zonder de zelve te willen Drukken

vaar ontrent de verkeerde zugt, en nyd
van deze en gene (my zeer wel bekend
uytnemend veel quaad gedaan heeft

Men
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duytze , ook een quade Taal) Predik-Men heeft dat gezien, en ziet het nog.
ten, of niet te dulden , dat het zelveaan de Overzetting des Ouden Testa-
nu nog om de Oost , en op Bataviaments in ’t Portugees van D. Ferreira
geschiede , gelyk alomme daar bekenden aan myne Overzetting des Bybels in

de lage Maleytze Taal, die, daar ik
En is ’t om dat geschil over die twe-zo veel jaaren in die Taal niet zonde

derley taal : wat is doch de Reden, datLof en Vrugt in myne Gemeynte (ge¬
het Oude Testament, door D. Ferreiralyk uyt myne Dimissie, onder Amboin-
in ’t Portugees vertaald, en daar nietgemeld, te zien is) gepredikt heb, eg
het minste geschil over is, niet gedruktter , om een verkeerde bevatting van haa
werd: niet anders , dan een groote liefEdelheden voor 't Hoog Maleyts (op ’t
deloosheid , en kleynagting, voor denbloot zeggen van D. Leydekker, en zyn-
arbeid van neerstige Predikanten , sleg-twee Zwagers, de Heeren De Haas, en
te yver voor ’t werk der Bekeering on-van Riebeck , toen Ordinaris Raden van
der de Heydenen, en (in de plaats vanIndiën, dog niet in staat zynde, om c Loon voor den Arbeyder) een bittre Nydver die Taalen te oordeelen) en uyt een
van zommigen, die, zulke werken lie-ongegronde drift voor de Overzetting
ver in den Brand, dan Gedrukt, wenschi-van de Heer Leydekker, ter gunst van dit
ten te zien , schoon zy ten vollen van deHeeren , in de Hooge , dog onder ’t
vrugt des zelfs overtuigd waren, en daChristendom alomme onverstaanbaare,
lleen maar, om dat zy aan zulkeen ivc-en onleesbare Maleytze Taal , hebbe
ig Man de bloote eer, die hy, daarmoeten agter staan, terwyl zo wel he
voor gehad zou hebben, benydden, enwerk van de Heer Leydekker , als het

zy zelf onbequaam, of niet genegen wamyne, daar maar zo ongedrukt, en e

ren, om zulk een werk waar onder zyven als of al dien arbeid niets weerdij
gesmoord zouden hebben , te ondernee-was, leggen blyft, daar dit immers voo
mOnGed , nog voor de Wereld, met geen

Om nu nog een Woord van ’t leerenschyn van reden te verant woorden is
der Taalen hier aan te lassen ; onder dealzo men, of een van beyde die werken
Kerk stoffe van Batavia , konnen wytot dienst der Christenen , en der Hey
zien , hoe haar Edelheden aan de Hee-denen, daar, en elders, of wel die bey-
ren Op den Akker en Thornton, (die zichde te zamen (gelyk ik , om den arbeyd
beyden reeds walcker in ’t aanleeren dervan de Heer Leydekker volslagen zoc
Portugeesche Taal geoeffend , en eenveel eere als de myne te geven, altyt
menigte van jaaren daar in Geprediktbest geoordeeld hebbe) behoorde al o
hadden) uytdrukkelyk belast hebben,ver lange gedrukt te hebben
dat zy voortaan ook in ’t NederduitschDit is 't Lot van mynen Bybel, en die

zouden hebben te Prediken, schoon zyvan den overleden Heer Leydekker, waa
veyde verklaarden , dit hen (en voor avan men mogelyk zeggen zal, dat die
was dat den zeer ouden Heer Opden Al-niet gedrukt werd , om de geschillen

over beyder Taal geresen; dog 't is im- ker , een man nu van in de 70 jaaren
mers buiten tegenspraak,dat de Heer Ley niet te vergen,) onmogelykge worder
dekker, een zeer weerdig Nederduits Pre te zyn , alzo zy zich zelven geheel en
dikant was, maar die geen Talent had om al aan de Portugeesche Taal, zoo vec
Maleyts te Prediken, en die ook de Ma¬ aaren aan een, overgegeven, en ’t in hun

leytze Taal , die alomme in de Land- vermogen niet meer hadden, om dat ze
voogdyen der E. Maatschappy verstaan- veerdig, en met zulke spreck wyzen in
baar voor den Inlander gepredikt wierd, ’t Nederduitsch te zeggen, als zy dat we
niet verstond, en nooit gepredikt had in ’t Portugeesch konden uytdrukken;

immers niet kon, nog mogt vergeleken dog alle hunne betuigingen hadden geen
ingang , en de Hooge Regeering bleefwerden by my, die zoo veel jaaren aan

een, met veel lof, vrugt, en zeer ver onveranderlyk op dat genomen Besluit

staanbaar gepredikt had , en op welkers staan, weshalven zy (tegen alle Reden
Maleyts de Heeren Zeventienen dier aan) gedrongen wierden , zig daar na te
halven ten vollen behoorden gerust ge- schikken. Een Zaak, waar van ik in de

7 vereenigde Landen, of elders, noitweest, en nog (zo zy dit maar eens on-
zydig geliefden te overwegen) gerust te eenig voorbeeld gehoord heb , dat de

Hcoge Overigheid oit aan een Engels,zyn, of anders behoorden nog zy , nog
Fransch, of Schots Predikant tby voor-haar Edelheden in Indien, toegelaten
beeld) belast heeft, om, buiten die Taal.te hebben, dat, of hy, of eenige an

dre Predikanten , wel 100 jaaren bevo¬ waar toe zy geschikt waren, en waar in
zy zich zedert langen tyd geoeffend, enrens al, in die quade Taal (zo men zeer
Gepredikt hadden; nog in ’t Neerduits,ongegrond zegt , want dan is ’t Neer-

of in een andre Taal te Prediken , eenduits , in opzicht van de zuivre Hoog-
Laft
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Last, die zekerlyk veelen ook niet zou-
den konnen opvolgen, om dat ider Taal
zyn Man volkomen vereischt

Veel beter , en bescheydener zouden
haar Edelheden gedaan hebben, de Za
ken dier Taalen , zo als die nu waren,
te laten, maar aan alle Landvoogden te

belasten, voortaan alleen de Duitze Taal

in te voeren , en dan was ’er een vee

groter vrugt van den dienst der Dienarer
alomme te hopen, dan oit te voren, en

dan zou oolt het Drukken van alle By

bels, als onnoodig , van zelfs vervallen
en dus zouden dan ook die , en alle di

onkosten , zoo van dien Druk, als van

zo veel Inlandze Meesters in die byzor
dere Taalen, konnen gespaard werden.

Na dat wy nu deze Aanmerking tus
schen beyden gemaakt hebben, zullen

wy weder voortgaan met het jaar van
aanwyzing , wanneer hier deze of gene

Predikanten gezonden zyn.

A° 1660. den 30. Augustus.

Is D. Ludovicus Bogaard op Batavia
na Ceylon beroepen , en in dat zelve
jaar als eerste Predikant op Colombo
geplaatst, zonder dat ik zeggen kan
hoe lang zyn Eerw. daar gebleven, o
waar hy verder versonden is: want daa

van is geen nette aanteekening gehou
den.

Ao. 1660. den 18. Octob.

Is D. Gerardus Holkenburg, mede n
Ceylon beroepen , en in dat zelve jaar
ook op Colombo gelegt, daar hy toi
Ao 1662. gebleven, op welke tyd zyn
Eerw, daar overleden is. Hy wierd hie

toen door D. Henricus Wallius, eenigen
tyd , na dat hy met de Heer van Goens
eerst na Coetsjien gewecst was, vervan
gen , alzo die op de Togt na Coetsjien

zick geworden , en van daar na Ceylon
rezonden was. Hoe lang nu D. Walliu.
hier bleef ; blykt my niet klaar ; dog
vel dat hy naderhand op Coetsjien ge
plaatst is

Ae 1661. den 22. Augustus

Wierden na Ceylon beroepen D. Jo-
annes Nathanael Donker, en nog een an
der Predikant , diens naam niet uytge
drukt vinde. D. Donker wierd op Co
lombo gelegt, en is van daar Ao. 1664
buiten Dienst, den 28. Januari, na Ba

avia gezonden , en den 26. Februari,
daar gekomen.
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Ao. 1662. den 24. Juli

Quamen hier D. D. Antonius Scheri-
us, en Gosuinus Slipperius. Zy wierden
jeyde op Colombo geplaatst, van waar

de eerste Ao. 1669. over wangedrag na
Batavia, en van daar weer na Coetsjien,
erzonden is ; dog de laatste is in dit
zelve jaar van zyn komst op Colombe
geplaatst, en ook daar na A°. 1668

overleden , dog waar de eerste gebleven

s, of hoe ’t verder met zyn Eerw; daar
of elders ging, is my onbekend.

Ook schynd hier in dit zelve jaar D.
Cornelius Caletus gezonden te zyn, zon
der dat verder iets van zyn Eerw. weet

te zeggen.

A°. 1663.

fs D. Joannes Ferreira a D'Almeida,
door haar Edelheden van Toeroecoryn in
de Portugeelche Kerk op Batavia be-
roepen, en den eersten May aldaar ge
komen

Den 9. Julius, is de pas weer in In-

dien gekomen D. Balthasar Obie de Me
ter, na Ceylon beroepen, bleef dat jaar
op Colombo, en vertrok Ao. 1664. als
redikant na Coetsjien, daar hy, gelyk
wy onder de Stoffe van Malabar zullen
zien, overleden is

Ao 1664. den 12. Augustus

Zyn door haar Edelheden herwaards
peroepen D. D. Jacobus Maxwel , en
D. Bartholomeus Heynen. De eerste is
op Colombo in dat zelve jaar geplaatst,
n 'er tot Ao. 1668. gebleven ; dog D
Heynen is in dit zelve jaar voor

een korte tyd, op Gale, en Jaffenapat-
jam , gelegt, zonder dat ik net wete,
noe lang. Naderhand is hy weder op
Jale geplaatst, alwaar hy verder tot
A° 1676. gelegen heeft

Zyn Ecrw. was tot Paraiba in West-
Indien geboren , en per de Wassende
daan, Ao. 1664. uytgekomen.

A°. 1665. en Ao. 1666. den 11. Febr

Juamen de Leden der Kerken-Ver- Seldsamt
gadering op Colombo in de Kerken-ka-ingevoer

de Tafelmer alwaar zy aan’t hooger eynde der,an den
Tafel een Rood Scharlaaken Kleed, Polity-
twee ellen lang, vonden. Men vraag-ken

Cern¬de aan den Polityken Commissaris, mistaris
den Heer Isaae de St. Martin, van waar nier.
dog deze nieuwe gewoonte, en wyze
van handelen quam , waar op hy tot
andwoord gaf , dat de Heer Zeevoogd,

Fff
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en superintendent, Ryklof van Goens, het de Polityke Commissaris van Colombo,

toekomende. De Heer van Goens lietzo belast, en te gelyk gezegt had, dat,
daar op antwoorden , dat zulles in vori-zo haar Eerwaardens daar iets tegen had¬
je tyden wel meermalen gedaan was,den , zyn Ed. dat verzogt te weten;

ziende mogelyk op Ao. 1650. wanneerwaar op eerbiedig geantwoord wierd
de Heer Maatsuyker dit op Gale inge-dat zy dit voor deze reyze als een vol-
voerd had (gelyk uyt een oud Processlagen bevel van dien Heer wel konden
an D. Lenzijus, met hem daar over,gehoorzamen (gelyk zy toen ook de
lykt) om dat hy als Pensionaris uytge-den) maar anders dit geenzins goedkeu
komen wasren , vooreerst , aangezien het buyten

De Kerken - Raad van Colombo,eenig voorbeeld in Indien , of op Bata
schreef ’er over aan de Kerken van Jaf-via (daar een Raad van Indien zat,) of
fanapatnam, Gale, &amp;c. ; dog die oor-in ’t Vaderland , was; ten anderen, om

dat zulks ook geheel en al, buyten ken- deelden dit alle zeer ondienstig, 't welk
nis van den Kerkenraad , zoo maar in- door den Kerken-Raad van Colombo.

gedrongen wierd. Ten derden, om dat aan de Heer van Goens te kennen gege-
dit geen zaak was, waar over een by- ven zynde , gaf die Heer tot ant-
zondre Kerk mogt oordeelen; en waar woord, dat hy dit dan , om de Vrede

over zy gehouden waren eerst met de der Kerke , ook laten zoude ; dog dit
andre Indische, en ook met de Vader- koste D. Maxwel ’t jaar daar aan zyne
landze Kerken te spreken. Dimissie na Batavia , die hy toen ver

zogt, en ook den 20. Jauuari, Ao. 1668
Ao. 1667. in den Beginne;

verkreeg

Is uyt ’t Vaderland hier gekomen, Den 29. Augustus,
D. Joannes de Voogd , die op Colom-
bo geplaatst, en van daar Ao. 1679. Wierd D. Servatius Clavius , her-
na ’t Vaderland weer vertrokken is. waards beroepen, en in dat zelve jaar

1667. op Jaffanapatnam gelegt, die 'erA°. 1667. den 11. Julius. tot A°. 1670. gebleven , en toen als

Predikant na Batavia beroepen is.Liet de Heer van Goens een Nieuwe In dit jaar is ook D. Arnoldus Oor-

Instructie, die den 25. December Ao chot, met 't Schip de Wassende Maan,
1665. opgesteld, en door haar Edel- hier gekomen , en op Colombo ge-
heden goedgekeurd was, inleveren , plaatst, gelyk ook D. Joannes de Voogd.
welke de Kerkenraad verzogt te hou-

den, zynde een bericht voor de Diake- A°. 1668.
nen , &amp;c. ; dog over het zitten aan die

voornoemde Polityke Tafel, wierd toen Quam hier D. Jacob Corf , die op
niets geant woord. Colombo gelegt wierd ; en in ’t begin

dezes juars, vertrok D. Maxwel ziek , en
Den 18. Julius, verscheen den 23. April in dien staat op

Baravia, te meer, alzo zyn Eerw. niet
Is D. Jacobus Burenius, door haar E den Heer van Goens niet over weg leon,

delheden herwaards beroepen , en of en om dat hy een donkere wolk, daar
Gale geplaatst, zonder dat my blykt, hy gansch geen zin in had, opkomen

dat hy tot Ao. 1676. ergens anders op zag; namelyk de Classicale Vergadering
Ceylon gestaan heeft , dan dat zyn op Ceylon , tegen den 14. Maart, de-
Eerw. by ’t tekenen der Classicale Acte zes jaars belegt, en waar in alle missa-

A°. 1668. op Colombo voorkomt gen (zo men voorgaf) verbeterd zou-
den werden, hoewel alles over een ge-

Den 28. December, heel andren boeg gewend wierd.

Liet de Heer van Goens , aan den Het bestond uyt de Predikanten van Ciafis op
Kerken-Raad van Colombo voorstellen, Colombo, Jaffenapatnam , en Gale, in Ceylon
om den Commissaris Polityk , aan eer 't bywezen van den Commissaris Poli-A 160
Tafel alleen, met een lang rood kleed tyk, en wierd gehouden uyt last van de genou¬

len.overdekt, te laten zitten ; waar op de Hecr Ryklof van Goens , Landvoogd van
Kerkenraad tot Antwoord gaf, dat zy zeylon , Zeevoogd , super-Intendent
zulks niet konden goedkeuren, alzo da expres Commissaris, mitsgaders gemeen
de hooge Overigheid van Indien, noi Raad van Indien.
in gebruik gehad hadde ; dat zy wel
wilden gelooven , dat zulks een eere Dit Classis duurde 16 dagen, voor
was haar Hoog- Mog:, maar geenzins en na de Middag

en
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Den 30. dito.,Op den 14. Maart,

Is 'er over een byzondre Zaak, hetWiert gehandeld over de Proponent,
beroep van D. Clavius betreffende, ge-Joannes Tholi.
proken.

Den 15. dito, ’s morgens, Den 3. April,

Over , dat men ’t gevoelen van den Heeft men over ’t Na-of herlezen
Landvoogd volgen zou , en ’s namid van ’t Formulier , van 't Trouwen , en
dags, sprak men over ’t overgeven de Doopen, en waarnemen der Visitatien,
Kerk-papieren aan malkanderen of ’t bezoekten , en aannemen der Lede-

maten, Voorbereyding, en ’t verdre;
Den 16. dito.. daar toe behoorende, gehandeld

s Namiddags wierd ’er verzogt, of
Over ’t antwoord op eenige uyt de Commissaris Polityk iets van wegen

drukkingen, en over de bepaaling de de Overheid voor te stellen had , en
Woorden, nodige kennisse, &amp;c. neen geantwoord zynde , heeft men

’s Namiddags , over de uytsondering malkanderen over en weder bedankt
en toepassing, van de 39 Artikelen der vaar over dan dit Classis gescheyden,
Baravische Kerk-ordre, en over ’t ver verhandelde kortelyk in ’t nnette opge
zock van een Extract van dien. steld , en door de navolgende Personen

ondertekend is
Den 19. dito ,

Antonius Scheerius, Predikant tot
weders Morgens en ’s Middags , Gale, Prefcs

over de Zaak van Tholi , waar van 20
Jacobus Burenius , tot Colombo,Artykels gemaakt zyn.

Scriba.
Den 20. ditc. ,

Arnoldus Oirschot, tot Colombo,
Asscssor.Wieid ’er gehandeld over 't Stuk

van ’t vernieuwen der Catechizatien, er
Servatius Clavins , tot Jaffanapat-

over 't stuk der Diaconye, mitsgaders
nATI.

over ’t verbeteren van eenige Kerkely
ke misslagen, over D. Heynens beroep. M. Michiel Divbt, VJondetiogen.
en zyne Kerkelyke Getuygenis, en o-

Benjamin Belyn,ver zekeren eysch op den Artikel, en

de Acte van Ao. 1659.
Ao. 1668.’s Namiddags verzogt men Coeli’s,

of Arbeyds-Slaven , tot ’t Visiteeren,
gekomen D.D. JacobusZyn hieren besoeken der Scholen nodig.

De eersteSchee, en Jacobus Corf.
wierd gelegt op Gale, dog wete niet,Den 23. dito. ,
hoe lang ; de tweede op Colombo,

zonder dat ii ook wete, hoe lang ; dogVoor de Middag, over 't Stuk de
de laatste is geplaatst op Gale, en aldaarDiaconye.
Ao. 1671. overledenDen 26. dito..

In dit jaar is ook herwaards gezon-
den D. Nicolaas Agotha, toen op Gale

Viclen ’er byzondere gevoelens ove
geplaast heeft Ae 1696. en 1697. op

dat stuk voor Nigumbo gelegen, dog is weer op Ga-
le gelegt , en daar Ao 1718. Overle-Den 28. dito. ,
den

Ao. 1669Wierd ’er over de Talen gesproken
en een middel beraamd , om het Portu

Is hier gekomen D. Laurentius Hem-geesch, volgens ’t Placcaat Ao 1659
ling, die gelegt is op Colombo daar hyafgekondigd, niet in te voeren, om de

Landaard van ’t Portugeesch af te wen tot Ao. 1657. bleef, en toen na Batavia
vertrok.nen , welke aanmerkingen , daar over

Ao. 1671.gevallen , zeer opmerkelyk zyn.
Na de mièdag is de geheele Kerk-

Is D. Simon Cat uytgekomen, enOrdre, van Ao. 1659. vernieuwd , e
toen op Colombo geplaatst, Ae. 1694.aangenomen.

FfF 2 van
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A° 1687. gelegen heeft; zynde toen invan zyn Dienst wegens Ouderdom ont-
ulius , van daar in de Portugeesche Geslagen, en daar 1704. Overleden

meynte van Batavia beroepen; dog A-Ook komen D. Corf, en de Propo
1688. vertrok ken.nent Tholt, als reeds Overleden voor

In dit jaar 1679. is D. Clavius vanOok zyn in dit jaar alle Polityke Le-
Jaffanapatnam in de Nederduitsche Kerkden uyt den Kerken-raad genomen , en
ot Batavia geplaatst, en toen ook der-tegen andre verwisseld.
waards vertrok ken.

In dezen tyd was D. Adrianus de Mey,A°. 1674
ook op Jaffanapatnam geplaatst, zonde
dat wete wanneer hy ’er quam. Van denIs D. Hermanus Specht hier gekomen
zelven spreke verder, onder Ao. 1682en vertrok van Colombo na 't Vader

land Ao. 1691.
Ao. 1681. den 22. Septemb.

A°. 1675. den 15. Octob.
Is D. Joannes Coiterus, door haar E-

Wierden herwaards beroepen D. D delheden herwaards beroepen, na zyr
comst, nog in dat zelve jaar, op Jaffa-David Farny, en Lucas Bosch ab Os .

gewezen Predikant tot Everdingen , in napatnam geplaatst, en tot A°. 1686.

gebleven, op welke tyd zyn Eerw. nade Classis van Buuren
Batavia vertrok, daar hy den 27. May,De eerste wierd op Colombo geplaatst.

zonder dat my blykt, hoe lang zyn Eerw ook gekomen is. Hy schynd toen na 't
daar gestaan heeft; dog de laatste bleef Vaderland vertrolcken te zyn, en Ao

1699. zullen wy hem als weder uyter maar van den 18. Jaa. Ao. 1676. 101
den 30. Maart, en vertrok toen na d’ gekomen, nog eens ontmoeten
Kust.

A°. 1682

Ao. 1676. den 31. Augustus,
Komt my nog al voor D. Adrianus de

Is herwaards beroepen D. Marcux Mey, zonder dat ik wete wanneer hy hier
quam , hy heeft op Jaffanapatnam (alsMasius, die toen op Nigumbo geplaatst

is. Hy wierd Ao. 1691. wegens ou- evorens blykt) gelegen , en is daar als
derdom ontslagen van zyn dienst, en is Rector van het Malabaars Seminarium,

dat hy Ao. 1692. met ontslag van zyrop Colombo Ae. 1706. den 23. April;
Overleden Dienst wierd) met veel lof Ao. 1699.

Ook komt D. Theodorus Cloppenburg den 28. Febr. Overleden ; dog hy zal ons
als reeds een jaar overleden, en alhiero joor zyn dood nog eens op de Kust

Nigumbo geplaatst geweest, voor, dis voorkomen.

Ae. 1675. hoewel eenige meynen , da
hy Ae. 1678 eerst overleden zy ; dog Ao. 1685. den 27. Aug
weet niet, wanneer hy hier gekomer
is. Ook vertrok D. Heynen Ao. 1676 Zyn herwaards gesonden, D. D. Fei-

van Gale, na Batavia o Wylsma , en Adrianus Bakker. Ty
wierden beyde op Jaffanapatnam gelegt,

Ao. 1678. den 5. Septemb. de eerste in dat zelve jaar ; dog wete
niet , hoe lang ; dog D. Bakker wierd

Is D. Joannes Fredericus Stumphiu er Ae 1686. geplaatst, en Ao. 1687.
door haar Edelheden na Jaffenapatnam na de Kust gezonden, en van daar in de
beroepen, en in dat zelve jaar daar ook Nederduitsche Kerk tot Batavia be-

oepengeplaatst ; dog hy wierd Ao. 1680. na
Batavia zonder Dimissie, of Kerkelyke Ao. 1686.
getuygenis, opgesonden, quam daar den
26. Augustus, en had veel moeselykhe Zyn D. D. Francois Chasse, en Conra-
den hier over ; maar Ao. 1681. den 16 dus Croonenburg, uyt 't Vaderland or

Ceylon gekomen, en beyde op JaffanaJanuary is hy door haar Edelheden
weer na Ceylon gezonden , om zyne patnam geplaatst. De eerste is hier Ao

Getuigenis te halen , en dan na ’t Va 694. den 7. Mey, en de laatste Ao. 1687.
Overleden.derland te vertrekken, ten ware hy zig

aldaar weder mogt versoenen , waar ni
men hem daar, of elders weer zou kon- Ao. 1687.
nen gebruiken. Hy stierf hier Ao. 1692

Is hier gekomen D. Isaae van der Bank.a 1603. Ook is Ao. 1679. verscheenen
D. Jacobus opden Akker, die te dier tyd op op Colombo toen geplaatst, en A°. 1703

daar overleden. Hy wierd A°. 1695Jaffanapatnam geplaatst is, en aldaar tot
al
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al van zyn Dienst ontslagen, om Recto
van ’t Cingalees Seminarium te zyn

A°. 1688.

IS D. de Mey, van hier na de Kust.

of Nagapatnam voor een tyd gezon
den , daar hy bleef tot de komst van

D. Clement; hy had 'er wel willen bly-
ven ; dog 't wierd hem afgeslagen. Hy
quam Ao. 1690. weer hier op Jaffana

patnam
A° 1690.

Is D. Nicolaus Livius op Ceylon ge-
komen, op Gale geplaatst, en Ae. 1691
daar verdronken.

A. 1692. den 3. April.

Zyn herwaards beroepen D. D. Tho
mas van Simcy, Philippus de Vriest, den
28. dito. D. Regnerus Croonenburg, al-
mede D. D. Gerardus Hakoma, Rudol-

phus Meerland, en Joannes Roman

D. van Simey is A°. 1694. op Jaffa
napatnam , A°. 1697. van daar na Ga-
le , en Ao. 1690. op Colombo geplaatst,
van waar hy Ao. 1700. na Batavia ver
trOk.

D. de Vriest wierd Ao. 1692. op Jaf
fanapatnam geplaatst , Ao. 1694. daar

Rector van 't Malabaars Seminarium ge-
maalet, kreeg Ao. 1699. geschillen, er

wierd na Batavia opgesonden ; dog qua
Ao. 1700. als Rector weder hier, ver

trok 1702. na Colombo, en legt 'er vol-

gens de laatst tyding, Ao. 1722. nog

D. Croonenburg wierd A°. 1692. o1
Mature , dog van daar Ao 1697. of
Jaffanapatnam, A° 1697 weer op Ma
ture, en Ao. 1678. op Gale gelegt, van
waar zyn Eerw. Ao. 1700. na Batavis
vertrok.

D. Ilakoma wierd Ao. 1692. op Gale
geplaatst, daar hy tot Ao. 1697. bleef
vertrok toen na Mature, lag 'er tot Ao.
1678. en wierd toen op Jaffanapatnam

gelegt, van waar hy Ao. 1669. na Ba
tavia , en zoo verder, na ’t Vaderlant

vertrok

D. Meerland, wierd Ao. 1692. (van
Coetsjien gekomen zynde) op Colombo
gelegt, alwaar hy Ao 1692. overleden
is. D. Roman, is Ao. 1692. op Jaffa
napatnam geplaatst, en Ao. 1699. na
Batavia vertrokken.

In dit zelve Jaar 1692. of’t jaar be

vorens, is ook hier gekomen D. Joan
nes Ruël, die Ao. 1692. op Colombe
gelegt, en Ao. 1701. in Mey hier over-
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leden is. Dat hy zich wonderlyk in de
ingaleesche Taal geoeffend had, zul-
len wy hier na mogen zien

A°. 1694

Is D. Hermannue Specht op Colombo
geplaatst, en daar Aeo. 1697. overle
den.

Ao. 1696.

Komt D. Joannes Coiterxs, weer uyt
t Vaderland op Ceylon , is op Jaffana-
vatnam gelegt, en den 14. Juli, Ao. 1699

daar gestorven.

Men zegt dat ontrent dezen tyd, en
zelf wel 30 jaaren te voren, al op di
Eyland wel zooooo,en, zo de Heer de
Heere in zekeren Brief aan den Heer Col-

laart zegt , wel 2305oo, Christenen
waren , die zich in ’t leeren der 10 Ge
boden , ’t Geloof, en de Gebeden, &amp;c.

oeffenden , ontrent welke 10 2 12 Pre
dikanten, zeer weynig konden uytrech
ten ; hoedanig het doorgaans in gansch
ndien gelegen is, daar men, naar zo gro

ten Oegst , veel te weynig arbeyders
heeft

A°. 1699.

Is in’t laatst van dat jaar, of in 't be
gin van Ae. 1700. hier van Coetsjier
gekomen, D. Gerardus de Oude, die op
Jaffanapatnam, den 1. Febr. 1700. in de
plaats van den overleden Rector, D. de

en alwaar hy Ao. 1701Mey gesteld ,

door D. de Vriest weer als Rector ver-

vangen is, blyvende nog hier tot A. 1703
wanneer zyn Eerw: op Colombo gelegt,
en daar Ac. 1720. overleden is

Ao. 1700. den 11. Octob.

Is D. Philippus Goting, van Malakka
hier beroepen , op Colombo geplaatst
en ’er tot 1705. (wanneer na Coetsiien

ertrok) gebleven

A°. 1702. den 17. Julius.

Zyn D. D. Francois van de Sande, en
Arnoldus Swem herwaards beroepen ,
vaar van de eerste in dat zelve jaar o
Jaffanapatnam gelegt, en Ao. 1705. ’e
overleden is

D. Swem is Ao. 1702. op Gale ge-
laatst, en daar tot A. 1711. dat naar 't

(aderland vertrok, gebleven, en eenige
aaren daar na te Hoorn overleden.

Fff3 In



A16 ZAAKEN VAN DEN GODSDIENST.
In dat zelve jaar 1702. quam hier ook veel min Predikanten te maken; dog 20

de gemelde Synoden buiten alle verwag-D. Nicolaus Rimersma, die op die zelve
ting daar van niet zouden mogen zyn aftyd op Colombo gelegt, en daar tot Ae
te leyden, dat men echter daar mede zal1711. dat ook na ’t Vaderland vertrok
voortvaren , en de voorgaande Practykgebleven , en jegenwoordig tot Leyden
daar in opvolgen. Dat wyders zal wer-woonagtig is.
den gedrukt, de Grammatica, door den

Predikant Ruël , in de Nederlandze en
Cingaleesche Taal te zamen gesteld, enA°. 1703.
ten dien eynde herwaards overgezon-

Namen de Heeren Zeventienen zeker
den.

besluit ontrent de Seminaria, gelyk wi
uyt dit volgende Extract konnen be¬
speuren. Onderstond, Accordeerd,

en was Geteekend,

E. SCHOT.EXTRACT uyt de
Resolutie der Zeventie-

Accordeerd,nen tot Amsterdam
op Donderdag, den 28

J. BROUSE,
Juni, 1703. na deMid-

eerste Klerk.dag.

N't Haagsche Verbaal, onder datoResolutie
7. Mey, laatst gesproken zynde, irder Ze- Ao. 1704.

ventie- t breede van de Seminaria, of Queck

nen, over schoolen op Ceylon, als een op Jaffana
ses Pro Is D. Petrus Sinjeu hier gekomen, en DSinscupatnam, en een tot Colombo, en der
ponen op Colombo geplaatst, alwaar zyn A. 1704zelver hope en verwagting, met aanten , en

Eerw. Rector van het Cingalees Semi-over 't wyzing van’t geene gemeend wierd tot
Drukker narium , Ao. 1705. geworden, en ditbevordering en voortzetting der zelve
van D A°. 1722. nog was. Ook Predikt zynvan nooden te wezen , die door 't over-Ruëls

Eerw; om de 1a dagen eenslyden der Rectors en Bezorgers , daarSram-

matica over gesteld, te rug gezet is, is na ry
Dog alvorens van dit jaar 1704. totpe deliberatie tot voortkoming van

de volgende over te stappen , zo zullenzulke ongevallen, en tot herstelling de
wy om wat nader keennis van den Staaizelve goed gevonden aan te nemen, ses
der Kerken en Schoolen alhier te beko-

jonge bequame Proponenten, om voor
men , de navolgende Saaken (alle onderaf de Taalen aldaar gebruikelyk, te lee
de Regeering van de Heer Simons , eenren , te weten , tot Jaffanapatnam , ’t
voordeftig Voesterheer der Kerke, al-Malabaars, en tot Colombo’t Cinga-
daar voorgevallen) hier eerst inlassenlees, en’t zelve zo te verdeelen, dat daan
alzo ons die in ’t algemeyn veel lichtdoor met 'er tyd niet alleen Schoolmee
zullen gevensters, en Siekentroosters,maar ook Pro-

Die Hecr Landvoogd van Ceylonponenten en Predikanten mogten aange-
had van de Heeren Predikanten aldaar,

queekt werden, tot verdre onderwyzing
den slegten Staat der Kerken en Schoo-lezer Inlanders en andren, in hun eygen
en verstaande, een bericht tot herstel-Taal; in dat vertrouwen, dat de Syno
ling, om dan daar toe het zyne te doen,den dezer Landen, om pregnante rede
verzogt, ’t geen zy aan zyn Ed. op denen , daar toe dienende , zullen komen
navolgende wyze overleveren.te desisteren van haar gesustineerde, dat

namentlyk de Kerken in Indien, niet
zouden vermogen , gelyk nogtans daar
te Lande van alie voorgaande tyden al
het tegendeel is gedaan en gepracti

zeerd , en voornamelyk mede door de
Engelsen in hunne Colonien in West

Indien , en die Gewesten, Proponenten

BE-
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Hooge Overheit ingevoerd, en van ouds
in gebruyk, om dat daar in de gronden vanAan den wel E Gestrengen
het Christen geloove eenvoudig voorge-Heer , de Heer en Mr.
steld , en de Inwoonders reeds aan de

Cornelis, Joan Simons
zelve gewoon zyn, daar in tegendeel de

Gouverneur en Directeuy
nieuwe Catechismus van grooter omme-

van het Eiland Ceylon, lag, en te zwaar is voor de eenvoudigen ,
)m die te verstaan; daar om zy ook van demet den resorte van dien
Inwoonders niet of naeuwlyks werd aan-
relcerd; te meer, nadien de tegenwoor-WEL EDELE GESTRENGE HEER.
dige Schoolmeesters in de jongstgehou¬
den Scholarchale vergadering eenparigAdien U Ed. Gestrenge heeftT
peleden hebben, dat se zelf nog niet ingoedgevonden ons te bevelen ,
taat zyn, om die volkomentlyk te lee-dat wy by geschrifte souden op-

ren, ofte te beseffen.stellen onse Consideratien aangaande de
Niet dat men daarom de nieuwe Ca-niddelen ; waar door wy meenden d’at

echismus, welke wy oordeelen een goednet verval van het Inlands Christendo m
en nuttig werk, behoefd afte keuren, enerder sou konnen tegengegaan, en ee
uyten gebruyk te houden; men sou dieniger wyse geredresseerd werden., soo
onnen overlaten voor die gene, die dooihebben wy ook niet konnen manqueren
net aanleeren van de oude CatechismusU Ed Gestr; bevel in desen schuld-
nu in staat gebragt zyn, om met het aan-plichtig op te volgen.
eeren van de nieuwe te konnen voortva-Vermits het nu soo gelegen is, dat al
ren, of de zelve voor de bejaarden laten

le Maatschappyen niet beter konnen ge
lienen tot Speculatie en verder oeffe-

conserveerd, of, vervallen zynde , we
ning.derom hersteld werden, dan volgens die

Ook konde zy de Schoolmeester strec-gronden, op welke zy eerstelyk wel ge-
ken tot een nader verklaring van de gron-stigt zyn, soo agten wy (ons onderwer-
den der Christelyke Religie, waar dooipende aan uw wys oordeel ) datter voor
zy haar zelfs, mits het bygevoegd onder-eerst geen beter middel sou wesen, dan
wys der Predikanten, des te bequamersig in desen te rechten na den ouden trant
vinden, om hun Schoolkinderen en dorp-en de ordres, in vorige tyden met goed
lieden met des te meer fundamenten te

fucces gebruykelyk.
nderrichtenIwee dingen sou men by Provisie in

Het soude ook noodig wesen, dat menopmerking konnen nemen, het eerste be-
se Meesters bestiptelyk ordonneerde ac-treffende het werk der Schoolmeesters,
-uraat rol te houden van de Christenen,

het twede het werk der Prcdikanten
bejaarden, gelargeerden, Schoolkinderen1. Belangende de Schoolmeesters, sou
nieuwgeboren , en gestorven, elk inhet niet ondienstig wesen de selve serieu
zyn Schole, om te konnen aanteekenen deselyk aan te bevelen, dat se hunne School
naamen der gener, die ter School of terkinderen neerstig ter schole doen kon-
Kerk niet komen, en de Predikanten opnen , de zelve de Gebeden en Catechis
te geven , wat kinderen aan ider Schoolmen vlytig aanleeren, en die gene, die var
te doopen zyneenig begrip zyn, in de bekendste gron

Het zal mede dienstig zyn, indien, omden van het Gereformeerde Christendom
ordre te houden en de Inlandse Christe-

vlytig onderwysen
nen aan te setten, ook om de inssuypenDat se ook de Inwoonders, soo veel
de misbruyken te weeren, de poenen endoenelyk , des Sondags ter Kerke doer
oete gelden, van ouds gestatueerd, we-verschynen , en na het voorlesen en ’i
derom ingevoerd werden , hoewel metverrichten van ’t gene verder tot oeffe-
siscretie te vorderen, waar van de nut-

ning van den openbaren Godsdienst van
igheit breeder sou konnen werden aange-ouds gebruykelyk is, de genen die tot ja
wesen

ren van onderscheyd gekomen zyn, neer Om nu de Schoolmeesters in hun pligstig Catcchizeren over de fundamenten
behoorlyk te houden, en daar toe bequa-van ’t Christelyk gelove, ook de gelar
mer te maken, agten wy dienstig, datgeerdens, ’t gene zy te voren in de Scho
olgens oude gewoonte de Scholarchaleen opgesegt hebben, doen opseggen, er
ergadering alle twee maanden gehoudenverder onderrichten in ’t geen de zelve
werden als wanneer alle Schoolmeesters

nog niet weten moeten opkomen, niet alleen om van hetOm dit met des te meervrugt te doen.
Trouwen, ende daar uit rysende verschillenoordelen wy het vooreerst dienstig, dat
een pertinent bericht te doen, of, des nood-de meesters in het ondervragen, en on-
sakelyk, die nader elucideren; maar ookderwysen haar zelve richten na de oud
om t elkens rapport van den staat hun-Catechismi, met gemeen consent der Cey-
ner Schoolen te doen.lonsche Kerken, en de Approbatie der

DatGgg
V. DEEL.
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Dat ook alle maanden de Meesters en
Ondermeesters, en uit de verafgelegene
Kerken de Meesters of Ondermeesters by
beurte opkomen, om door de Predikan
ten ondervraagd en onder wesen te wer
den, ’t geen een middel zal wesen, on
te fien, hoe sich ider Meester oeffend

en hun tegens malkanderen onderling o
te scherpen, en hun gesamentlyk tot
meerder kennis te vorderen , ten eindt

het onderwys in de Schoolen op des te
beter voet sou konnen voortgaan

2 Het neerstig Visiteeren der Schoo-
len door de Predikanten moet ook ge-
considereerd werden als een seer dienstig
middel, om soo wel de Schoolmeesters
als de Inwoonders zelve, in het aanlee

ren op te schryven, en in de ware Heil
same kennis te doen vorderen

Wy achten daarom, dat het seer dien

stig sou wesen, indien de Visiten konden
aangesteld werden na de oude wyse, dat
is prompt om de drie maanden.

In de Visiten is het werk der Predi-

kanten niet alleen te trouwen, en te doo

ven, maar ook voor alle dingen neerstig
heid aan te wenden, om de Schoolkin

deren en bejaarden in de gronden van her

Gereformeerd Christendom te examinee

ren, en te onderwyser
Tot dien einde sou men, om redener

voorsz. sig vooreerst, in het examinee

ren soo van de Schoolkinderen, als van
de bejaarden, nog dienen te houden aar
de Catechismus, van ouds in gebruyk

In het expliceeren van de gronden der

Gereformeerde Religie volgens de funda
menten, in de oude Catechismus begre

pen, kon men gevoegelyk te werk gaan
op desen voet.

Dat men dese Inlandse Christenen niet
obrueerde met questien van buyten, er
controversien, die onder de Christenen
niet, als by toeval, geventileerd werden,
en waar van dese slegte lieden onkundig
zyn

Dat men ook in het onderwysen naeuw-
leurig opsicht neme op de ware of val-
sche grondbeginselen, die by de Cinga
leesen, of Malabaaren, aangenomen zyn.

Dese valsche grondbeginselen moe
men aanmerken als de grootste hinder
paalen , belettende de voortsetting var
het Christendom onder desen Land-aard,
des diende men voor alle dingen dese val-

sche grondbeginselen te ruineren; waa

door dan vervallen moeten , afgoden-
dienst, duyvels-beswering, en onderschei

der Castas, als een poinct in den Gods
dienst

En nadien dese menschen ongetwyffel-
nog ware beginselen hebben, waar op zi
niet naeuwkeurig achtgeven , nog die
behoorlyk ten gebruyke brengen; so
diende men die voorsigtig in acht te ne

GODTSDIENST
men, en van daar te beginnen, ’t geei
daar in legt opgessoten, verder te deducee-
en, en hier nevens nog andre noodsake
yke te voegen, die door het Christen

dom voorondersteld werden

Wy zouden behalven de reeds voorge
stelde nog verscheyde noodige saaken kon¬

nen opgeven , en uit de resolutien der
Scholarchale vergadering, door de Ed
Heeren Gouverneurs geapprobeerd in
vorige Jaaren, aantoonen, dat se bevo¬

rens met goede redenen in gebruyk ge
bragt zyn; en aanwysen hoedanige mid-
delen men verder moest ter hand ne-
men , sou men sig een goeden voortgang
konnen beloven; dog nadien wy door de
kortheid van de tyd, die tot U Ed.
Gestr: vertrek na Jaffana ons overig is

dit niet na waarde konnen uitvoeren, soo
zullen wy, onder U Ed. Gestr: gunstig

welnemen, dit opschorten, tot dat ons
een beter gelegenheid gegund werd On-
dertusschen agten wy (met onderwer-
ping van ons gevoelen aan wyser oor-
deel ) het reeds voorgesteld, wanneer het
by provisie in gebruyk gehouden of ge
bragt werd , wat het onderwys aangaat
vooreerst genoeg, om op goede gronden
als dan verder met dese arme onwetende

menschen te konnen voortvaaren.

Wy, hopende dat onse voorsz. Consi-
deratien UEd. Gestr: welgevallig zul
len wesen, blyven met schuldige eerbied.
onderstond) wel Edele Gestrenge Heer,

U wel E. Gestrenge Gehoorsame Die-
naaren (was geteekend) Philippus Go-
ting, Gerardus de Oude, N. Riemersma

Marcus Mazius, en Petrus Synjeu. (in
margine) Colombo den 18 Maart Ao.

1704.

Accordeert

C. TAAY

Eerste Klerk.

Na de voornoemde algemeene Consi
deratien over den staat deser Kerken en

Scholen, mitsgaders de middelen tot her-

stelling van het verval der selve, gaf D
Synjeu ook zyne bysondere aanmerkin
gen aan den Heer Landvoogd Simons o
ver, gelyk uit het volgende geschrift
blykt

Aan
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stig zyn, en soo een groot getal begee-
IenAan den wel Ed. Gestrengen

1 Dit werk kan nietuitgevoerd werden door
Heer , den Heer en Mr.

den dienst der tegenwoordige Meester,
Cornelis, Joan Simons, Want dese, als aan den Schooldiens
Touverneur en Directeu verbonden zynde, schoon metter tyd ver-
van het Eiland Ceylon der en verder konnen en zullen geraken

laat echter hun tyd , nog continueclimet den Resorte van dien.
dienst, en nu missende bequaamheit niet
toe ’t gerequireerde te erlangenWEL EDELE GESTRENGE HEER.

Twelk ook niet zal verkregen wer-
den met hunne maandelykse opkomst,Nse Consideratien over de Schoo
en ’t onderwys, dat zy dan genietenlen onder het destrict van ColomO

als uit deze vrage zelfs vloeid: Wat zalboUE. over gegeven den 12 Novem
men in de Meesters vinden, iwaalfmaal inber 1704 alleen relative tot den dienst de
een jaar geexamineerd werdende. Doet hierPredikanten en tegenwoordige Meester
nog by a maal in ’t jaar ( soo de Visite son¬in’t land zynde te considereeren, gelyl

der interruptie al gedaan werd) men denkede omstandigheit van tyd en saaken geer
maar , dat ’er dan nog soo veel tydandre doorsicht tot de bekeering van '
-usschen beyden loopt, tusschen het eeneHeydendom verleenen

en ’t ander examen, en zy alle hulpmid-Dog het Seminarium hersteld zynde,
delen missen. Ik oordeel, dat de Meeen dit my een volkomen weg baand, om
ters noit op dese wyse , ’t geen aan d-de middelen ter bekeering volkomen, of
Schoolen wesen moet, zullen nog konnenten minsten meer als Apparent te konnen
declagtig werden. Gevolgelyk tenvoordragen , soo oordeel het eensdeels

2 Ook niet met het Vifiteeren der Schoo-van myn plicht te zyn, en anderdeels l
en om de drie maanden door de Leeraaren.Edele het ook niet qualyk zal opvatten,

Neemd dat alle drie maanden de Visidat ik dese myne nadere Consideratien
te gedaan werd, en in yder Visite dede voorgaande laat volgen
Schoolkinderen en Largados geinstrueerdT is kennelyk , dat wapenen alleen
werden, soo hebben zy vier onderwysin-niet vegten konnen, maar ook bequame
gen in’t jaar; waar uit ik demonstrati-en ervarene subjecten vereysschen
ve inbreng , dat dan ook zulks van deIk Considereer het Singaleesch Hey
Leeraaren ten opsicht van tyd, hun Pre-dendom , ’t zy dat het volstrekt, of soc
dik-dienst, en verdere oeffeningen nietten deele nog bestaan mogt, als een
kan afgewagt werden (ik swyge, dat devyand, diemen het hoofd moet bieden, om
bevinding soo veel jaaren na malkanderhem tot de overgave, en ’t aannemen van
zulks voor my bevestigd, en verzegeld't Christelyk geloove te dwingen, dat de
neeft ). Van in te voeren sekere leerstof-wapenen zyn bequame overtuigende mid
fe in ’t Singalees, zeg ik bevestigenderdelen tot demping van ’t Heydensch, en
wyse , dat zulx tegenwoordig volstrekiopbouw van ’t Geloove in Christus; maar
noodsakelyk is, volgens de voorgaandtgelyk allen die wapenen niet konnei
onsideratien van September en Octobervoeren, nog na behooren gebruyken , soc
1704; dog wy ondersoeken hier de man-loopen myn gedagten tegenwoordig daar
schap, de Subjecten, en Capaciteyt, omover, om goede manschap te hebben, om
t groot oogmerk uit te voeren, gevol-dit oogmerk onder den Zegen des Aller

gelyk is dit buyten ons withoogiten te bereyken
Hier uit meen ik wettig te moetenHoe de vyand behoord geconsidereere

werden besloten (om dat 'er buyten de-te werden, hoe zwak of sterk hy is, wat
se Subjecten geen andre zyn, en op dezewapenen men tegen hem moet gebruy
wyze men sig geen gewenschte uitslagken, en ’t meest te pas zouden komen, ook
nog volle Victorie durft beloven) dat devolgens welke vereyschingen en ordres zi

vereyschte middelen of ouderwerpen toiaangevoerd behoorden te werden, is van

og toe aan de Schoolen niet zyn ge-ons voorgesteld in de voorgaande Consi
pruykt, en men met reden na andre moetderatien, waar aan ons volkomen moc
omsien, om sich met sckerheit het ge-te gedragen, als nog geen reden van
wenschte te belovengcrandering ontmoetende, ’t zal dan op

Deze dan afgekeurd stel ik vaft, datde subjecten aankomen , die tot dezen
oodanige Subjecten uit het Seminariumstryd gerequireerd werden
alleen konnen getrocken werden, gelykWy zullen eerst eenige manschap af
ook het loffelyk Concept van de Heerenkeuren, om deze dienst na behooren te

Majores, is, om uit de Quekelingen ookzonnen doen, daar op bequame onder
Meesters voor de Schoolen aan te foc-werpen of dienaaren met des zelfs geta
ken.voordragen, en cyndelyk redenen geven,

Maar gemerkt het gelimiteerd gerawaarom wy desen meer als geenen gun
Ggg 2 der
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Deze hebben dan zelfs een vryen toe-der Quckclingen niet boven de 24 gaan

gang tot alle Nederlandse Papieren, enmag, soo neme de vrymoedigheid,
Bocken, waar door zy in staat zyn hunEdele met alle respect open te leggen dit
zelven op te bouwen , en die last van-ggetal ten minsten 60 stux te moeten zyn,
alleen uit de mond van een Leeraar teulsoo door deze Meesters niet alleen ’t
spreken (’t geen zy tot nog toc maardistrict van Colombo, maar ook van Ga
hebben konnen doen, ende gewenschtele en Mature behoorden te werden voor-
vrugt van de zware onkosten en ’t oogsien, en hier de Proponenten afgaande
merk van de Compagnie te rug houd’t nog niet kan toereyken geconside-
werd hem afgenomen. Sie daar de man-reerd het groot getal der Schoolen
schap, vereylchte kennis en handeling derDat deze de Subjecten zullen moeten
wapenen , om dit oogmerk, de bekec-zyn, is sichtbaar, ’t welk aangewesen
ring van ’t Heydendom, te bereykenzynde, myns oordeels dit getal van zelfs
Het getal om gemelde redenen, en ’tvast staat
groot getal der Schoolen (die ruym 70Deze Quekelingen, bequaam gemaak
stuks uit maken ) behoorden in ’t Semi-zynde , zyn deze 2 difficulteyten, soo
narium dan aangenomen te werden, alseven aangewesen , verdweenen : Want
sonder welke Meesters ik vaststelle, dabequaam gemaakt zynde, konnen zy hur

dienst naar vereysch verrichten, en een het begeerde niet zal gesien , en
zal het doel niet getroffen werden, menLeeraar, de Visite doende , zal dan ii

egter nog eens daar toe zal moeten ko-staat zyn, by hen in een uur meer dienst
men met de zelve moeite en kosten, daarte doen, als nu in een geheel jaar geschie

den kan. nogtans dese saak geen uitstel of Prolon-
Ook zal hun maandelyk opkomen niet gatie van tyd behoorde te lyder

anders als van de grooste vrugt konnen De motiven van deze Consideratien

zyn myn plicht, waarom my verbeelde,zyn.
Den dienst der Proponenten uit d dat U Edele niet als gevallig zyn zal 211

Juckelingen , als buyten myn tegen middelen van verbetering, die my nu of
woordig oogmerk zynde, laat ik onaan- nog mogten voorkomen, getrouwelyk

aan te wysen.geroerd
Soo wy na de redenen en nuttigheder Ik besluyte, en hope, dat deze mid

van de Meesters, uit het Seminarium t: delen eens aan de Schoolen mogen ge-
vonden werden, en moet blyven (on-teeien, omsien , zal dit getal ook met

een noodsakelyk moeten gesteld werden derstond) wel Edele Gestrenge Heer,
I Geen van de alhier zynde Cannecap U wel Edele Gestrenge Gehoorsame Die-

pels (of Schryvers tot behulp der Predi naar, (was getcekend) Petrus Synjeu
kanten ) zyn tot hun dienst bequaam, want (in margine stond) Colombo den 21 Oc¬

schoon zy al de gemeene straat-taal van tober 1705
't Singalees hebben, werd hier vry wa
meer toe vercyscht, en zy zyn niet saak- Accordeerd
kundig, daar nogtans alle vertolking taal-
en saak kunde vereyscht. Door deze Sub J. BROELSZ.
jecten konnen wy die missen, en 2 re
quisiten, tot vertolking noodig, obti- Eerste Klerk
neeren

De Leeraaren hebben dan geen Can Om nu een goeden grond tot het ver
necappels noodig, alsoo deze Meesters peteren der Inlandiche Schoolen en Ker-
daar toe konnen dienen, met die Dt ken te leggen, was ’er van ouds af al by
quaamheit, die daar toe vereyscht werd naar Edelheden, en by de Regeering al-

en waar door met een een zwarigheit, hier, met het aanstellen van Scholarchen,
die niet kleen is, ontgaan werd, nament en door ’t opstellen van een Instructie,
lyk een Predikant, sig niet genoeg we hoedanig sich hier ontrent te dragen, een
tende uit te drucken in ’t Portugees seer nette ordre beraamd. Gelyk men
verd echter de vertolking daar na gericht daar van het navolgende extract siet.
en verliest dan nog ; en wat hehben wy
Follanders met de Portugeesche taal te doer Extract der Instructie voor

2 Deze Meesters zouden ook konnen
de Scholarchen op Colom-gebruykt werden, om Leerstoffen, o
bo.deelen van de H. Schrift in 't Singaleesch

over te dragen, te Confronteeren, er
te Copieeren welke saaken tot nog toe AEn heeft op JaffanaPatnam, Co
soo veel difficulteyten zyn onderwor NA lombo en Gale (behalven het op

icht der Predikanten over de Inlandsepen gewest, waar toe, als wy gezegi
Schoolen en Kerken alhier) Ae 1663,hebben, deze tegenwoordige Cannecat
den 25 December ook goedgevonden inpels onbequaam zyn.

Ra
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Rade aldaar, en op heden in Rade van
india, na een kleene vcrandering goed-
gekeurd sekere instructie, en daar by be
soten, om uit de Leden deszelfs te stel
len , in ider plaats twec Aansienelykc
Godvrugtige en verstandige Mannen en

Ledematen van onsen Godsdienst to

Scholarchen, niet alleen om deze Inlan

ders tot onsen Godsdienst te doen ley
den, maar om ook de Schoolen voor de
Jeugd te bestellen in alle die plaatsen, al-

soo daar uit de meeste vrugt voor 't Chri

stendom te wagten is. Deze zullen dar

onder ’t opsigt der zelve (onverminders
de Kerkelyke besorging der Predikan
ten) staan, volgens deze Instructie

Het besorgen van de onkosten, tot on
derhoud der Schoolmeesters en Schoolen

noodig, als ook het repareeren der ze

ven gelyk mede het stellen van boeten
op de gene, die hunne kinderen niet ter
School senden, of die ook zelf niet in d

Predikatie komen, en die versuymen, o
wclke , daar al komende, sig onzedig aan
stellen, en de goede Administratie van
dien, zal den Scholarchen alleen aanbe
volen blyven, onder recommandatie da
in ’t opstellen der Geld-boeten met be-
scheydenheit gehandeld werde

Het straffen, en afsetten der Schoolmce

sters zal met Communicatie der Predikan

ten geschieden, gelyk ook ’t bestellen van

nieuwe Schoolmeesters; dog by die Com
municatie niet even eens van gevoelei

zynde, soo zal de saak aan de uitspraak
des Gouverneurs of Commandeurs ver

bleven werder

Het veranderen en verplaatsen der
Schoolen, of ’t oprechten van nieuwe
elders, zal met Communicatie der Pre

dikanten geschieden ; dog niet eer voo
dat daar over het goedvinden en de ordre
an den Gouverneur of Commandeur za

bekomen zyn
De Scholarchen zullen ook besorgen

dat in de Inlandse Schoolen buyten op t
Land, of in de Steden, geen andre for
mulieren, dan die gene, geleerd werden,
welke nu by de broederen in gebruyk.
geconcipeerd , en by den Gouverneu
Generaal, en de Raaden van India goed
gekeurd zyn, sonder eenigsins te gedo-
gen, dat daar in door imand eenige ver
andering werde gemaakt

De Scholarchen zullen ook gestadig een
Lyst houden van alle de Schoolen, so
wel binnen de Steden en Kasteelen, al

buyten op 't Land, en zullen, soo me
nigmaal zy de Visiten gedaan hebben
daar van aan den Gouverneur des Eilands

of aan de Commandeurs der Provintier

van Jaffanapatnam en Gale , rapport
doen

Of de kinderen tot Perfectie gekomer
zyn, om uit de Schoolen te gaan, da
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zal aan ’t gemeen oordeel der Scholar-
chen, en Predikanten staan. Ook zullen

de Scholarchen bysonder opsicht nemer
en houden over de Schoolen der Neder-
andse kinderen, of die van Nederlandse
Vaders geboren zyn,daar van een expref-
se Lyst houdende

Soo de Scholarchen bevinden, dat de

Nederlandse kinderen, die 5 a6 jaaren
oud zyn, niet werden ter School geson-
den, soo zullen zy de Ouders daar toe
sien te brengen

De Scholarchen zullen goede sorge
dragen , dat de Meysjens der Inlanders,
boven de agt jaaren oud , wel werden
versorgd, om niet door de luxurieushcit

van de Jongens, en andren verleyd te wer
den

Tot dien eynde zullen de Meysjens
vroeg werden School gecrocken, om on-
trent de thien jaaren bequaam te wesen.
m uit de School te gaan

De Scholarchen zullen ten minsten al-

le twee maanden een generale Visite o
ver de Schoolen doen, ’t zy met een de

Predikanten of alleen, op dat dit noodig
werk niet veragtere, maar gestadig be
vorderd werde

Wanneer de tyd der te doene Visite
zal gekomen wesen , zullen de Scho-
larchen ’t zelve den Gouverneur, of de

commandeurs der Provintien, verindag
tigen , om door zyn E. de Broederen
Predikanten bekend gemaakt te werden,
ten eynde een der zelve die Visite bywoo-
ne, het welk niet geexcuseerd zal wer
den, dan om wettige oorsaken

De Predikanten, en Scholarchen, zul
en malkanderen alle behoorlyk respect
en eere, tot voorkoming van alle con-
tentie en misnoegen, en om ider by de
waardigheit van zyn Ampt te laten, be-
vysen, ten cynde niet eenige ergernis en
ont stichting werde gegeven aan het tee-

der Christendom , alsoo daar aan op
hoogste gelegen is

De Scholarchen zullen ook scherpe or-
dre houden, en goede toesicht hebben
over de oude bejaarde Inlandse Chri
stenen, en dat des Sondags op alle plaat
sen , daer Schoolen en Schoolmeester

zyn, een behoorlyke samenkomst gehou-
den werde alwaar de Christelyke Gebe-

den , en de oeffening des Godsdienst
met alle geschiktheit en eerbiedigheit n.

de Kerken-Ordre gedaan werden

De Dessaves zullen bysonderlyk letten
op de kinderen der Inlandse Hoofden A
raatsjes, Majoraals, Teljaars, en die in
aenig aansien boven andren zyn, om dit
gestadig ter Schoolen te houden , soo
veel zal mogelyk zyn. Onderstond. Ba-
tavia in ’t Kasteel, Adi. ... Maart A¬
1667. Lager stond. ter Ordonnantie van
haar Edelheden, en was geteekend, Joan-

esGgg :
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de cerst Visite niet getrouwd zynde, zanes van Riebeeck, Secretaris. Accordeerd
verbeuren drie Ryxdaalders, of door denS. Anderson Secretaris.
Dessave voor drie maanden aan ’s ComNaderhand is 'er A-. 1699 ook een
pagnies gemeene werken gesteld werdenKerken-Ordre door den Heer Landvoogt

De wasschers zullen de Meesters allede Heere ingevoerd, gelyk wy die hie
week moeten bekend maken, of ’er eensien opgesteld
kind geboren, en of ’er imand gestorven
is, en by faute van dien zal het den Des-De ordre door den Ed. Hee.
save werden bekend gemaaket, die de na-

Gouverneur en Directeur
latigen dan na bevinding van saaken za

Gerrit de Heere gegeven straffen
om van allen, die tot de Een ongedoopt Vrouwmensch met

een gedoopt Manspersoon, of een onge-Schoolen behooren, gehoor
doopt Manspersoon met een gedooptsaamd te werden.
Vrouwmensch in Concubinagie levende,

zal, soo in de eerste Visite niet bequaamEn zal de kinderen, boven de 6’ jaa-
is om gedoopt te werden, in de KetenM ren oud, van gedoopte Ouders
geklonken, en voor 6 maanden aan Comop den dag der generale Visite in de
pagnies gemeene werken geset werdenSchool-rol inschryven.

Twee gedoopte, in concubinagie le-Zullende de Ouders, die opgeteeken-
vende, zullen verbeuren 6 Ryxdaaldersde kinderen dagelyks sonder faut ter
of, by onmagt van dien voor 3 maan-School senden; dog soo vier kinderen ui
den aan ’s Compagnies gemeene werkeneen huis komen, zullen ’er by wisseling
geset werdendagelyks twee ter School komen; soo

Dese ordre is gesteld en gemaakt, om’er drie zyn, zal daar van dagelyks een a
in alle Schoolen te werden gepubliceerd,twee, soo als het Scholarchen zullen or-

en aangeslagen.donneeren, moeten compareren
In den Jare 1699den 15 dag der maancDe Schoolmeesters zullen, als de kin-

Mai, in ’t Kasteel Colombo. Was ge-deren by een gekomen zyn, na ’t gebed
teekend. GERRIT DE HEEREen voor de onderwysing de rolle, opleesen

Imand nu absent zynde, zal de Meester
Accordeercvernemen, by wien de schuld van het ag-

terblyven is. Soo het des kinds ongehoor
J. BROELSZfaamheits schuld is, zal hy ’t zelve na me-

rite kastyden ; dog soo het der Ouders
Eerste Klerkschuld is, zullen zy voor ider kind, ider

dag een halve tammekassie betalen.
Om nu nog nader kennis van den staatImand des Sondags ter behoorlyker

der Kerken en Schoolen alhier te beko-tyd niet ter Kerk komende, zal verbeu-
ren vier tammekassies. men, soo hebben wy dienstig geoordceld

dit volgende Kerkelyk Rapport van eenDe Meester zal hier van een pertinen
Visite der Schoolen en Kerken alhier erte rollen houden, en ten dage der Visite

by te voegenaan de Scholarchen overgeven; die nu ge
heel ongehoorsaam zyn, zullen op de be¬
kendmaking van de Scholarchen door den Rapport der School-Visite
Dessave zwaarder werden gestraft in de maanden Septembei

Imand der Gelargeerdens op de Visite en October 1704 door de
niet verschynende, zal een halve Larys Pre dikantenG. de Oude,betalen

P. Synjeu, en den Scho-Imand der Mancebados, op de Visite
larch G. da Costa gedaan,niet verschynende, zal van den Dessav-
opgedragen aan den wel Ewverden opgevat, in de Ketting geklon

ken, en voor drie maanden aan ’s Compa Gestrenge Heer, den Heer
gnies gemeene werken geset werden. Mr. Cornelis, Joan Si-

Die Imands huwelyks-geboden zonder mons , Gouverneur en Di-
wettige redenen schut, zal verbeuren twee recteur van Ceylon, en
Ryxdaalders, of by onmagt van dien twee

het resort van dien
maanden aan ’s Conipagnies gemeen werk
geset werden

WEL. EDELE GESTRENGE HEERImand, zyn kind op den dag der Visite
niet ten doop brengende, zal voor vier

maanden aan’s Compagniesgemeene wer- Adien U Edele Gestrenge heeft ge- Rapport
van eenken geset werden. N

lieven goed te vinden, ons onder- viste de
Imand, zyn huwelyks geboden gegaan, geschreven expres te committeeren tot Scholen

en binnen de drie maanden daar na, of het Visiteeren der Schoolen binnens &amp;c.
Lands
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De Largados, en het volk, gaven medeLands onder het district van Colombo.
redelyk genoegen ; soo ook de Oudersom U Edele Gestrenge van onse bevin
der doopelingen.ding een exact rapport te doen, soo heb-

De Meester, Domingo Fernandes, enben wy onse eerste bekommernis later
zyn Ondermeesters,Don Simon, en Dongaan over het uitvinden der middelen
Philippo, zeyden datse de kleene enwaar van wy ons tot dien eynde konder
groote Catechismus van den Eerw. Ruelbedienen, en ons beneerstigd de bedagte
geleerd hadden; dog konden in het exa-middelen wel te gebruiken
men op de meeste dingen niet recht teHoedanige middelen wy daar toe noo-
akce ant woorden; waren ook uitermatendig gevonden, en wat gebruyk wy van de
van haar stuk; konden uit eenige ant woor-zelve gemaakt hebben, dragen wy U E-
den, die zy gaven, en daar in zy oordeeldele Gestrenge eerbiedig voor in onse hier
moesten gebruiken , evenwel afnemen,nevens gevoegde Consideratien
dat 'er by nader onderwys nog wel watHier door is ons de toestand der In
roeds van te verwagten was. De Meelandse Christenen soodanig voorgekomen
ster, en zyn Ondermeesters, hebben geenals wy U Edele Gestrenge vervolgens in
Ola van Authorizatie. De Kerk, is eeralle ecrbied opgever

tvast gebouw met pannen gedekt,Wy zullen, onder U Edele Gestren
placcaat is gescheurdge welnemen, onse bevinding alhier voor-

stellen, niet onder algemeene Hoofden,
Horrene den 30 ditoom dat wy zulks kortelyk betragten in

onle Consideratien; maar van School tot
De Schoolkinderen antwoordden hierSchool aanteekenen ’t geen ons is voor-

prompt sonder haperen ; de Largados,gekomen, in die ordre, soo als de Visite
en overige Christenen, voldeden ook ordoor ons begonnen en vervolgd is
de vragen en voorstellen als boven, hier
waren ook de Ouders, die hare kinderenWiewale den 28 September.
en doop presenteerden redelyk gefun-
leerdDe Schoolkinderen , die de kleene Ca-

De Meester, Ignatio Correa, had ge-techismus van de Eerw. Ruel van buyter
leerd de groote en de kleene Catechismushadden geleerd, daar uit by de rye om-
van den Eerw. Ruel Zaliger ;gaf ook opgevraagd zynde, wisten de zelve prompt
meest alle vraagen prompt en goed ant-te beant woorden. De Gelargeerden uit
woord. Hy had de Schoolkinderen, ende Schoolen, en de verdre Christen
t Kerk-volk , wel onderwesen, en inInwoonders, gaven, voor ’t meeste gros
goede ordre gehouden. Hy heeft geenheel bequaam antwoord op de vraagen,
Ola van Authorizatie; en versogt omgeformeerd en voorgesteld uit beyde de
een Ondermeester tot hulp. De Kerk isCatechismen van den Eerw. Ruel Zaliger
hegt en goed, met pannen gedekt; enen mede op andre noodwendige voorstel
t placcaat is gescheurd.len, betreffende God, de Ziel, en de

conscientie
Oedewarre 1 October.De Ouders, die hunnne kinderen ter

doop presenteerden, ookk in ’t bysonder De Schoolkinderen zyn hier redelykover ’t leerstuk van den doop geexami
bevonden. De Largados, en verdre Chri-rieerd, gaven een redelyk genoegen
tenen, hebben maar voor een gedeelteDe Schoolmeester, Don Pedro, er
tamelyk geant woord ; soo ook de Ouzyn Ondermeester, Jose Alvis , hadder
ders, die hunne kinderen ten doop pre-geleerd de kleene Catechismus van de Hr
enteerden.Ruel, en de groote voor cen gedeelte :

De Ondermeester, Don Manuel neemd
hebben ook onder ’t examen op de vraa-

hier, by Provisie waar ’t ampt van Mee-gen, soo over beyde Catechismen, al
ster. Hy had alleen geleerd de kleenever de natuurlyke Godkundige waar
Catechismus van den Eerw. Ruel; is inheden, heel wel voldaan, en schenen neer
t examen vry onkundig bevonden, enstige lieden, en begaafd met een goed

kon op de Catechetische vragen naeuwe-oordeel; zy hebben geen Ola van Autho
lyks ant woorden, en was ook seer per-rizatie.
plex. Tplaccaat was mede geschreven,De Kerk was nog een redelyk gebouw,
en de Kerk nog redelyk, en met pan-met stroo gedekt. Van ’t placcaat, dat
nen gedekt. Aan dit School is de Visi-na oud gebruyk in de Kerkophangt, wa
te sonder oproer of wanordre, en met't Zegel gescheurd.
goed contentement der Inwoonders vol-
bragt.Ramoekane 29 September.

De Schoolkinderen als voren over-
Dia-hoord , antwoordden vaardig, en wel
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Maccoene, den 5 dito.Diagam, 2 dito.

De Schoolkinderen wisten haren Ca-De Schoolkinderen beantwoordden de
rechismus seer wel te beantwoorden. Ook

vraagen uit de aangeleerde Catechismus
hebben de Gelargeerdens, en overigeheel wel. De Gelargeerdens gaven me-
hristenen , voldaan op de voorgehou-de voor ’t meeste gedeelte met antwoor

den vragen, soo uit als buyten de Cate-den op de voorgestelde vragen een goed
chismen. De Meester, Maniko Fernan-genoegen. Soo ook de Ouders der doop-
do, en de Ondermeester, Joan Fernan-lingen. De Meester, Don Joan en zyn
do hadden geleerd de kleene CatechismusOndermeester, hadden geleerd de kleene
voorsz. en de groote voor een gedeelte.Catechismus voorsz. gaven egter in '
Gaven veerdig en goed antwoord op deexamen bewys van Neerstigheit en goed
voorgehouden vragen van verscheyde na-oordeel. De Meester had hier ’t plac
uur. Is toegestaan, op ’t versoek vancaat geheel behouden. Het School is
de Meester, dat hy zyn Zoon by Provi-hegt met pannen gedekt.
sie ten dienst van het School zou mogenDe vorige Meester, hebbende vyf en

gebruyken. Het School is goed, en mettwintig jaaren gediend, en om zyn Qu-
pannen gedekt.derdom geexcuseerd zynde, versogt, mits

zyn uiterste armoede, eenig onderhoud.
Pasajagelle, s dito.

Alican. 3. en 4 dito.
De Schoolkinderen bevonden, als vo-

ren. De Gelargeerdens en overige Chri-De Schoolkinderen bevonden als vo-
stenen geexamineerd, als voren ; heb-ren. De Gelargeerdens, en verdre In-
ben heel wel geantwoord. De Meesterlandse Christenen, voldeden tamelyk op
Don Joan, en Ondermeester, Joan Pi-meest alle vragen, en voorstellen ; spe
ris, kenden de groote en kleene Cate-ciaal het Manvolk. De Meester, Paulo
chismen voorsz. Wisten alle vraagenFernandes; en zyn Ondermeesters,Con
over en buyten de Catechismen , henstantyn Lopes, en Michel Fernandes,
voorgesteld, redelyk wel te beantwoor-hadden geleerd de groote en kleene Ca-
den. Het School, is nog goed, en mettechismus voorsz. in ’t examen over den

Inhoud van beyde Catechismen antwoor pannen gedekt; dog '’t placcaat gescheurd.
den zy vaardig, en wel ter snee; wisten
ook van de meeste saaken de redenen aan Caliture Gravet, 6 dito.

te wysen ; gaven mede op andre voor-
stellen heel goed genoegen. Een van De Schoolkinderen maar tamelyk be-
dese Meesters heeft geen Ola van Autho- vonden. De Largados onder, 't Man-
rizatie. Het School is goed, en met olk antwoordden nog redelyks; maar

onder ’t Vrouwvolk was haast niemand,pannen gedekt
die eenig bescheyd wist te geven; waren
meest kinderen. De meerderjarige zynBerberyen den 4 dito.
niet verscheenen. De Meester , Don
Francisco, en Ondermeester, Don Joan,De Schoolkinderen, alhier vry slecht
nadden geleerd de kleene Catechismus;bevonden, wilden voor ’t meeste gedeel-

konden die ook maar pas beant woorden;te niet ter School komen. De Gelar-
en gaven alsoo de vercyschte bequaam-geerdens, en overige Christenen, beant-
heit niet op, ’t placcaat was gescheurd;woordden wel hier en daar eenige vra-
dog 't School een goed gebouw en metgen ; dog konnen de meeste, voorna

melyk onder de Vrouwlieden, niet aar annen gedekt
Wy vernamen, hoe alhier, gelyk ook’t spreken krygen. De Ouders, die ha-

pAlican, de Meesters eenig Geld in-re kinderen ten doop presenteerden, ant

amelen voor het begraven der lyken opwoordden maar hier en daar weynig. De
’t Kerkhof van ’t School, ’t geen dan inMeester, Simon Fernandes, en zyn On-
de Visite aan de Predikanten werd bedermeester Don Philippo, hadden ge

handigd, die het aan den Dessave over-leerd de kleene Catechismus, en de groo-
jeven, de welke daar van rekening houd.te voor een gedeelte. Zy beantwoord-
De Meester van dit School quam onsden de vraagen en voorstellen nog rede.
apporteeren, hoe de Eerw. Goting inlyker wys; hebben geen Ola van Autho-
de voorlede Visite belast hadde het open-rizatie, klaagden ook dat de Inwoonders
staande der graffgelden van dit Schooalhier seer weynig ter Kerk quamen , en
aan zyn Eerw. huis te brengen, ’t welkdie nog verschenen , weynig aandacht
hy Meester, na de voleindigde Visitetoonden. Het School is nog goed, met
ook gedaan had, ter monture van vyfpannen gedekt, en 't placcaat gescheurd
Ryxdaalders, drie Laryns, en twee tam-

me-
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mekasjes. Gevraagd zynde, waarom bi

ons hier van bericht deet, gaf ten ant-
woord, op dat wy het zouden weten
en dat het zyn plicht was. Nogmaal ge
vraagd zynde, of 'er ock nu eenig Gelc
te quaad stond, en waarom hy ons ’t zel-

ve niet had overgegeven, antwoorde,
dat ’er wel eenig Geld openstond; maa

dat hy het niet had opgehaald nog over
gegeven, om dat hem zulx niet belaf
was. Hier op hebben wy hem geen na
der ordre gegeven

Caliture Rievier, 7 dito.

De Schoolkinderen hadden hier voldaan

’t geen hen te leeren was gegeven. De
Gelargeerdens antwoorden mede heel
wel ; soo ook de Ouders, die hare kin-

deren ten doop presenteerden. De Mee
ster, Michiel Antoni , had geleerd de

kleene Catechismus geheel, en de groo
te voor een gedeelte. De Ondermee
ster, Domingo Silva, kende die beyde
By examen hebben zy preuven van be-
quaambeit gegeven; dog allermeest den
Ondermeester, die een iverig en verstandig
man is. Het School is goed, en met
pannen gedekt.

Waluwe. dito.

De Schoolkinderen, als voren. De

Gelargeerdens, en verdre Christenen heb-
ben in ’t examen redelyk wel voldaan
Speciaal de Vrouwlieden. De School-
meester, Andre Rodrigo, was absent door
sickte, kende de groote en kleene Cate-

chismus voorsz. Volgens het getuigenis
van de Cannecappels. Hy heeft geen O
la van Authorizatie; Marco Perciro doen

de by Provisie dienst als Ondermeester

zeyde de kleene Catechismus te kennen,
was ook ten huise van de Eerw. Gotine

met zyn mede-sollicitant geexamineerd ;
maar kon in ’t Examen naeuwlyks iet
beant woorden , waarom hem is aange
segt, dat hy tegen de naaste Visite d’
klcene Catechismus prompt zou makeer
te kennen, of dat hy anders geen On-

dermeester wesen zoude. De Kerk is heg
en goed, en met pannen gedckt; dog
placcaat is hier ook gescheurd.

Paneture. 8 dito.

Hier hadden de Schoolkinderen veel
en wel geleerd, en waren prompt in :'
ant woorden. De Gelargeerdens, en ver
dre Christenen , gaven met verstand en
oordeel antwoord op meest alle vraagen.
en voorstellen; de Ouders, die hunne kin
deren ten doop presenteerden, gaven ook
voor ’t meeste gedeelte voldoening. De
Meester, Silvester Alvis, was een wak-

V. DEEL.
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ker en gaeuw man, kende de groote en

kleene Catechismus voorsz. Hy had al-
le de vraagen met der zelver ant woor
len , gedaan in eenige vorige Visiten
naeuwkeurig op geteekend, zyn volk en
Schoolkinderen neerstig Onderwesen, er

gaf in ’t examen een volkomen genoe-
gen. Zyn Ondermeester, Antoni Piris,
kende de kleene Catechismus, en de
groote voor een gedeelte ; antwoordde ir
’t examen mede vry wel; ende hadden geer
la van Authorizatie. De Meester had

Copye van ’t placcaat, dat hier mede ge-
scheurd was. Het School is een vast ge
bouw met pannen gedekt.

Morotto. 9 dito.

De Schoolkinderen bevonden als vo-

ren. Soo mede de Gelargeerdens , en
de overige Christenen, Insgelyks de Qu-
ders, die hunne kinderen ten doop presen-
eerden. De Meester, Scbastiaan Cor-

re, en zynen Ondermeester, Thome Cor

re, kenden de kleene Catechismus voorsz.
en de groote voor een gedeelte. Dog 2i
betuigden, dat zy het verder aanleeren

an de groote Catechismus hadden nage-
laten, vermits de Eerw. Goting in de
voorgaande Visite hem wel expresselyk
belast had de zelve niet meer te leeren,
nog de Schoolkinderen die te laten lee-
ren. Sustineerde ook , dat dit gebod
door de Eerw. Goting aan alle de School-
neesters gegeven was; gelyk wy ook na-
derhand, by nader ondersock bevonden

iebben

De Meester, en Ondermeester voorsz.
hebben in ’t examen niet alleen aan de

vraagen over de Catechismus, maar ook
aan verscheyde andre zware voorstellen,
ot ons sonderling Contentement voldaan

Versogten de voorgestelde vraagen or
schrift. De Kerk is een hegt gebouw

met pannen gedckt.

Galkisse. 10 dit0

De Schoolkinderen als voren, soo ook

de Gelargeerdens, en verdre Christenen,
als mede de Ouders, die hunne kinderen
en doop presenteerden. De Meester
oan Piris, had geleerd de kleene Cate-

chismus, en een gedeelte van de groote;
soo ook zyn ondermeesters, Joan Rodri-

gos, en Michel Pereira. Zy voldeden
n’t examen op meest alle vraagen en
voorstellen. Een van de Ondermeesters

had geen Ola van Authorizatie
Het getal der Kerkelingen,en School¬

kinderen, kan,om de menigte, van de Mee-
ster en Ondermeester niet behoorlyk be-
diend werden; de Inwoonders woonen hie

wyd en zyd, en een groote menigte tot
dicht onder Colombo; waarom zy, vermit

deHhh
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de verreafgelegenheit, zelden ter Kerk ko-

Cbunanpitti en Topo 17 dito.men, en hunne kinderen te School senden.

Om dit ongemak weg te nemen, ware Volgens gebruik zyn beyde dese Scho-het goed, soo buiten de Gaalse Poort
len te gelyk gevisiteerd ; vermits heteen School kon gesticht werden, gelyk
getal Christenen, onder de zelve sorteeren-voordesen het Concept geweest is.
de. De Schoolkinderen van beyde de
Schoolen, elk apart ondervraagd zynde,Nigombo Singaleesche Kerk, 15 dito.
wisten hier en daar nog tamelyk te ant-
woorden ; maar men kon ’t volle nietDe Schoolkinderen waren hier qualyk
aan ’t spreken krygen, om reden als bo-geleerd. Zy konden op de vraagen met
ven ; gelyk nogmaal door een van ’t volkde woorden van de Catechismus voorge-

Soude nog welgeconfesseerd wierd.steld, naeuwlyks antwoorden. De Ge-
meer beleden hebben; maar wierd vanlargeerdens, en verdre Christenen, wi-
andre gewenkt. Een Vrouw zou ookIten voor ’t meeste deel niets te seggen.
haar Ave Maria opgezegt hebben, wasWeynige konden nog passeeren. De Va¬
zy van andre niet aangestooten.ders, welkers kinderen ten doop gepresen-

De Kerken van Chunanpitty en Topoteerd wierden, waren alle absent. DeMee-

leggen onder de voet. De Meesters hou-ster, Silvester Pereira , had geleerd de
den derhalven geen Kerk; onderwysenkleene Catechismus, en eenigedeelte van

de groote. De Ondermeester, Gaspar ook ’t Volk niet. Op Chunanpitty siet
de Meester na de kinderen niet om.Fernandes, kende alleen de kleene. Ga-

ven voor reden van onkunde het gewicht Op Topo is nog een Ola Dakje, alwaar
van hun dienst, en ’t verbod van de Eerw. de Meester altemet nog eenige kinderen
Goting. vergaderd, en daar mede zyn best doet ;

In ’t Examen gaf de Meester nog re- soo dat hier alles in ’t wild loopt. De
delyk genoegen ; dog de Ondermeester Schoolmeester van Chunanpitty wasdoor
was seer ontsteld, antwoordde weynig, siekte absent. Zyn Ondermeester kon
en qualyk ter sake. nergens op ant woorden in ’t examen.

Beyde de Meesters trocken nog GagieDe Meester houd hier ’s Sondags geen
Kerk; dog gaat met zyn volk, 't welk van de E. Compagnie. De Schoolmee-

ster van Topo had geleerd de drie Mala-meest Malabaars verstaar, by de Mala-

baarse Catechismen ten naasten by ; gafbaarsche Meester ter Kerke ; hy Cate-
in ’t examen nog redelyk antwoord.chizeerd ook niet; versog-, indien zelfs

Wy verstonden hier, hoe de Paapendienst zou moeten doen, een Predikatie

bock , om daar uit, gelyk in de Mala- veelmaal op Nigombo quamen, en sdienst

baarsche Kerk geschied, voor zyn volk deden op Nigombo ten huise van sekere

te mogen leesen. Hollandse Juffrouw, Weduwe van een
Dit School legt onder de voet; der- Vryman, wiens naam wy niet hebben

halven houd de Meester School in de te weten konnen komen; ’t was cen Man-

Malabaarsche Kerk aldaar. dou , daar dienst gedaan wierd. Hier
wierden ook bewaard de beelden en verdre

Nigombe , Malabaarse School. 16 dito. ornamentenl; nog een ten huise van den
Pattangatyn, een dito op Cronho, ten hui-

De Schoolkinderen, uit de oude Cate- se van den Baas Timmerman, en nog een
chismus ondervraagd, antwoordden rede- ten huise van de Bode der Inlandse Wees-

lyk wel; dog in het examen is het volk, kamer op Nigombo.
zynde in een kleen getal, naeuwlyks voor Zeker Antoni da Costa, voor dezen
de helft verscheenen, uitermaten slecht Schoolmeester op Chunanpitty, maar,
bevonden, 6 a8 uit den geheelen hoop om dat pas was afgeset, doet hier veel

gaven op eenige vraagen maar antwoord. quaads, loopt de lieden by de huisen in
Van de overige kon men geen antwoord de Paapse Religie onderregten, en trekt
krygen. Een uit de zelve, gevraagt zyn- veel menschen af
de, confesseerde, dat de Paapen hem het Op alles, wat ons hier voorquam, agt-
antwoorden verboden hadden. gevende, moesten wy besluiten, dat het

De Meester van dit School, Manuel meeste gemeen volk van de Gereformeer
de Melo, en zynen Oodermeester, Dio- de Religie eygentlyk onkundig en hard
go Teixera, hadden de drie Malabaarse Paaps is; te beklagen zynde, dat de In-
Catechismen geleerd ; volgens de zel- landse Christenheit, voordesen alhier on-
ve geexamineerd zynde , gaven nog re- der ’t opsicht der Predikanten een voor-
delyk antwoord. Dit School is vry slecht beeld geweest zynde van kennis en iver
gesteld. voor andre Kerken binnens Lands, nu

soo seer veragterd is. Buyten alle beden-
ken door gebrek van toesigt, of liever
Conniventie der gene, wiens werk het

moest
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moest wesen, tegen desen inbreuk vol-
Welichere, ditogens de placcaaten te Vigileeren, soo wel

als zy sich beneerstigen de andre pæner
De Schoolkinderen als voren. De Ge-te innen ; gelyk daar tot nog toe ge-

largeerden gaven het vercyscht genoe-schied is.
gen. De Schoolmeester Don Carlo vol-
decd ook in alles. ’t School was slegt, enPittipankare, 18 dito
met stroo gedekt.

De Schoolkinderen heel wel bevon-
Nagam 22 dito.den. De Gelargeerdens, en overige

Christenen antwoordden meest op alle
De Schoolkinderen wisten op de vraa-vraagen, en voorstellen, prompt, iverig

gen uit de Catechismus tamelyk te anten tot genoegen soo wel als in eenige
voorden. De Gelargeerdens, en ver-andre School. De Meester Alexo Pi

dre Christenen, except eenige weynige,ris, en zyn Ondermeester Francisco Fer

vry slecht bevonden. De Schooimeestenandes, kenden de drie Malabaarse Ca
Bastiaan Fonseca, en de Ondermeestertechismen. De Meester was een neersti;
Don Marco, kenden de kleene Catechisen vigilant man, wist op alles vry bon-
mus van de Eerw. Ruel, en de grootedig te antwoorden. De Ondermeeste
oor een gedeelte. De Meester heeft inkon mede passeeren. Het School is hegt
t examen voldaan; de Ondermeester konen sterk, met pannen gedekt
asseeren. Zy hebben geen Ola van Au
horizatie. Het School is oud, en bouw-Dandoegam, 19 dito
allig, en met pannen gedekt.

Zedert dat dit School by openbareDe Schoolkinderen hadden het geleer-
Venditie verkogt is, te samen met hetde fix. Onder de Gelargeerde en verdre
Kerkhof, en de thuyn, aan Bastiaan De-hristenen, gaven de Vrouwen het be-
waga van de Kust; heeft de Eyste antwoord. De Ouders der doopelin-

genaar de Inwoonders en Schoolkindezen voldeden voor het gros. De Meester
ren 10maanden lang belet ter Kerk ofMarco de Silva antwoordde in het exa-

men tot genoegen. Maar zyn Provisio ter School te konnen komen, verhinde-
ncel Ondermeester Alfonso Fonseca, in rende den dienst. Wil ook de Inwoon-
de voorleden Visite door de E. Goting ders niet toegelaten op het Kerkhof nu

dooden te begraven, causerende dat hetaangesteld, en ook geexamineerd, wist
niet een woord te antwoorden, kan ook zyn gekogt Land is. De Inwoonders e-

venwel begraven daar hunne dooden metnaeulyx lesen en schryven. ’t School i
geweld. De Coraal klaagde uit de naamredelyk, met stroo gedekt.
an ’t Volk over deze verkooping, ver-
sogt dat het School, Kerkhof, en dePammoenoegam , dito.
Kerk-thuyn mogten blyven als voren,
om de uiterfte schande niet te lyden byDe Schoolkinderen bevonden als bo-

de Heydenen, dat men verkogt de Rusc-ven. De Gelargeerdens en verdre Chri
plaatsen van hunne Vrienden, en Voor-stenen, antwoordden tot Contentement

ouders, en ’t geen te voren aan God ge-De Ouders, die hunne kinderen ten door

geven wapresenteerden, gaven ook goed genoe
Zedert deze verkooping komt het Voll-gen. De Meester Don Philippo kende

hier weynig ter Kerk. By dit Schoolde kleene Catechismus, en antwoordde

behoorde voor desen een Kattapanel, daa,in ’t examen redelyk wel. 't School i
een’s Compagnies besoldigde Inlander hetslecht gesteld, en met stroo gedekt
ppsicht over hield, die de Luiden, de
Rievier moetende passeeren overset-Vergampitty, Malabaars 20. dito.

Dit Vaartuyg is mede weg, tot grooDe Schoolkinderen wisten hunnen Ca

ongerief der Gelargeerden, en School-rechismus vaardig te beant woorden. Ool
zinderen, die hierom van de over zydegaven de Gelargeerdens, dog meest het
niet ter Kerk of School konnen komenManvolk, voldoening. Soo ook de Ou-
Zet Volk van Dedegam komt mede wey-ders, die hunne kinderen ten doop pre

nig te Kerk.senteerden. De Meester George da Co
sta had geleerd de drie oude Catechismen,

Cotalawale, dito.toonde sig in het examen heel prompt
en bequaam, wist alles, wat hem wier

Op Nagam komt ook in de Visite hetvoorgesteld, met oordeel te beantwoor
Volk van Cotalawale, vermits aldaar geenden, ’t School was mede heel slecht ge

School is. Voor 3 jaar is, op waarschousteld, en met stroo gedekt
wing van de Meester, dat her School

Hhh 2 bouw-
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bouwvallig was ; ’t zelve voort afge-
broken, en men heeft het hout en de pan-
nen ’er af vervoerd. De Meester heeft

in aldien tyd aen ’t Volk en de School¬
kinderen geen onderwys gedaan: soo dat
hier alles in’t wild loopt. Behalven de
Ouders ; die hunne kinderen ten door
presenteerden, is niemand van de Larga-

dos of School kinderen, tot dit School
behoorende, verscheenen, hoewel als na
gewoonte, de weet tydig gedaan was
De Meester, Don Antoni, kende de klee-
ne Catechismus alleen, gaf echter in 't
examen nog redelyk genoegen; trekt nog

Gagie van de E. Compagnie. Het getal
der Christenen aan dit School hebben

wy opgesteld, volgens aanteekening ge-
daan, toen het School werd afgebroken.

Pannebakkery. 23. dito.

De Schooolkinderen ant woordden hier
redelyk wel ; de Gelargeerdens , Spe-
ciaal het Manvolk, gaven voldoening op
meest alle vraagen , als na gewoonte

voorgesteld. Soo mede de Ouders, die
hunne kinderen ten doop presenteerden.

De Meester, en zyn Ondermeester, Don
Joan, kenden de kleene Catechismus en

de groote voor cen gedeelte ; hebben me
de, dog voornamentlyk de Meester, in
’t examen, wel geantwoord. Het School
was redelyk, met pannen gedekt.

Calane, dito.

Aan de Pannebakkery komt ook het
Volk, zynde vervolgens het hout, en-
de de pannen daar van vervoerd. Zedert
is daar geen Kerk of School meer ge
houden, en de kinderen loopen in ’t wild.
behalven die voor Schoolkinderen op de
Rolle bekend staan, zyn hier nog on
trent honderd kinderen , bequaam om
School te gaan.

Hoewel ’er tydig ordre was gegeven,
is evenwel niemand van dit School in de
Visite verscheenen , behalven alleen de

Ouders , die hunne kinderen ten doop
presenteerden. Den Schoolmeester, Loui
Gomes, kende de twee Catechismen, ant-

woordde prompt en met oordeel op meeit
alle vragen, en voorstellen, en trekt nog
Gagie van de E. Compagnie. De Jogi's
hebben voor desen ontrent de afgebroken
Pagood een thuyntie geplant, hiet welk
wanneer naderhand daar een School ge-
sticht is, door de E. Heer Gouverneur
Pyll vergund is aan de Schoolmeester;
dog zedert dit School is afgebroken, zyn
daar 3 a 4 Jogis komen waaren, en heeft
de Vidaan van Calane op eygen Autho-
riteyt voornoemd thuynje den presenten
Schoolmeester ontnomen, en aan de ge-
zeyde Jogi's in eygendom gegeven, die
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daar in ook hun woon-plaats hebben ge-
nomen. Nu onthouden zy sich aldaar
om aalmoessen te vergaderen van de mild-
dadigheit der Heydens-gesinde, die daar
beevaart komen doen, offeren, en hunne
devotie plegen; dewelke zy ook dienen
in het volbrengen der Ceremonien. Zy
blasen ook onder het offeren op de kink-
hoorn. In de maanden April, Mei, en

Juni , is hier een grooten toeloop van
Menschen , soo dat dese plaats met de
daar woonende Jogi’s seer nadeelig is aan
dit zwak Christendom.

Cota. 24 dito.

De Schoolkinden antwoordden vaar-
dig op de vragen uit de geleerde Catechis-
mus. De Gelargeerdens, en verdre Chri-
stenen, gaven ook genoegen met hunnne
antwoorden. De Schoolmeester , don

Philip, en zyn Ondermeester Francisco
Cobraal, hadden geleerd de kleene Cate-

chismus, en de groote voor een gedcel-
te. Gaven op alle vraagen vollomen
Contentement, insonderheit de Onder-

meester, die een gaeuw man is.
Dit School is met pannen gedekt; dog

bouwwallig, en dreygd aan de eene zyde
in te storten, zynde heel qualyk onder-
stut.

Wolvendaal. 25 dito.

De Schoolkinderen maar tamelyk Onder
de Gelargeerdens gaven slechts cenige hier
en daar goed antwoord. De Ouders, die
hunne kinderen ten doop presenteerden,
hadden ook weynig kennis van de Reli-
gie, behalven hier en daar een. De School-
meester Domingo Dias kende de kleene
Catechismus, en uit de groote hier en
daar wat ; gaf evenwel op de meeste vra-
gen en voorstellen goed bescheyd. Houd
Kerk en School in de galdery van ’t huis
op Wolvendaal, vermits 'er geen School
is. Klaagde over de nalatigheit en traag-
heit soo van de bejaarden, als van de
Schoolkinderen , sustinerende zulx ver-

oorsaakt te wesen door den grooten in-
breuk van de Paapse Religie onder de
Inwoonders hier ontrent.

De middelen, om te komen tot ken-
nis van de Christelyke Gereformeerde Re-

ligie zyn aan alle dese Schoolen slecht,
en weynig. Aan de Singaleesche Schoo-
len vind men niet anders dan ’t Vader
ons , ’t Morgen-en Avond-gebed voor
cn na den eeten; de twaalt artykelen van

't Christelyk geloof, de 10geboden, de
groote en kleene Catechismus van de
Eerw. Ruel Zaliger, welke verhandelen de

fundamenten van de Gereformeerde Chri-

stelyke Religie, en ook den sieken-troost.
Aan
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Aan de Malabaarse Schoolen heeft men,
behalven de boven genoemde gebeden, Ge

loofs-artykelen, de 10 Geboden, ; Cate
-hismen, waar van den cene behelst de fun-
damenten,der Christelyke Religie,de twee
overige loopen over de Historien van het

Sud en Nieuw Testament. 1 Bock met
Predikatie, handelende van God , de
Schepping, Voorsienigheit, &amp;c. Ook
cenige Malabaarsc Psalmen, en Geeste-
yke Liedekens, en het Euangelium Mat-
thei.

In alle de Singaleesche Schoolen werd
les Sondags door de Meesters de Inwoon

ders alleen den Sieken-troost voorgele
ien , de groote en kleene Catechismus
ten aanhooren der bejaarden door twec
ler bequamste Schoolkinderen opgesegt,
die malkanderen vraagen en beant woor-
den. Daar op werden de Largados door
de Meesters uit voormelde Carechismer

gecatechizeerd, en onderwelen
jaar in de Malabaarse Schoolen lee

sen de Meesters of een Kapirtel uit het
Euangelium Matthei, of een Predikatie
voornamentlyk op Hoog Tyden, uitsoe

tende een Leerreden, die daar bysonder

op past. Hier tegen werden de Gelar-
geerdens niet gecatechizeerd

In het examineeren der Largados, der
overige Christenen, en Schoolmeesters,
hebben wy ons gericht na de voorsz.
middelen, waar van wy de reden geven
in onse Consideratien ; dog hebben de

vraagen over den inhoud der Catechismen
voorgesteld met andre woorden, en ey-
ren order, ook een vry grooter getal,

dan in de Catcchismen begrepen is, door

jaans hebben tot bewys van dese of gene
stellingen gevorderd, en zwarigheden

laten oplossen. Nog hebben wy voor-
gesteld veel vraagen over algemeene stuk-

ken, betreffende God , Geest, en de
Conscientie.

Alle de vraagen en voorstellen,die wy
aan alle de voormelde Schoolen gedaan
nebben, en die ons ook beantwoord zyn.

UE. Gestrenge in geschrifte voor te
dragen, zou ons ondoenelyk zyn: want
sonder volkomen zekerheit iets op te ge-

ven , achten wy tegen onse plicht. To
U Ed. Gestrenge Speculatie hebben
wy uit veele hier achter aangevoegd eer
goed getal van vragen en ant woorden
met de cigen woorden, soo als zy aar
alle de Schoolen, behalven de Malabaar-
se op Nigombo , gevraagd en beant
woord zyn. In het gehouden examen
zyn aan de voornoemde Schoolen, Ex-

cepto Barberyen , en op Nigombo, de
Inwoonders voor ’t meeste deel ons voor

gekomen aandagtig en Leersaam, too-
nende in hun antwoord groote sucht en

toegenegenheit ; getuigende ook opent
yk over onse wyse van doen hun Con
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tentement, bedankten ons voor het on-

derwys, en vriendelyke bejegeningen,
en dat wy hen met lydsaamheit hoor-
den

De Meesters van verscheyde Schoolen
klaagden egter hoewel de een meer dan
de ander, dat de Inwoonders soo weynig
ter Kerk quamen, en hunne kinderen,
niet na behooren School sonden

Aan alle dese Schoolen werden geen
oeten meer gevorderd, behalven op Ni-
gombo, alwaar de Modeljaar de zelve
laat insamelen, en met kennis van der

Dessave het ingevorderde de Diakony in
handigd

Ook, geeft de Modeljaar aldaar aan de

nlanders licentie om te trouwen, laat de

geboden afkondigen, en , geen verhinde-
ring voorkomende, beveitigd de Mee-
ter het huwelyk, ’t geen tot nog toe
aan geen andre Schoolen gepractiseerd is.

Wy hebben aan eenige Schoolen de Rol

der Mancebados laten lesen, die verschee-

nen waren geexamineerd, om te onder-
toeken en te weten, watl van die buiten-
porigheden hadden te oordeelen; genoeg
ondervonden hebbende tot ons oogmerk,
sdit ondersoek nagelaten om tyd te win-

nen, en om dat wy wel begrepen, dat
nier mede ontrent dit slagvan Volk geen
rugt te doen was, ten zy door U Ed.
Gestrenge iets nader ten opsicht van dit
tuk werd geordonneerd.

Van den toestand der Inlandse Chri-
tenen op Matuaal binnen dese stad, en
op ’t slaven Eiland, konnen wy met se-
kerheit niets berigten, zynde de Schoo-
len afgebroken, de Tombos verloren, en
de Meesters gestorven of vertrokken; al-

leen hebben wy door ondersoek bevonden,
dat op ’t slaven Eiland sich een Inlander,
van de Kust herwaards overgekomen, be¬
moeid met de kinderen van sCompagnies
slaven aldaar in de Paapse Religie te on-

derwysen, gelyk hy zelf aan ons beleden
ieeft. De Ola-schriften, die wy by hem
gevonden hebben, en waar uit hy ge
melde kinderen leerde, doen dit ook bly-
ken, als bestaande in twee Paapse Lof-
angen, nog een ter eere van de Maget
Maria, en een Paaps Gebeden-boek. Het
inbreken van de Paapse Religie onder de
Parruas, en Carvas, in en ontrent Co-
ombo, geeft ons dit nabedenken , dat
s Compagnies slaven mede niet vry zyn
van desen zuurdeesem, ’t geen wy des te
neer besluyten, vermits wy niet weten,
dat er in den tyd van drie jaaren eenige
Compagnies slaven kinderen behalven
een stuk 4 a5; in de Kerk alhier, gelyk
als van ouds gebruykelyk is, ten doop
sebragt zyn; en om dat wy op het Ei-
and verscheyde kleene slaven-kinderen
esien hebben, die door de Paapen, of

Paaps-gesinden, gedoopt zyn
TotAhh 3
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Tot U Edele Gestr: Speculatie heb-

ben wy hier nevens nog gevoeg een
korte notitie van het getal der Cnriste
nen aan de voormelde Schoolen, soo als

volgens de Tompo aan ider School is
'topgegeven ; nog een aanteekening van

geene de Schoolkinderen in ider School
geleerd hebben.

De waarheit op te geven, en door de
zelve te voldoen aan U Edele Gestr: ge
respecteerde ordre, en goede intentie,
hebben wy ons tot een doel gesteld; en
vermits wy versekerd zyn, dat het eerste
door ons betracht is, vertrouwen wy
dat wy het tweede ook zullen bereykt
hebben. Wy blyven met alle behoorlyke
eerbied; (onderstond) wel Edele Gestr:
Heer, U Edele Gestrenge Onderdanige
Dienaaren ; (was geteekend) G. de Ou-
de. P. Synieu en G. da Costa.

(In margine) Colombo den 12 No-
vember 1704.

Accordeert

BROUSE.

Eerste Klerk

Aan de wel Edele Gestrenge
Heer de Heer en Mr. Cor-

nelis Joan Simons, Gou-
vernenr en Directeur van
het Eiland Ceylon, mei

den Resorte van dien.

WEL. EDELE GESTRENGE HEER.

Yler volgen de Consideratien wegens
IT den aanleg van ’t examen, in deze
Visite gebruykt, het besluyt uit de be-
vinding opgemaakt , de gebreeken, en
middelen , waar door aan dit Singalees
Christendom meer vrugt zal gedaan wer-
den.

Sen aanleg laat sig in deze volgende
saaken sien.

Oordeelden wy noodsakelyk een1

Volledig ondersoek in te stellen, ten aan
sien van allen : Want de kinderen alleen

gevraagd werdende, en over dese of ge
ne vraag der Meesters, by onkunde der
kinderen, soude men den waren staat niet

konnen opgeven.
stellen wy vast te moeten blyven by

de stukken, die dese menschen in han-
den hadden : Want daar buyten sprin
gende, sagen wy, dat wy ons aan on-
regtveerdigheit souden schuldig maken,
volgens de bekende Regel. Uliva posse
nemo obligaiur. Wy wilden hun staat dan
opmaken uit bevinding, wat zy ten aan-
sien van hunne leerstoffe konden besitten,
of wy door die verwagten.

GODTSDIENST

3 Agten wy noodig de leerwysen, die
zy voor desen, of nu, door de Leeraa-
ren en Meesters genoten, te moeten we-
ten, om te sien, wat gronden van over-
tuyging van de Christelyke Godsdienst
by dese mogten gelegt zyn. Anders had
het konnen zyn, dat wy door onkunde
en onvoorsigtigheit soo veel gronden van
overtuyging souden geeyscht hebben,
daar zy, nog door de natuur, nog door
de leerstoffe, nog verder onderwys, be-
quaam toe konden zyn

Stelden wy tot onse plicht te beho-
ren, te vernemen, hoe ’t met hun ver-

stand en oordeel mogt gelegen zyn, en
daar toe natuurlyke God-kundige voor-
stellen te moeten nemen; niet om daar

hun staat soo seer door op te geven, als
wel voor eygen Speculatie, en dat wy
daar door ook een besluyt souden konnen
maken voor ’t toekomende wegens hun-
ne bequaamheit of onbequaamheit.

5 Ook namen wy voor, soo veel ons
mogelyk was, een nette aanteekening te
houden van alle defecten, die by dese men-
schen ons souden voorkomen , soo ten
aansien van hun verstand , en oordeel,
leerstoffe, leerwyse als andere gebrecke-

lyke omstandigheden.
6 Gelyk dan dit laatste van zelfs volgt,

om op middelen bedagt te zyn , die't
quade souden konnen uit den weg ruy-
men, en hen verder opbouwen, hebben
wy die ook aangeteekend

Dit zyn saaken, waar na wy ons ge-
richt hebben, om de waragtige staat der
Schoolen te konnen voordragen, en waar
uit die alleen te verwagten was.

Tot dien eynde hebben wy eerst de
kinderen, die alleen gebeden kenden, die
laten opseggen ; daar op de welke de
kleene en groote Catechismus van den E.
Ruel Zaliger kenden , die laten beant-
woordden. Hoe wel dat ider wist op te
seggen , kan uit het nevens gaande Rap-
port werden gesien.

Daar op zyn wy getreden tot het exa-

men van de Largados, en het Kerk-Volk;
duar wy ordinair z uuren, en meerder,
mede doorbragten, nemende de een de
Mannen, en de andre de Vrouwen, schik-
kende ons na de groote Catechismus van
den voorsz. Ruel, houdende echter onse

eygen ordre en wyse van vragen aan alle
de Kerken , nogtans soo , dat wy de
groote Catechismus volkomentlyk uit-
putteden, en in een ongelyk grooter ge-
tal van vragen de zelve verdeelden, wan-
neer de Catechismus-vragen waren afge-
handeld, zyn wy aan ider Kerk over ge-
gaan tot natuurlyke Gods-geleerde voor-
stellen , welkers ordre en getal van vraa-

gen uit dit nevens gaande kan werden ge-
sien, houdende doorgaans die zelve voet
aan alle Kerken.

Daar
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Daar van zyn wy overgestapt tot dis
genen, die hunne kinderen ten doop pre
tenteerden, hen ondervragende over he
leerstuk van den doop, en ’t geen een

gelovig Christen, die zyn kind laat doo
pen, behoorde te weten: toelatende di
genoegen gaven, en uitstellende volgen
oud gebruyk, die niets konden ant woor

den

Eyndelyk examineerden wy de Mee-
sters van ider School, of, soo 2 Schooden
dicht by malkanderen stonden, wierden

die samen ondervraagd , houdende dit
zelve ordre, en vraagstucken , die aar
de Largados gevraagd wierden, welk ex-
amen ook ordinair op een, 2 uuren, of

ook langer, aanliep.
Daar na lieten wy ons gelegen leggen

om alle defecten naeuwkeurig te achter
halen of door besluyten te formeere

ait eygen ondervinding, of uit de monc
van de Meesters, welke gevonden heb-

bende wy bedacht zyn geweeft, om de
middelen daar tegen op te geven volgene
ons oordce

Wat het examen dan aangaat, om
niet van stuk tot stuk te gaan, zullen wy
alleen sprcken van de Largados en Mee-
sters, also zyn Edele Gestr: in ’t nevens-
gaande Rapport sien kan , wat van de
kinderen te denken is. Wat de eerste

aangaat buyten deMalabaarsche Schoo-
len op Nigombo, zyn ons meest aan alle
de andre Kerken de vraagen over de groo
te Catechismus van den Eerw. Ruel be-

ant woord volgens onse eygen order, en
wyse van vragen, en denaruurelyke God
geleerde vraagstucken wierden mede me
een bysondre attentie en luft niet onbe
antwoord gelaten, gelyk wy zulx altys
tot onse verantwoording laten en gestanc
willen doen

Tis waar, dat 'er een merkelyk onder
scheyd gesien is tusschen de eene en an
dre Kerk, dog dit heeft met alle Colle
gien, en oeffen plaatsen de zelve reden

Tis ook soo, dat somtyds op seer lichte
vraagen verkeerd geantwoord werd, dog
wy oordeelen, dat men meer fraat moef
maken op ’t gene dat 'er was, als wel o
de onkunde van ’t een of ’t ander vraag

stuk, van dese of gene verkeerd beant-
wOOrd

De Meesters zyn ook ongelyk bevon-
den, dog de meeste volgens de stucken
die zy in handen hebben, tot die quali
teyt bequaam. Wanneer zy doen '
geen zy volgens die konnen doen, werd
olgens ons oordeel hun qualiteyt beant
woord, gelyk wy volgens de bevinding
waarlyk van de meeste moeten getuigen
als voldoende aan de groote Catechismus.
en natuurlyke voorsteslen, in veel geval
len met oordeel

Het voorgaande doet ons lydelyk dii
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besluyt maken, dat zyn Edele Gestr: uit
de voorgemelde saaken met ons zal vaft

stellen, dat 'er een genoegsame grond van
hope is, en de Reformatie dus verre ge-
vorderd zynde , door verdre middelen,
lust, en iver, dieper wortelen in dit met
recht genaamd teer Christendom zal
schieten, tot eere van God, vreugde van
Gods Kerk, en welzyn van de Politie

Te meer sluyt dit ons besluyt de wan-

hoop, ja twyffeling buyten, vermits het
een Volk is, by wien het natuurlyk lich
geensins is uitgebluscht, als hebbende eer
bysonderen aandacht , en ken-teckenen
van oordeel, in veelen ontdekt, zels bo-
ven verwachting. Twelk te meer ons
besluyt begunstigd, is, dat dese Natie
waarlyk een Volk is, dat by na geen ken-
nis heeft van de Heydensche Godsdienst
als hebbende dit ondervonden door eer

neerstig ondersoek aan ider Kerk. He
weet by na niets anders van de Heyden-
sche Godsdienst (soo men het nog daar
toe brengen mag) als dat 'er goede er
quade uuren voor den mensch zyn, die uit
sese of gene gevallen werden opgemaakt,
en dat de Hemelsche teekenen opsich

souden hebben op imands leven ; waar
van het minste bescheyd niet weet tege-
ven, bygeloovigheden , waar van veele
in ’t Nederlands Gereformeerd Christen

dom niet geheel vry zyn. Doet hier b-
't Duyvel-bannen, (soo genoemd) ver
huysing der Zielen in dese of gene bee-
sten, onderscheyd der Castas (soo ’t een
stuk in de Godsdienst is) zynde te samer
saaken, waar van het licht te leyden sou-
de zyn, en van het zelve voor bedriege
ryen wierden gehouden: immers soo was
net toegepaste antwoord

Men moet ook hier ontrent niet te
lichtveerdig oordeelen, met de eene voor

de andre te beschuldigen, dat is, die voor
liefhebbers van de Heydensche grollen
te boek stellen, die ’t nogtans mogelyk
niet zyn, of waar van men die bewysen
soo seker, en soo breed niet zou konnen

geven : want men heeft te denken, dat
in t district van Colombo niet alleen tot
de Schoolen hehooren , die daar zyn
niet minder : want zyn onderrecht dat
op verre na het grootste gedcelte Hey-
denen zyn, die tot het School niet be
hooren. Dat dese dan alle Superstitier
der Heydenen oeffenen, is klaar; maar
met die zelve quast mag men den School-

gangers niet afschilderen, hoewel ’t licht
kan wesen, dat 'er onder dese laatste ook
al veel onder loopen

Niet tegenstaande nogtans , dat zy
volgens ons oordeel, voldoen aan de ho-
pe van verder opbouw en volmaking
(betreckelyk de stucken aangemerkt, die
zy hebben, dat zyn Edele Gestr: door
gaans met die limitatie heeft te verstaan

zyn
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Zaliger,’t daar op mede heeft toegelegt,zyn van ons dese volgende gebreken, en
als hebbende onder zyne Papieren medeontbeering van verscheyde saaken, die-
verscheyde versien over de Heylige Schriftnende tot verder opbouw, in acht geno
gevonden ; dog wat reden daar toe is,

men.
waarom die niet zyn ingevoerd, is voor1 Ontdekten wy, dat se geen genoeg
ons meest verborgensame redenen hadden, om de Heydensche

Dit zyn de ontbeeringen, die wy zyrbygeloovigheden, en leerstucken te ver
Edele Gestr: voor oogen stellen, zyndewerpen,’t geen wy aan alle Kerken heb
hinderpaalen , die voor al uit de wegben gevonden, en nogtans als een nood-
moeten geruymd zyn, en sonder hier te-sakelyk Prerequisitum onder dit geslacht
gen middelen te beramen, agten wy, dawesen moet : want de valscheit van een
onse Conscientie niet zou zwygen; tenaangenomen leerstuk niet gekend zynde
ware men de overtuyging van de Chri-kleeft hun Ziele dat aan, belet hen sich
stelyke waarheden onnoodig achtede.aan de waarheit over te geven, beneem-
de Memorie alleen een Christen moestde lust tot de zelve, doet hen die va
maken, de verlaters van ’t Heydendomscheit in ’t verborgen koesteren, omhel
niet behoefden andre over te halen, nogssen en kussen, de vryheit daar zynde se

overreed te zyn, van den Christelykenker Tgesicht van waarheit is ’t beginse
Godsdienst vantsteldender Reformatie, 't beschouwen van val-

Wy laten daarom ider oordeelen, ofscheit doet die afbreken, en van waar
genoeg is, dat by dese menschen niets'theit, de zelve opbouwen

anders zou vereyscht werden, als eeni-2 Hebben wy ook aangeteckend, da
ge gebeden, een Historische Catechis-dit Singaleesch geslagt niet genoeg heef
mus, een over de beginselen der Religieten aansien der beginselen, uit het lich
(die geen opsicht heeft op ’t Heyden-der Conscientie voortspruytende, om door

dom, om dat afte breken, of op natuur-de bespiegeling van de natuurlyke waar
lyke waarheden , die een Gereformeereheden gedwongen te zyn tot de Christe
Christen voor uitsteld, en als by de handlyke te moeten overgaan. Daar is niets,
imand tot zyn Geloove lyden) en dedat de Ziel meer liefkoost, als de vry
Sieken-Troost.heit, een gesicht der sake tot haar leyde

Dese stucken zyn by de Singaleese Ker-man te hebben, en haar meer tegen is
ken, en anders is ’er nietals sich zelfs te moeten afstaan, en in de

Dese defecten konnen verbeterd wer-woorden des menschen te moeten swee
den volgens oordeel op de volgende wy-ren, sonder overreding. Waarlyk dit i
se; waar door men meer succes te ver-een gebreck , dat de Reformatie soo vee
wagten zou hebbenmoejelyker maakt, als men hier meer

i Door een korte Catechismus op temist, of ten minsten de voortgang,
stellen, behelsende een Refutatie van diswelk nogtans seer licht kan geholper

werden Singalees Heydendom, en met een, een
Dat dit ook gesien is van onse Eerw. vaststelling van de gronden of waarhe-

vooorgangers , moeten wy gelooven den, die t Gercformeerd Christendom

Daar toe kan dienen de bysondere moeite roorondersteld, en imand moeten nood-

en vlyt, daar toe aangewend van den E saken , om tot het Christelyk Geloove
Heer Kat Zaliger, gelyk wy uit zyn E over te stappen
nagelaten Schriften hebben gesien, heb- 2 Door ’t invoeren van eenige Predi-
bende vergaderd soo veel stucken wegen. katien, klaar, en met tastelyke voor
de Heydensche Godsdienst, als mogelyk beelden opgesteld over de zelve stoffe;
niemand na hem opbaggeren zal; waa ten eynde alle Sondagen het Kerk-Volk

de Heydensche Godsdienst hoorden Remede hy sonder twyffel dit doel heeft soe
ken te treffen , dat met het onse eensel uteeren, en de gronden van de Christe
vig is. yke betogen

Dog een goed oogmerk werd altyc 3 Soo ook over suyvere Theologische
niet uitgevoerd stoffe (gelyk dit op Jaffanapatnam en in

Ten 3 stellen wy vast, dat 'er dan ool de Malabaarse Kerken gepractiseerd is)
uitputtende in weynig Predikatien de Ca-niet genoeg aan de Schoolen is, ten aan

sien van de dienst, die tot de bejaarden die van de Jeugd geleerdtechismus ,
en Gelargeerdens ’t meeste opsicht heeft, werd.

4 Om dit te bereyken, achten wy ooken van groote vrugt zyn zou, als Predi
datse de Heylige Schrift moesten heb-kanten over de Heydensche dwalingen,
ben, gelyk er reeds verscheyde stuckeren natuurlyke waarheden, die de Chri-
leggen onder de Papieren van de Heestelyke Religie vooruitsteld, als mede o
Kat Zaliger, de welke men door erva-ver zuyvere Theologische stoffen , er
ren tolken sonder tyd-versuym behoordesekere stucken van de Heylige Schriftuu
na te sien, en te laten sorgvuldig toetin ’t Singalees
sen. Immers behoorden zy medegedeelcGelyk wy ook sien, dat de voorsz. Hr

10
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te zyn van de Fonteyne des Heyls waa
uit wy onse Zaligheit scheppen moeten
het beginsel, waar uit het Christelyk
Geloove moet getrocken werden.

Het eerste zou vooreerst konnen die-
nen voor de Meesters, en die ’t verstaan-

de, zouden zy daar van een gebruyk kon
neu maken voor de grootste kinderen, en
des Sondags voor ’t Kerk-volk.

Het z, en 3, en 4. zou bysonderlyk
daar toe dienen, om ’t Heydendom Son

dags afte breken, en ’t geloove in Jesu-
op te bouwen , op soo een wyse, als wy
boven gesegt hebben.

Waar ontrent men dese ordre zou kon

nen houden

Sondag ’s morgens zou men altyd een
Kapittel voorleesen, de eene Sondag een
Predikatie doen over de gronden van ’t
Heydendom, en Christendom, en, na
’t gedane gebed, desen Catechismus, ove
de zelve iaaken loopende , de kinderen
laten beant woorden: En de andre Son

dag een Prcdikatie over Christelyke Ge-
loofstucken, gevolgd werdende met eer
Catechismus over de gronden van de Re-

igie, die reeds aan de Schoolen is
Op dese wyse oordeelen wy , dat 2

saaken zullen verricht werden (daar hun
staac om roept) 't Heydendom afbreken
en ’t Christendom optimmeren.

Daar zyn nog sekere vereyschingen
die dit oogmerk met meerder facilitcyt
zouden doen voltrecken, de welke Wy,
als noodsakelyk, hier nevens zullen voe

gen.
1 Dat de Paapen op alle wysen belet

werden hun Godsdienst voort te setten,

t zy gewettigden, of ongewertigden,
niemand uitgesonderd, nog andre School-
mecsters geduld werden, als die een Ola
van Authorizatie hebben, en, na voor
gaande cxamen, Gercformeerd bevonder

zyn
Hier door zal men beletten , dat de

Paapen, hier na toe komende, het geld

niet wegsleepen van de onderdaanen der
sz. Compagnie, en ider particulier, in
Compagnies dienst zynde, zal tegen het
pogmerk van de zelve soo licht niet son-
digen , en afbreuk doen aan dit goed
werk , daar de E Compagnie soo veel on-
kosten toe doet ; de Leeraaren zullen
met vreugde hun dienst waarnemen, er

vermits de Roomse Religie het intres
van de E. Compagnie in ’t minsten niet
gunstig is, soo is dit het middel ook, om
goede onderdaanen voor de zelve te

maken, en hun Ed. interest te bevorde
ron.

Wy krygen van zulke groote onor-
dentelykheden , die daar uit ontstaan.
Volgens onse Religie competeerd nie-
mand te doopen, als wettige Lceraaren,
daar de Roomse ider een daar toe Autho

V. DEEL.

YLON. 433

rizeeren, de Leeken zelfs, en soo zyn
wy uit dien hoofde gehouden, of te her-
doopen , of hun doop te approbeeren,
en andre zwarigheden meer onderwor-
pen

en twecde, dat de placcaaten van poe¬
ne en boeten gelden mogen vernieud wer-
den , gelyk voor desen de gewoonte is
geweest, op dat dit oogmerk te hulp wer-
de gekomen, en alle godloosheit mag
werden geweerd in de E. Compagnies
gebied

Het eerste siet op ordre voor de Schoo-
len , het tweede op de onredelyke en
godloose samenleving , die een redelyke
overheit niet kan dulden, en met haare Po-
itie stryden

Fis waar , ’t was beter, dat de Qu-
ders, door cen sugt tot de Religie, hun
kinderen na School dreven, en zy zelfs
daar door in School verschenen; Dog tot
nog toe moeten zy als kinderen werden
geleyd van de overheit, als hun Vaders
om de weynige overreding, die dese men

chen nog hebben. Tgeen een Vader
onder ons toekomt, ten aansien van zyn
inderen, oordeelen wy dat hier de over-
neit ook niet mag versuymen. T is geer
conscientie-dwang, als voor die gene, dit
meenen, dat in een goede ordre, die imand
oekomt, dese saak zou leggen. Zy moe-
ten niet blindelings gelooven, nog wer-
sen gedwongen geloofs-stucken te onder-

schryven,die tegen hun Conscientie stry-
den. T is alleen een ordre over ’t School-
gaan, waar toe de overigheit geregtigd
is, die zulks, als hun Vaders, wil

Sonder twyffel, als dit geslacht toi
meerder jaaren van onderscheyd gekomen
s, zal dese tuchtiging van zelfs ophou
den.

En wat de plakkaaten aangaat wegen-
de boeten-gelden en straffen der Masse-
baden, dic saaken, waar op die sien, roe-
pen eer meerder als minder, als di

rect strydende tegen een Christelyke Po-
litie

Met veel diseretie kan men nogtans
dese plakkaaten executeeren. Daar be-

noord ook een Proportie gebruykt te
verden na de qualitcyt van de Persoon
De Hoofden moesten, als meer verplicht,
na hun qualiteyt meer geven, ider na re

len van zyn vermogen : Want dese, met
die niets hebben, gelyk te stellen, is te-
gen reden, en doet de hoofden lichtveer-
dig buyten slaan, die nograns als exem-
elen voor ’t gemeen behoorden te wesen,
waarom ’t ook te wenschen was, dat 'er
geen hoofden over dorpen mogten ge-
teld werden, als die van de Gereformeer-
le Professie waren. Dese saak zou meei
goed doen, als men kan denken

De vervallen Schoolen behoorden
weder opgericht te werden, als sonder

11i wel
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doen beneerstige- Jun dienst, en iot a-welke ’t onderwys werd afgesneden, al-
zelve met meerder vitigt bequaaui 1i4¬les in ’t wild loopt, tot een schande van
IeN't Christendom, hun Godsdienst zelfs

Behoord men oof een kort rolaas s-gesuspecteerd werd, en de beleyders voor
doen, uit de Visiten Fomende, wexgen-indifferenten werden gehouden
de staat van ider School ten aansien vanTe meer behoord hier sorg voor ge

hun kennis aan de Scholarchale vergade-dragen, om dat het bekend is, dat het
ring , daar ’t de saak vereyschte metHeydendom meest door ’t uiterlyke ge
Consideratien bekleed , op dat men opleyd werd, en dese menschen nog soo
middelen kan denken van verbetering, enweynig overreding van de Christelykt

quade niet verswegen werde.Godsdienst besittende, heeft dit te meer
10 Dat de Meesters, ’s maandelyles op-klem op hun gemoederen

komende , verdeeld wierden , de eene4 Soo dienden de Heydensche Pago-
helft by die, die de Visite gedaan heeft,den geweerd te werden, als strydend
en de andre helft by die se itaat te doen ;met het oogmerk, niet konnende be
p dat de Predikanten wecten konnen,staan met de plicht der Christelyke over
hoe zwaar ider weegt en sig daar naheit, en tot groot nadeel moetende uit-
chicken mogenvallen. Tot dien eynde moest men ook

11 Wanneer een moet geexamineerdalle soorten van Afgodery tegengaan, de
werden, diende dit examen te geschieJakdissas (duyvel Banners ) Berewajas en
den in tegenwoordigheit van 2 Predikan-Neckadas, als een schuym van Volk, op-
en en een Scholarch; om soo veriekerevangen door de Coraalen, of Hoorder
e zyn van imands bequaamheit, en nie-der dorgen, en aan den Heer Dessave wer-
mand Meester werden kan, als volgensden gebragt, om gestraft te werden
net vereyschte aan de Schoolen5 Behoorde ider Predikant een goedt

12 En op dat het aan de plicht derCannecappel te hebben die hy dagelyks in-
Predikanten niet zou haperen, behoordstrueerd;op dat zy, in’t land de Visite doen-
men met alle vriendelykheit en modesriede, en maar beginnende te gaapen, aan
dese menschen te ontmoeten, vermyden-stondsverstaan werden, en de Cannecappe

de alle buyten de reden en dienit looin staat zy om zyn sin recht te verstaan
pende hardigheden, die hen souden in-en wel te vertolken, anders konnen ’e

timideeren , tot ant woorden onbequaan-zware abuysen begaan werden. Daar
door zal een Cannecappel in staat zyn, maken, en dikwils doen overslaan tot ex-

door sich zelve eenige explicatie te doen travagantien
7waar toe zy anders onbequaam zyn. 13 van een bysondre kracht zal het ool-

wesen, dat uit hun gedrag en ommegangis niet genoeg, dat men Cannecappels
heeft, maar daar werden bequame ver dit teere Christendom niet anders kan be-

eyscht, welke bequaamheit hier van al sluyten, als dat men voor zyn dienst
leen onses oordeels afhankelyk is komt, en die alleen het oogmerk is. Daa

6 Alle 3 maanden moest de Visite ook soor zal een redelyke achting geteeld
geschieden, sonder eenige Interruptie. verden , soodanige Lecraars zullen een

also een Predikant hoognoodig in’t land goede indruk nalaten, en exemplaarlyk
vereyscht werd zelfs leeren.

7 De Rolle der Largados moest altyc 14 Gelyk van ouds af de Meesters een
gelesen , en naeuwe aanteekening der ab- Ola van Authorizatie is gegeven, en eer
senten werden gehouden, sonder 't well ekere ordre, volgens welke zy sich in
de plakkaaten anders in soo verre vrug- het onder wys hebben te richten, dat dit
teloos zouden zyn. pde ouden voet gebragt wierd, om al-

8 Behoord ’er ook altydeen volkomen e ignorantie af te snyden, en cen sckeren
examen ingesteld te werden , sich niet regel te hebben.
vergenoegende met doopen en trouwen, en 15 Dat de Meesters en Ondermeesters,
de kinderen de Catechismus te laten op of een van beyde, soo zy verre af gele-
seggen; maar ’t voorname diende te zyn gen woonen, alle maanden opkomen,
al zyn kragten in te spannen, om de Lar- om van den staat der Schoolen rapport
jados en Meesters te examineeren en te te doen, en ’t geen meerder daar toe ver-

ieeren, de eerste in ’t School, de laaste eyscht werd , als om op te geven een
Privaat, om zyn gefag niet te krenken Pertinente aanteekening derabsenten, ge-
en voor de gemeente veragtelyk te ma borenen,en gestorvenen, om soo te konnen
ken. Texamen over de Largados zal weeten de naamen der gene , die nier
hen meerder opscherpen, en doen acht ge- School konnen komen, of de Sondags
ven op ’t gene zy in de School geleerd oeffening niet bywoonen, en die gedoopi
hebben, daar in vaster maken, en in noeten werden; als sonder welke aantee-

staat stellen, om hun kinderen zelfs te kening de uitvoering der plakkaaten niet
onderrichten. T examen over de Mee¬ te veiwachten is, veel disordre sou ont

staan, en in veel gevallen dienen kansters zal hen hun luyheid benemen,
16 Ooc
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16 Ook behoorden zy naeuw acht te

geven op alles, wat het heylfaam oog
merk nopende dese Singaleesen teger
was, als op de Heydense afgodery, Ce
remonien, en andre buyten het spoor hol

lende saaken, daar van aanteekening t
houden, en ’t bekend te maken ; alsoo

hen best bekend moet zyn, welke hinder
paalen daar zyn, en wat voor quaad onder
hen schuyld

Waar by wy voegen konnen de Heyl
same ordres, voordesen vastgesteld, en met
goed lucces gebruykct

ict daar, Edele Gestr: Heer, ons oor

deel over dit Singalees Christendom Wi
weeten dat alle misseyding hatelyk, en

verfocjelyk is, en die bysonder strafbaar
te zyn,die zyn Gebieder een rad voor de oc
gen draeid, of zelfs in staat steld, dat hy ka

buyten slaan; waarom wy onse gedagte
ook altyd verplicht zyn goed te maken
gelyk wy de zelve ook tot onse verant
woording laten. Wy zyn gerust in der
aanleg, versekerd van de bevinding, e
dat wy ten aansien der gebreken , ei
middelen d’ar tegen, een goed oordeel toi
Leydsman hebben gebruykt. Wy hoper
voldaan te hebben aan de waarheit, een

bestendige Leerwyse te hebben opgege-
ven, die van alle oneensydige mensche
zal geapprobeerd werden, en voeden on

met die hope, dat zyn Ed. Gestr zal vast

stellen, dat de waarheit onse toeleg ge
weest is, en teekenen ons met alle eer

bied (onderstond) wel Edele Gestren
ge Heer U wel Ed. Gestr: Onderdani-
ge Dienaeren. (was geteekend) G. de
Oude. P. Synjeu ; en G. da Costa (ir
marginc) Colombo den 12 November

Ae 1704.

Accordeerd

J. BROUSE

Eerste Kleyk

Tot dus verre nu hebben wy in ’t al
gemeen en bysonder gesien , hoedanig
het hier met de Kerken en Schoolen o

Ceylon gelegen is; maar gelyk de Heer
Simons seer veel sorge voor der zelve
welstand, en de herstelling van ’t verval
inwendig gedragen heeft, alsoo droe-
hy voor al mede goede forge alomme,
daar ’t noodig was, voor de uiterlyk
Kerken en Schoolen , om die, daar z
vervallen waren, ten eersten weder op te
bouwen, alles, wat in zyn vermoge
was, toebrengende, om den Godsdien
hier te doen opluyken , en de Heeren
Visiterende Predikanten alle soorten var
gemak en hulpe door den Heer Dessa

ve, en andre Politycque bedienden, te
doen geworden
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Het volgend bericht van den Dessavt
van Colombo, den Heer Pieter Chri
ftiaansz Bolscho zal ons daar ontrent seel

veel licht geven

Aanteekening van een Visite
van den Dessave Bolscho.
wegens de afgelegenheit
van dese en gene dorpen
en van zyne bevinding
van dese en gene Schoolen
en Kerken

Galkisse.

yUIftsdorp legt van Galkisse ontrent Bolschors
kleene uuren. Hier is een rede- berig

van de
lyke moye Kerk met pannen gedekt, en Schoolen
op iogemetselde, en 20 steene Pilaaren enker
uit de Heydense Pagode Pepiliane ge- ken
bouwd met een muur van kley, hoog
en een half rhynlandse voeten. By dese
Kerk is geen thuyn

Hier ontrent is ookeen Rust-huis, lang

14, en brecd 14 en een half voet, zynde
cen voorhuis en twee kamers

Morotto.

Van Galkisse tot Morotto heeft met

van nooden een groot uur gaans , daa
ook een Kerk is op 52 houte Pilaaren,

en met een pannen-dak gebouwd, me
een muur van typ-aarde van 4 en een half

voet schaars hoog
Hier is ook een huis, lang 58, breec

15 en een half voet, hebbende een voor-
huis en twee kamers, en een Galderye,
ter wooning voor den Predikant D. Ruel,
welke Ae. 1696 van brosse aarde hier op

gericht is, en, dierhalven seer bouwwallig
gelyk ’er ook al en deel der Galdery in
gestort is

Dese Kerk is ook van geen thuyn ver-
sien, en de zelve heeft de lengte van 71
en 38 vadem in de breedte, en is gebouwd
op ar houte stutten, en met pannen ge
sekt , enheeft een slegte muur rondom,

van 3 en een half voet hoog, die al op
verscheyde plaatsen is ingestort

Men heeft hier ook een rust-huis, lang
54 en een half, breed 17 voeten, zynde
een voorhuis en 2 kamers, en een Galde-
ry begrepen ontrent 4y treden van ’t
pas of de overvaart van de Rievier uit de

Reygain in de Salpitte Corle, op een
seer vermakelyke plaats

By desc Kerk, en dit huis, staan 52 Co-

cos-boomen van de E. Compagnie door
een Dessave aan een arme weduwe, voor
t Schoonmaken van de Kerk, en ’t huis

vergund. Na 2 en een half uur reysens
quam men aan het School deser Kerk,
lang 64 , breed 26 voeten, en sonder

lii 2 thuyr
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met hun opsienders, of Gasenaikkethuyns staande ter regter hand aan de over

vaart der Rievier, op 38 houte Pilaren,
Macoeneen met een pannen-dak versien, en een

muur van 3 en een half voet ’er rondom.
De School van Macoene is lang 46,

breed z7 voeten, staat op 34 houte stut.Caliture,
ten, en is met pannen gedekt, hebben
aarde muuren. 3 en een nalf voeten hoogPajagelle I uur van Caliture. Het
By de zelve is een thuyn met 140 Cocos-School, in de gravet van Caliture staan
boomen , en met de vrugten door dende, is lang 71, breed 37 voeten, ge
Adigaar even eens als met die van Paja-bouwd op ay houte Pilaren, met eer
gelle gehandeldmuur van 4 en een half voet hoog, en met

pannen gedekt. BarberyenHet huis hier is lang 81, breed 23 en
een half voet, verdeeld in 3 vertrecken,

Dese 2 Schoolen leggen onder wegmet een doorgaande Galdery van 14 en
tusschen Caliture en Barberyeneen half voeten breed ; dog seer verval-

Tot Barberyen is mede een School,len.

lang 67 en een half , breed 39 voetenHier is een Fortje, onder een vaandrig
schaars, gebouwd op 58 houte stutten,staande

met een pannen-dak, met een slegt.
muur, a voeten hoog, rondom; ook iPajagelle.
'er cen rust-huis by, lang 61, breed 16
voeten binnens muurs, verdeeld in eenBarberyen legt van Caliture 3 uuren
voorhuis en z kamers, en een doorgaan-gaans De School van Pajagelle is lang 76,
de Galdery, breed 10en een half voet Bybreed 30 voeten , staande op 43 hout
de School is een thuyn met 1020 ditcstutten, en is met pannen gedekt, heb-

boomen, van welk ’er 140 uitgegaan zynbende rondom aarde muuren , 3 en een
Voor ’t verdere leverde de zelve aoochalf voeten hoog
Cocos-Nooten JaarlyksHier is ook een vervallen rust huisje

Hier was een Kaneel-Palhuis, lang 8ovan 35 voeten lang, en 10 breed, B-

dit School is een Compagnies thuyn, me diep 22 voeten, en nog een van 127 voe-
242 Cocos-boomen, welkers vrugten den ten lang, en 24 voeten diep
Adigaar van Caliture voor de E. Com- De Mooren, in dit district woonende,
pagnie trekt. Hier zyn ook Olifanten waren deze.

Prie-
Areck1 Baard- Voor des HeercnPoofden :ged Oude krenpele

dienst.teldershare helpers schrap.ster. AbsentenTot Barberyen. 8161
172 127

Alican. 10 21 122160 4

Macoene 1049 3.
26 2Caliture 138

2In de Pasdumcorle 614
ioii Po ii ormint vo

410 20 21 6 2 302.50

Van welke ’er 3o2 ’s Heeren dienst Tegen de School staat een Cocos-thuyn
moeten waarnemen. En zyn ’er van de van 1053 volwasse boomen, en de vrug-
zelve 10 Hoofden met hare helpers, 21 ten werden aan den Adigaar van Caliturt

Areeks-telders, 6 Priesters , 2 Baard- voor de E. Compagnie geleverd
schrapper, oude kreupele en absenten 59. Hier is een groote oogst van Areek

waar ontrent de verkens groote schade
Alican. doen

De opsienders der Olifanten hier wa-
Alican legt i groot uur van Barbe- ren , in geen 8 maanden t’ huis geweest.

ryen ; en heeft een School, 130 tre- Kapiteyn Bergman ontmoete den Des-
den van de Rievier gelegen, gebouwd save Pieter Christiaansz Bolicho onder

op ao houte stutten, lang 71 breed 37 weeg, Galkisse den 12 July 1705.
voeten, met een muur van 3 en een half

Putiowancarevoet hoog rondom, en met pannen ge
dekt.

Daar is ook een rust-huisje van 47 voe Het School van Puttowancare is lang
54, breed 30 voet op steene Pslaaren.lang , 14 diep, van typ-aarde op ge

haald, met stroo gedekt Ontmoetede dit, gaande na Negombo, al-
Waa1
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waar van 7 uuren ’s morgens ’s namid-

dags ten 3 uuren quam. Kapiteyn Berg
man exerceerde toen ook de Soldaten hier

Nigombo

De Kerk hier op Nigombo was lang
71 brced 26 voet, versien van een Pre-

dik-stoel en z banken voor gequalificeer
den, en 3 voor ’t gemeen volk, die on
bequaam, gelyk ook de andre meest ver
gaan warer

In deze Kerken zyn de gemeentens van
de Schoolen Weleseene, Welegen Pit
tie , Pammoenegamme, Dandoegam,

Puttewancare, Soenampittie, en Too

poe, gehouden sig hier in den huwelyken
staat te laten bevestigen.

In ’t front van dit Fortje zyn nog :
Schoolen, lang 135, en breed 52 voe-

ten , van steen opgebouwd, een voor de
Malabaarse, en een voor de Nederlandse

jeugd, en cen kamer voor den Duytser
Schoolmeester In ’t eerste wierd nog da
gelyks geleerd, doch in ’t laaste niet.

Buyten dese quamen de Compagnie
hier nog s fteene huisen toe

I Voor de Vaandrig, 1 van den Dessa
ve, 1 voor de Pakhuis-Meester, I wel eer

voor de Vaandrig, dog dat bouwwallig is
en i van den Krankbesoeker en School

meester ; ook is er een steene Paardt
scal

Buyten ’t Fortje) is 'er nog een steent
wacht voor 12 Soldaten, en een kame

voor de Sergeant ’er aan ; dog deze zyn
nu in ’t Fortje ingetrocken, en ’t wagt
huis staat ledig

Caymelle.

Van daar over Toopoeture na Caymel-
le vertrocken ontmoette onderweeg eer
Compagnies thuyn met 712 Cocos-boo
men, waar af 494 vrugt droegen, aan den

Dessave voor ’t doen van dese en gen
kosten door den Heer de Heere vergund

1699, en waar van hy 30 of 40 Ryx-
daalders jaarlyks voor Arak en Boter b
verschyning der Inlandse Hoofden ge
niet

T School van Toopoe is seer verval-
len, en was dit Dorp in 2 Pattoes ver
deeld, bestaande in Malabaarse Volken.

Hier ontrent is een Pannebackery var
Toopoeture by de pas of overvaart van

Alutcoercorle, in ’s Konings land , die
passato door ’t hoog water weggespoeld,
met 20000 gebacken Iteenen.

Het Kaneel Palhuis van Caymelle is
lang geweest 192 voeten van ’t welke
schoon 360 voeten van de Rievier ge-
bouwd, ’t hoog water ’er 132 weggesseep
heeft

Te Dandoegam is een School lang 45
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en breed 21 en een half voeten, met stroo
gedekt, op 16 houte stutten, nevens een
quis van 48 voet, in z kamers en een voor-
huis verdeeld.

De Vischpacht, die dese Nigombose
Ingesetenen moeten opbrengen (en waar

van zy versogten ontheft te werden) be
liep 835 Ryxdaalders in’t jaar, voor de
Visch435 en voor de Arak aoo Ryx-
daalders. Docrahaga legt ; groote uuren
van Nigombo. Hier is een redelyke de-
fensive Pagar met 4 Puntjes , en een
Corps du guarde, lang 56, breed zo voe¬

ten. Met een voorhuis en kamer lang
22, voor ’t gewesen hoofd der Pagger,
en een Pakhuis, lang 2o voet, met een
Kruythuisje en Wapenkamertje van 14

voet lang, en 12 voet breed, met pannen
gedekt

Hier is nog een huis, A° 1699 doorden
Modeljaar voor de Compagnie opge
recht, lang 56 , breed 10 voet, in :
vertrecken verdeeld, en ten Logys van
sen Heer Gouverneur, met een Combuis,

van 35 voet lang en 15 breed; en was
dese Modeljaar van Nigombo met
Compagnies geschenken als Gesant ni
den Keizer tor Candia gesonden, waar
door dit gebouw niet voltoid was ge-
worden.

Van daar vertrocken na Moegoeroe
Gample in de Happitrigam-corle, en 4
auren van dese plaats. Hier had ook een

gemeene Pagger met 4 punten gewecst,
met Lascaryns van Nigombo beset; dog
nu waren ’er geen overblyfsels van.

Ook was hier een slegt Rust-huis.

Pattoe een gedeelte.

Malwane, Bolscho 2; September 1705

In Hevagam-corle is de School tot Na
gam (dat 3 uuren gaans van Hulftsdors
is ) lang 50 breed 33 voeten, op 34 hou-
te stutten gebouwd. By die School wa
ren 60 Cocos-en 6 Soorsas boomen, aan
den Mr. door U Ed. tot nader ordre

vergund, wanneer U Ed. Poegodde paf
seerde. Een quartier uur gaans van Na-

gam over de Rievier stapt men in de
Hina-corle. De Rievier afvarende na Am-
patle, sag men de plaats daar de Schoo
van Kottelawolle geftaan had, weshalven
’er een nieuwe diend te zyn.

Van Hangwelle tot Padocke zynz uu-
ren. Kandangelle tot Anguratotte legt 1
en een half uur van een. Hier is een Pa-
ger met 4 Puntjes, al van den beginne
door de E. Compagnie gemaakt. Hier
te Hangwelle legt t Cangane, en 6Lasca-
ryns, dog de Pagar is ’er niet meer. Hiei
zyn ook 4 Cocos, 20 Soorsaks, 2 Areeks
boomen, die de Compagnie toekomen
dog de Lascaryns trecken de vrugten,

ii 3 te
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Van daar na Bellantotte, te water, erte weten die van Hangwelle ; en te Kan-

verder te land na Corte,  en een halsdagelle legt 1 Cangane en 10Lascaryns, er
uur, daar een School is, lang 78, breed 3.in de Pagar zyn a2 Cocos en 2 Soorsak-
voet, gebouwd op za kleenc steenen, enboomen, zynde de vrugten voor de Co

12 groote houte Pilaaren, met een muur,raal, en Lascaryns, voor ’t onderhouden
van 3 en een half dito hoog, meteen pan-van ’t Rusthuis hier; hoewel de Dessave

nen-dakSchot die plagt te verpagten.
Van Warakagodde tot Moolkave is een

23 December 1705. P. C. Bolschoweg van 6 uuren. Hier is ook een Pa-
ger met 2 Puntjes geweest, nu gehce

Voor een der opmerkelykste saakenvervallen. Pelende legt  en een half uui
nogtans tegen het verval der Kerken engaans verder, en Agelewatte legt nog
Schoolen, heeft men de Seminaria, hieruuren verder. Hier plagt-een schoonc

Pagger te zyn; by de Portugeesen altyc op Ceylon opgericht, te houden. Daa
beset gehouden, en ook van de E. Com- is een Malabaars op Jaffanapatnam , en
pagnie , dog un zedert veel jaren ver een Singalees op Colombo geweest

Ontrent dit eerste of 't Malabaars Se-vallen.

Willipenne in de Wallalawitte-corle 2 minarium zullen ons de volgende Consi

en cen half uur van Agelewatte, en var deratien groot licht geven.
’t pas Doddangodde een half uur verre
van waar de Rievier afvarende, men to Consideratien wegens de Que
Alican toe besig is 3 en een half uur kelingen en de voortplan¬
s Agtermiddags ging men na Berberyen ting der Gereformeerde

daar men ’s nagts ruste
Religie, tot Jaffanapat-Diagam van Calture z uuren in de Rey
nam opgesteld, den A¬gam corle;dog, die Rievier opvarende,
pril 1704.was men, w.gens de zware afwatering

en een half myl besig
Hier is een School, gebouwd op 32 1 Wee a drie van de Studenten, die Conside

haar ten dienst van de Kerke o-stutten, lang 4; , breed 32 voet; en eer 11en O

erdHuis van 38 voet lang, en breed 14 voe vergegeven hebben, zou men nu mogen
Qucke.ten dienst der Kerken en Schoolen geten, verdeeld in z kamersen een voorhuis lingen o

bruyken onder een sekeren titel, die byje, mede met pannen gedekt. Jaffana¬

parnam.de Ed. Overheid kan goed geoordeeloVan daar na Oedeware is men 2 uurer
werdenonder weg, en is hier ook een School, op

35 houte Pilaren, lang 54, breed 30 voet 2 En met dien Titel hen, onder het
en rondom een muur van 3 en een half opsicht van de Predikanten, de School
voet, nevens een Rusthuis 35 voet lang meesters ’s maandelyks laten examinec

ren12 voet breed ; in 3 vertrekjens ver-
deeld Met de Predikanten , ider geassi-

Van daar tot Hirremie ; en een half steerd met een Lid van de Ed Folitie,
uur gaans. als in vorige tyden, in’t land laten gaan,

Hier heeft men op een moye verhever om daar den dienst in de Kerken en in de

plaats (die nu nog 2 voeten van de gronc Schoolen te doen, bestaande alleen in ’t

af omtogen is van groote blaeuwe arduyn voorleesen van een oude Predikatie, ’t
steenen, sommige met beeldwerk, andre Gebed, en ’t overhooren van de Gebe-
giad , enz. alwaar men segt gestaan te den, en Catechetische vraagen, soo wel

hebben ’t voornaamste vertrck der Vorstin der bejaarden als der Jeugd, en voorts,
Zilladibiho) gebouwd op de overgeble als in een groote Visite, het Largeeren
ve 15 steene Pilasters en dito Deur-Ca der kinderen, trouwen en doopen na al-

oud gebruyk te laten geschiederzynen, een moye School, lang 48, breec
20 voet, met pantien gedekt 4 Ook zou het goed konnen zyn, dat

zy by beurten over en weder de KerkenHet Rusthuis was lang 30, breed 12
en Schoolen, als in een klcene Visitc.voet

gingen besoeken, om te sien, of daar deVan daar na ’t groot dorp Reygam
Ordres van de E. Compagnie, in opsigtheeft men na Ramoekenne een weg var
van het Kerkelyke, wel behoorlyk geob-20 uuren. Hier is een School, lang 66
serveerd en betragt wierdenbreed 36 voeten, op 4a houte stutten

5En dat zy van hunne verrichtingenVan hier tot ’t pas Boolgodde-totte een
s maandelyks rapport quamen doen aarhalf uur van Rouwekenne, en van daar

den Kerkenraadde Rievier op na ’t pas Hangilitotte, daar
6 Dat zy dan ook voor den Kerkeneen School is, lang 48, breed 28 voet

raad een Propositie dedenVan hier na Wevele i en een half uur, er
7 Dat zy den overigen tyd moesten ge-daar een School van 50 lang, en 28 voe

houden zyn, om het translaat van hebreed, op 36 houte stutten.
Ou¬
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de Testament te helpen vorderen; te
meer, alsoo dat noodig werk nu al eenige
ty is blyven stecken, door dien Dirk
Ocley de Jonge, die tot dat werk ge
bruykt wierd, in January 1702, en bey
de de Translateurs,die met een als Schry

vers dienden, in February 1703 uit het
Seminarium zyn genomen , en die dog
cer benodigd vereyscht werden, en daar-

om heeft se de Ed. Heer Gouverneu

Gerrit de Heere Zaliger in het Semina-
rium laten continueeren

SAls mede dat zy een klcen boekje in
: Malabaarsch maakren, waar in de Hey

densche gedoentens van dese Inlanders
ontdckr, en door kragtige redenen al-
erfoejelyk, en in tegendeel de Grond

vaarhieden van de Christelyke Religie
claar geopend en smakelyk voorgestel-
vierden, om als een hand-of huis-bock-
je te kronnen dienen ; ’t vyelks te meer-

ser ingang zou hebben, als het op rym
kon gesteld werden, na de wyse van hun
ne Historie-boekjens

9 De Voorsz. borsten moesten ook be-

loven geen Vrouwen te trouwen, als dit
veerst onderwesen hadden, en hunne be-
ivdenis deden, en met ons aan de Tafe

des Heeren wilden Communiceeren.

10 Dac de Heydensche byeenkoist
laatsn daar zy haar dagelykse weke
yl-se, maand-en jaarlykse gaven offeren,
de Heydensche Priessers en Jogi's (die
alle, hoewel bedelet voor de Europiaa

nen , haar toevlugt nemen, en bescher-
ming hebben onder de Bramines, die hie

voonagtig zyn) die als bedelaars door

het gansche land loopen, en veel geld van
dit land voeren, mogten geweerd wer

den.

11 Dat zy mogten geauthorizeerd, en
vbonden zyn, om de z-lve te ontdec-
len, benevens de groote en kleene Hey-
dersche offerplaatien , zynde de voor
jaamste onder de Kerk van Navatkoeli,

Pandatrieppoe en Tondamanare, en de
aydre in ider Aldca van een ider der vyf
Povintien wel 2 a 3 fluks

12 Soo moest ool, soo veel mogelyk,
belet iverden, het vertrck van een onge-

loof-lyk getal van In woonders met hunne
Vrouwen en kinderen alle jaaren in de

naand Fobruary, na Rammanacoil, na
de Kust Weradamiam, daar zy aan die

Pagoden cen ongeloofelyk geld opoffe
1011

13 Als mede de 4 a g maal’s jaars pleg-
tige Wassching by Tillipoelle, daar 21
voorgeven van hunne sonden gesuiverd te

verden, na dat zy sich daar gewasschen,
en geofferd hebben.

14 Soo doen ook veel quaad de Room
sche Priesters, die van Goa, Toetoeco-
ryn, en Madure , hier komen, en voor

een tyd verblyf houden, insonderheit aan
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de Kerk van St. Joan, onder de stad ge-
egen, en op Pandatrieppoe

15 Alle dese saaken (ais mede dat ve-
le gaan na de Kust na Tiroewaar-oer,
idambaran, en Kaasie, en , wederom

komende, met niemand zelf harer naast-
bestaande, geen ommegang of gemeen-
chap houden) geschieden niet sonder
xennis van de voornaamste Modeljaars
sie daar de hand aan houden, en zulkt
Persoonen, en saaken , boven die onse
Gercformeerde Christelyke Religie toe-
sedaan zyn, mainteneeren zy , ja de
aatst-genoemden veragten zy, en daar s

haar maar eenigsins mogelyk is, zyn zy
haar schadelyk

6 Indien dan op de voornaamste plaat-
en, als aan de Porta by de verdere Die-
naars van de Ed. Compagnie, als ook op
de buyten-posten, Ledematen van onse
Kerk gebruykt wierden, dat zou een seer
roote en gewenschte zaak zyn voor de
Sodadienst, en Politie.

17 Ja dit ware (na den mensch ge-
sproken) het middel, om in korte tyd de
meeste onderdaanen tot Christenen te

lebben, en vrugt te sien van den groo-
ten arbeid en onkosten, hier toe aange-
vend

i1 Dat men met de overige Studen-

en, en Schoolieren, nog kon voortva-

en met hen te onderwysen, tot dat zy
ait het Scminarium Gelargeerd werden

9 Dat 'er een binnen-Vader volgens
net Reglement, by nacht binnen het Se

minarium sliep, en by de Ouckelingen
jleef; om veel onordentelykheden , en

uytensporigheden, voor te komen, en

insonderheit her uitloopen van eenige, by
acht en ontyden , te beletten.

20 Dat de binnen Vader met een be-

hoorde te dienen, om dagelyks de Que-
kelingen in ’t Psalm-singen te onderrich-
en, en te oeffenen , die dan des Son-

dags mede kon gebruylet werden als Voor-

eeser, en Voorsanger
21 Dat ook ontrent de Luyaards, en on-

willigen om te leeren, en te Gehoorsa-
men , eenige discipline mogt geoeffend
verden, tot hun eygen nut en besten

22 Het konde ook niet schadelyk zyn,
dat de Rector gequalificeerd wierd de
Avonds, voor of na den eeten, de Que-
kelingen te samen te doen komen, en her
een Kapittel uit Gods woord liet leesen

daar over een verklaring doen; ’t welk,
soo het door hen niet wel geschiede,door
nem zelfs moest gedaan werden, en dan

het met cen nacht-gebed te laten besluy-
teI.

Hoeveel licht ons nu dese aanmerkin
gen ontrent den staat deser Quckelingen
geven , so zullen egter de volgende nade-
iere Consideratien van D. de Vriest dit
vry beter ophe deren.

Aan-
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Hy vernam, en overwoog na zyn be

ste vermogen verscheyde omstandighe-Aanteekeningen, en Conside-
den, en bevond

ratien over de Malabaar. i Dat de kinderen in het Queek- Schoo

se Kerken, en het Qucek wel met malkanderen leerden, maar nie

met malkanderen wilden eeten , slaapen,School tot Jaffanapatnam,
of andre gemeynschap hebben, als zyn&amp;c.
de de een boven den anderen wat van hoo-

ger of beter Caste, dat is G-slachte hoe-Nader— is buyten alle tegenspraak noodig
wel zy alle doorgaans van goede CastensConfide- voor imand, die onder afwagting
waren. Veel minder (verstond hy ) datfatieno. van Gods Zegen, een gewigtige goede

rer dit zy met de Hollanders zouden ecren ofSemipa- faak aanvaart, om se te volvoeren, dat
drinkenrium &amp;c. hy niet alleen een eerlyk einde beoogd

2 Daar benevens zeyde men hem, datmaar ook eerlyke en bequame middelen
de Cannecappels de Forta, of des Ed.voorsteld,die hy in zyn macht heeft, en op
Heer Commandeurs tolken, en ook ver-volgd, naeuwkeurig lettende op alle di

scheyde andre tolken van de gequalifi-omstandigheden van tyd, plaats, en Per-
ceerden, wel gedoopte Christenen, maasoonen, &amp;c. Wie zou niet willen geloo-
Heydenen in hunne herten waaren. Hierven, dat dit alles wel is waargenomen in :'

op nam hy de vrymoedigheit van sig teoprechten van het Malabaars Queck-
niten, zeggende, dat zy dan nog onbe-School voornoemd , en daarom onder

schaafde en ruwe menschen zynde, menGods Zegen van een goeden uitslag als
haar eerst daar van moest soeken afte trec-voorsien is
ken, en een begeerte tot kennis en we-Hoe naeuwkeurig dan de voorgestelde
tenschap in hen te verwecken, om soo almiddelen op te volgen zyn, sonder daar

van afte wyken, dan om seer wigtige en lenskens voort te gaan,aangesien de bor-
gerlyke eerlykheit als het eerste beginseldringende oorfaaken, is licht te bevatten
van de Godvrugtigheit kan aangemerkDus kan in den aanvang gehandeld zyn

met het Queek School; dog sckere voor werden, en soo dat fundament eerst niei

wel gelegt wierd, dat men hen dan tevallen zedert den jare 1692, van eenige
vergeefs de Godvrugtigheit zou soekenaangeteekend, zullen mogelyk nog wel
in te planten. Men moest hen ook eerstweerdig geacht werden, om over te lee
wel doen verstaan het onderscheyd tuf-sen, en misschien licht genoeg geven,

om te oordeelen , wat van het Queek- schen eerlyk en schandelyk, tuffchen een
Heyden en een Chrisien te zyn, eer menSchool, en dessel’s leerlingen, zy te ver-

wagten. hen diepsinnige leerstucken van ons Chri-
Philippus de Vriest, in den jare voorsz stelyk Geloove quam voor te stellen

op Jaffanapatnam geplaatst, om, volgens Genoemde de Vriest nam cok de vry-
het vorige voorstel van de Ed. Politie, heit, en vraagde, of 'er geen Ledematen
nevens den Eerw. de Mey Zaliger het onder de Malabaaren waren, en verstond.
opsicht over het Seminarium aldaar te dat 'er die niet mancqueerden. Deihal-
hebben, en de Kerken en Schoolen te ven hy geloovende, dat daar meer 1aat

hel, en Visiteeren, waar toe dan niet ge op zou te maken zyn in soo cen wigtigen
twyffeld wierd, of zou sich in weynis dienst, als die is van een rolk van de
tyds ten vollen bequaam maken, &amp;c. al. Commandeurs, en Dessave, Prcdikan-
blykt by extract uit een Missive door de ten, &amp;c. oordeelde dat men uit de Ledema-
Edele Heer Thomas van Rhee, &amp;c. in ten de tolken behoorde te verkiesen ; dat
dato 28 November 1692. Wat zwarig zulke niet alleen te geruster zouden ge:
heden de Vriest daar in voorsag, en wel- bruykt konnen werden; maar dat andre

ke ontmoetingen hem dierwegen al in daar door zouden geanimeerd werden,
den beginne voorquamen, benevens hoe de wyl die menschen met vriendelykheit,
seer hem zulx van verscheyde wierd af en weldoen , moesten getrocken wer-

geraden, van andre beklaagd, dat zulk- der

niet zoude konnen weygeren , sou te Tstaat by gemelde de Vriest vast,
lang vallen te verhalen. Immers hy wierc waar te zyn, dat , soo men Canneccap-
daar door niet afgeschrikt, maar nam in pels had, die Ledematen waren, die an-
de vreese Gods gemelden dienst aan dre Persoonen , die Ledematen zyn, of

En nam ten eersten zyn toevlugt tot de soeken te werden, soo seer niet zouden
hulpmiddelenen tot her aanleeren van de durven verachten, haren, vervolgen, en
Malabaarse taal, by den Eerw de Mey Za alsoo daarom die van groote Casta’s mis-

liger, zyn Persoon aanpresenteerde als leer handelen , en van slegte Casta’s onder-
ling van zyn Eerw, maar nooit bequam drucken, en hen te samen verfoejen, als
hy meer te erlangen, als een half vel zy Christenen belyden te zyn,’t is wa ar
Schrifts over de Malabaarse letters en niet openbaar, maar door gesogte reden :

dat eerst langen tyd daar na. want de ondervinding hem de Vriest ge-
leerd
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leerd beeft, dat zulks de Heydense Can
necappels en Grooten tot Jaffanapatnam
doen, en dat dit een obstakel is, waa
door veele zich niet durven verklaren,

veel min hunne belydenis doen. Dit wa-
toen in openhertigheid uitgeboesemd,
maar in de maand December des zelven

jaars 1692 bevond hy de waarheit daar
van : Wan

De cere hebbende van by te wonen
het examineeren van de Quekelingen, en
sy die occasie te hooren, dat de E. Hr
Commandeur Blom, nu Zaliger, hen na

het gehouden examen vroeg, of zy Quckc-
lingen wel met hem, Commandeur en de
verdre Heeren, daar present, wilden ee-
ten , krceg zyn Ed. terstond ten ant
woord, myn Heer Commandeur , da
mogen, nog dat konnen wy niet doen,

en hoe seer men hen aan was, zy bleven
daar by

Echier scheen men hen naderhand

over wonnen te hebben, soo dat zy op
des Ed. Heer Commandeurs versock be-

loofd haaden, te gast te zullen komen.
Hier toe wierden dan, nevens de andre

gequalificeerden, ook al de Predikanter

versogt, en verschenen by malkanderen,
die gesond waren, op den 6January 1693
Insge yks lieten sich ook de Quekelingen
daar vinden , en heeft sig dit gastmaa
dus toegedragen

Wanneer de Spys op tafel was, wier-
len de Vrienden versogt de handen te
wasschen, terwyl quam Meester Otley,
den Eerw, de Mey, en die wederom den
Ed. Hecr Commandeur bekend maken

dat een Jongen, zynde een Princen Zoon-
liet zeggen, dat hy niet kon mede eeten,
alsoo zyn Vader (die een leerling van D.

Baldeus Zaliger geweest was) daar van
geen kennis had, &amp;c. waar op den Ed.
Heer Commandeur hem na lange sagt
moedige beweegredenen voorgesteld te
hebben, zeyde, soo gy weygerd mede
te ecten, zult gy ook uit de Queck-
School, en dat nog van daag, daar de
gemelde Jongen sig scheen over te ver-
heugen, in plaats van ’er over te schric

ken, en vertrok terstond. Toen begon

nen ook de andren te protesteeren, dat zy
niet konden mede eeten, en bleven daar

op staan, schoon hen verscheyde maalen
vierd versekerd, dat de gemelde Jongen
niet meer in ’t Queek-School zou komen,
en dat zy hunne Casta’s niet zouden verlie
sen; maar beloften golden niet. De Ed
Heer Commandeur voornoemd, seer moe-
elyk zynde begon hen te dreygen
waar door zy verschrikten, binnen qua-
men, wasschten hunne handen, en aan,ta-
fel gingen sitten, daar verscheyde luyds
keels huylden. Toen was ’et wederom,
houw, en beleg, en de Ed. Heer Com-
mandeur, en de andie Heeren te samen,

V. DEEL.
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nadden genoeg te doen, om hen aan ’t
ceten te krygen, dat se egter niet deden,
dan uit vrcese en schrik voor den Sjani-
bok: want de Ed. Heer Commandeu
L M.) was buyten zyn gewoonte haa-

stig en streng. Dit gastmaal wierd met
veel vreugde ten einde gebragt, en kre
gen toen de Quckelingen vryheit, om

na hunne Oudeis te gaan ; maar hoe 27
daar geleefd hebben, weet men niet se-
ker; dog wonderlyk wierd ’er van hunne
suyveringen gesproken

De discoursen over dit gastmaal waren
daar na niet weynig; dog divers, en had-
sen de meesten niet veel genoegen daar
in geschept. Of nu de Vriest in dese
aak wat te veel had gesien, en daar over
vat te vryhertig gesproken, men hield
hem in ’t vervolg genoegfaam buyten ee-

nige toegang ontrent de Queekelingen
dan alleen by de jaarlykse examina wierd
hy geroepen.

Edog den 30 October 1694 wierd de
Vriest ook daar buyten gesloten: want
oen wierden de Queekelingen geexami-

neerd, en ook met premien beschonken,
sonder dat hy daar toe geroepen was, of
de minste kennis ’er af kreeg, dan na dat
het geschied was

Men sprak de Vriest echter daar na
nog eens voor ’t laatst aan, om zyn Ad-
vys hoe men met de Queckelingen zou
handelen, wat boeken men hen zou ge-
ven , &amp;c. Hier op diende hy in ant-
woord, dat, wat het eerste aanging, men
zou vervolgen de middelen en het opstel
van den Ed. Heer Commissaris Generaal,

Henrik Adriaan van Rheede. (L. M.

log hy uitte sich, volgens zyn ondervin-
ling van de Malabaaren, nog wat na-

der ,i Dat men de Quekelingen in de be¬
ginselen wat moest ophouden, hunne ge-

lagten trachten te suyveren, en hunne her-
ten te overtuigen van de Heydense on-
serwysing, die zybevorens van hunne Ou-

ders en Meesters geleerd hadden, en voorts
hen leeren met ordre, ’t geen zy konden

verstaan, op en voor te stellen.
2 Dat men ontrent hen, wat de boe-

ken betreft, voorsigtig moest wesen, en
wel toesien, wat boeken met hen gaf,
en dat hy best oordeelde, men hen een

kort begrip van de Godsgeleerdheit tei
hand stelde, waar uit zy wel onderweser

vierden van de Geloors-Artikelen, en
hoofd stucken van de Theologie, als me-
de afgevaardigd tegen ’t Heydendom, en
de Roomse leere , zynde die laatst ge
noemde, onder die Inboorlingen, zwac-

ke Christenen, bysonder ingekropen, ja
van een ongeloofelyk getal blindeling ge-
volgd om der zelver uiterlyke Ceremo-
nien &amp;c. dat hen derhalven om dese en

meer redenen, als kinderen nog melk
KXk van
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die hen Catechizeerde, als ’s maandagsvan nooden was, en ook met veel con-
en donderdags , de Jongens, en dingstroversien de gemoederen deser jonge
dags, en vrydags de MeyskensPlantsoenen met quade opinien zouden

Donderdags, en Sondags wierdenvee-vergiftigd of bezwaard werden, en in-
le gedoopt op Nalloer, St. Joan, en opgevolge de Kerk met valsche Leer-
hiavagacheri, of in de Visiten.lingen meer en meer besmet, en mo¬

In de Visiten wierden , soo door dengelyk in scheuringen gebragt, dat eeu
Eerw de Mey, als door de Vriest, iderwig zou beklaagd werden, en dat daarom
vergeselschapt met een Scholarch, eende wagt bevolen bleef , om , soo veel
eer groot getal Ledematen aangenomen,mogelyk , door goede voorsorge zulx

op seer goede mondelinge belydenissen;voor te komen.
God oordeeld alleen van hunne herten.Dese en diergelyke opstellingen wier
Dit waren alle Manspersoonen , geenden van de Vriest overgeleverd. Andre
een Vrouwspersoon daar onder.zeyden ook hun gevoelen, en toen schee-

Ja men mag wel twyffelen, of 'er oitnen de saaken met ernst voortgang te ne-
een Vrouwmensch onder hen daar toe

men
zal konnen gebragdt werden. Elk scher-De kinderen in 't Queek-School leer-
ve hier zyn oordeel over, waarom deden de Catechetische opstellingen van
Mannen, en niet hunne Vrouwen, LeSpiljardus, en andre nutte boekjens
dematen werdenmeer.

Hier was de Oegst groot, de Arbey-De kinderen op Chiavagacheri, in het
ders twee, om te bedienen 47 Kerken,duyts School, namen ook toe, soo me-

de op Punto das Pedras; maar contrari en soo veel Schoolen, waar onder ruym
honderd duysend Christenen werden ge-op Caih. en

rekend te behooren, en gelegen zyn inRuym tachtig kinderen quamen vier
de Provintien, als.maal ter weck aan het huis van de Vriest,

Dese twee konnen niet wel minder als
Belligamme heeft 14Kerken en Schoolen in een maand, doorgaans Visiterendc.

de Eylanden7 dito dito ) afgedaan werden, en dat twecmaal ’s
Cjaars

Timmoran dito ditc In dese drie valt de Visite doorgaan3
ditoditoWaddemoraatje 3 Planger als een maand, en dat ook twe-
ditoPatjelepalle dito4 Cmaal ’s jaars

de boord dercte si In dese twee doorgaans langer als eenmen
Wanny P’schal- i4 dito dito maand; dog alleen eens ’s jaars. Sic t

ven d't Manaarselcpu Cvernieuwde ordre 4 October 1697.

47 Malabaarse.

Behalven voorsz. diensten moesten ook- ’t geen daar over is opgesteld van den Heer
alle maanden de Meesters en Adjudanter Swaardckroon, volgens het voorschrift
van al de voorgemelde Kerken, als mede an gemelden Edelen Heer van Rheede
de Bruydegoms en Bruyds geexamineerc Dese zyn E. brief is geschreven aan
werden. En wat dienst zy nog verplich den Edelen Heer Thomas van Rhee, &amp;c.
waren de duytse Kerken toe te brengen, 17 October 1695; dog dit opstel wierd
zal in desen overgestapt werden, om ’t niet gevolgd
oogmerk, in desen voorgenomen, alleen De boeken, voor de Quckelingen uit
te gebruyken. het Vaderland ontboden , waren over-

In ’t Seminarium wierden verdre Con- gesonden , en wierden aan hen behan-
sideratien vereyscht, alsoo zy nu redelyk digd volgens seker geschrift, genaamd
veel duyts konden leesen, schryven, en overweging van dienstige Nederduytsche

ook wat spreeken. bocken voor de Inlandse Jeugd in de Se
In Rade van Politie wierden ontboden minaria, &amp;c.

al de Predikanten, behalven de Eerw. de Onder dese boeken gaf men hen in
Mey, en daar hunne Advysen gevraagd, handen de Kerkelyke Historien van Hor-
of nu eenige van dito Quekelingen in 't nius een goed bock ; dog niet dienstig
Latyn zouden onderwesen werden. Ell voor hen, en God geve, dat dit geen
van hen sprak zyn gevoelen in Rade. De mes zy tot hun verderf, en dat zy ’t niet
Politycquen hebben buyten dispuit het tot nadeel van de Kerken en onsen Gods-
zelve gedaan , en is waardig na te lesen dienst komen te misbruyken

De
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De Bramine Timmersa met zyn seer

grooten aanhang (die ’er nog zyn, hoe-
wel de Bramine dood is ) wierd bevon-
den seer schadelyk te zyn ontrent de
zwacke Malabaarse Christenen , waar
door alle de devoiren der Predikantei

genoegsaam vrugteloos, of van weynij
goed gevolg scheenen te wesen, gelyl
zulx by een Largo request is vertoond
aan den Ed. Heer Thomas van Rhce in
dato den 20 Juli 1696. Daar in men won-

derlyke staaltjes en preuven vind van d
Malabaarse Jaffanapatnamse Christenen

De Heydenen , die als bedelaars van
de leust overquamen, om door het land

te vagabondeeren, en hunne Heydense gril
len onder de Inwoonders van Jaffanapat

nam te zaejen, en soo dra men hen gewaa
wierd, bevorens terstond te rug geson-
den wierden , vond men nu vry sterl

door de Provintien gaan, sonder dat se
belet wierden

Honderd, en meer gelyk, soo als zy
uit onse Christelyke Kerk gegaan waren,
zag men rondom sulk een Heyden sitten
of staan, die van hen gehoord wierd, en
als men hen zag, sig verspreyden, nemen

de clk zyn weg
Ale men eenige onder hen die bekenc

waren aansprak, en daar na vroeg,
zeyden die, dat zy die Heydenen me
vermaak aanhoorden, om de aardige en
oudc Historien uit hunnen Vedam, en an

dre bocken , getrocken, die zy hen ver-
telden

sa men moest ontwaar werden, dat de

Kerken, anders tot oeffening voor onser
Christelyken Godsdienst gestigt, nu ge
bruykt wierden, om de Jeugd de aller
grouwlyksle Heydensche bocken, diever-
boden waren, te leeren

Op de daad liet de Vriest soo een Mee
ster in de Kerk van Warny betrappen
en te gelyk met de Heydense bocken ge

vankelyk na ’t Kasteel brengen, daar mer
de boeken door Caffers handen publyc

verbrandde,en den Heydensen Meester wa

op zyn vel gaf, en van daar weg bande
Dc presentatie, om alle dese grouwe

len uit te rocjen, soo men deVriest me

4 Soldaaten en 8 Lascaryns had willer
voorsien, is noit geaccepteerd, en heefi
derhalven geen gevolg konnen hebben.

Eenige ordres, bevorens tot welstand
van de Duytse Schoolen in’t land gege
ven wierden ingetrocken, of liever door

contra ordres vernietigd.
In de Visites bevond men, dat al de

onkosten van de Ed. Compagnie daar on

trent gedaan, vrugteloos waren. Mer
gevoelde sich verschuldigd, zulkes by rap-
port te vertoonen , en daarom wierden
al die Schoolen vernietigd

De Catcchizatie- kinderen liepen ir
’t wild, en alsoo was het met de Cate-
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chizatie , die noodige oeffening, ook
gedaan.

De Quckelingen zeyde men ook veel
van, en wel , dat eenige hen tot veel
puytensporigheden hadden begeven, met
by nacht uit het Queck-School te loopen
by hoeren sig op te houden &amp;c. en ver
dre quade saaken by de hand te nemen.

Men bevond, dat zy malkanders kle

deren ontstalen, en andre vuyle parten
meer ondernamen ; welk alles toen wy-
selyk van den Eerw. de Mey bedekt ge-
houden wierd, soo veel mogelyk was

Immers quamen ook eenige niocjelyk-
heden verder uit te barsten tusschen Po
itycque en Kerkelyk- Persoonen, 't welk
voor de laaste niet reputatieus maer groo
te schade was, en ook bysonder nadeelig
voor de Kerk

De Predikanten kreegen ook eerst ge-
schil over de ordres op het Examineeren

van de Schoolmeesters, ’t welk maande
lyks gedaan wierc

De zelve quamen verder, als bekend
is, in groote partydigheit uit te barsten

die nu wederom door Gods genade gecyn-
digd zyn

Hunne Cannecappelsen Lascaryns,wier
den hen afgenomen, en nogtans is het

nmogelyk dat werk sonder hen te vol-
brengen, soo het behoord. De Kerker
vervielen voor ’t grootste gedeelte, en
wierd van de Politycquen nergens de hand
aangehouden. Soo nogtans daar ter plaat-
se de Predikanten niet ondersteund wer-

den door de Politycquen, alle arbeid is
te vergeefs.

Dit alles ftrekte tot verbreking van
lle moeite en iver, bevorens aangewend
tot voortplanting van onse Religie

Tafsterven van de Mey Zaliger was

ook cen groot verlies voor de Kerken;
maar bysonder voor de Quekelingen

Dese quamen hen (al; ontrent welke
in lange geen goede toesigt wierd gehou
den ) 1oen der maten ten toon te stellen
dat, schoon men niet ontkennen kan,dat
zy sterke Memorien hebben, schrander
zyn, en door hunne mocite al vry verre
geadvanceerd waren , soo dat sommige
seer nette propositien voor verscheyde
roehoorders met veel genoegen gedaan
hebben, egter quam uit te blinken, dat
zy nog niet vergeten hadden, wat zy te
voren, en in de vacantien, en Malabaar-

se Feest-dagen, t’ huis by hun Ouders
zynde, geleerd hadden: want hen al te
veel toegelaten werd by hunne Ouders en
Vrienden te zyn; als wanneer zy zich ne-
vens de zelve gedragen, en aanstellen,
soo dat daar Mr. Otlcy, die altyd in het
Jueck- Schoollomgaat met hen, by se-

kere occasie zyn hertuitstortende, betuig-
de, dat hy geloofde, dat de meeste van
hen nog Heydens in hun binnenste wa

KIK. ren 3
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ren; insonderheit een, genoen-d Ema-
nuel, dien zy onder hen als hoold con
sidereren, de welke, niet jegenstaandt

schoon voor oogen schynd, en sig als een
Christen weet te vertoonen, niet min-
der als dat in zyn hert by hem te bock
stond, en daar om met de rest gansch
niet toe te vertrouwen was.

Indien men de menigvuldige voorval

len daar van onder de Broederen Predi
kanten en Scholarchen had bekend ge-
maakt , die souden daar van genoesaan
getuigen zyn.

Wat verwagting kan men nu van desc
Quekelingen hebben, ten zy God hunne
herten brekc, en bekeere
Soo daar eenigen onder zyn, die men

zou willen tot het Predik-ampt gebrui-
ken, daar van kan men sig niet verseke
ren, dat se niet zullen uitspatten, de Re-
ligie vervalschen ; met hunne Heydensche
grilien vermengen, en kan daar uit ssim-
mer als een nieuw Mahomedaansdom
voortkomen- want die godloosheit be-
ginnende , zullen hun geen aanhangers

mancqueeren , en zou zulken wonde niet
licht bekend werden, en mogelyk aan
het licht konnen komen, als het te laat
was, en dan, wat droefheit voor de Lee
re Christi, wat vrugt van aile de onko-
ten, en moeiten van de E. Compagnie
Hoe naeuwe sorge , voorsigtigheit, en
voorsienigheit moet ’er dan ontrent dese
Persoonen niet gedragen, en gepractizeert
werden

Anderen , die tot het Krankbesoekers

Ampt niet bequaam zullen gevonden wer
den, en dies wereldlyke bedieningen zul-
len tragten, en daar toe apparent staar

door hunne groote en magtige Vrien-
den, die zy, om soo te spreken, aan ’t
Hof, en ’t gansch land door hebben, en

om welke insigten de E. Heeren Com-
mandeurs doorgans ten beste van de E-
Compagnie al vry veel doen, die za
men niet gerustelyk konnen gebruyken :
want zulke hebben door ssimme streeker
daar zy de Hollanders in overtreffen)
oegang tot alles, en soo zullen zy, als
verstaande de Hollandse taal, konnen de

prieven leesen, alle de geheymen van de
Secretary weeten, ja zich daar van be
dienen tot nadeel van de E. Compagnie
sewyl de meeste onder hen ontrou zyn,

insonderheit tot nadeel van de Ed. Com-
agnie hun verstand, en practyk te werk

stellen

Met, en ontrent de zulke dan omsig
tig te zyn, eer het te laat is, zal men
niet anders als wysheit konnen achten

Men heeft het oordeel van verscheyde
Vrienden tot Jaffanapatnam soo vreeme
niet te achten, die zeggen, dat men de
Quekelingen vooreerst niet tot het Pre

dik-Ampt behoorde toe te laten, maar
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le beste onder hen ten hoogsten als
Krankbesoekers te gebruyken , onder
naeuwe bepaling van in de Kerken alleen
voor te leclen de Malabaarse Prcdikatien,

die reeds in de Kerken zyn ; soo ook

eenelyk in het onder wysen van jonge kin-
seren, en zelfs bejaarde Persoonen te bly-
en by de gebeden en Catechismen, nu
lange jaaren op Jaffanapatnam gebruikt,

en dat dan nog onder opsicht van een
redikant, over hen gesteld, die daar de

bequaamste roe zal zyn, soo hy de Ma-
abaarse taal verstaat, en waarom men er

altyd in voorraad een behoorde te houden,

die sig daar in eve-rueerde.

De andren, die tot de Kerkelyke be-
dieningen niet bequamelyk gebruykt zul-
en konnen werden, kan men bezwaar-

lyk zeggen, waar toe dat men se sonder

sorg sou mogen employeeren, ’t zy men
hen als Cannecappels by en tot behulp
der Predikanten plaatste : want daar kon-

nen zy niet veol quaad by in ’t werk stel-

len , veel min uitwerke-
Dese opreghte beschryving van de

Quckelingen en Jaffanapatnamse Mala-
haarse Inwoonderen neeimd nier weg, dat
er geen goede Christenen zyn,en dat er

onder den Inlander met 'er tyd niet wat

goeds van te hopen zy
Men mag met waarheit betuygen, dat

er onder zyn, die in belydenis, en Chri-

stelyk Comportement maar al te veel

Hollanders beschamen, en een ongeloo-
felyk getal zou tot onse Kerken vlicgen
als duyven tot hare vensteren, soo zy niet
wierden afgeschrilet door de mishande-
ling; veragting, en onderdrucking, die
zy van de grootste of aansienelykste Ma-
labaaren , die alle Heydenen in hun hert
zyn, en blyven, subyect zyn

Om de waarheit van den inhoud deses

re hebben, en mogelyk nader keennis van
aaken te krygen, zoude men konnen ge-
jualificeerden tot Jaffanapatnam ider in

t particulier vergen over dese sake na ge-
moede de waarheit te schryven, wat ge-
dagten zy van de Quckelingen en In-
woonders tot Jaffanapatnam hebben, en
indien zy in Conscientie de waarhcit ge-
lieven te betuigen, men zal bevinden, dat

weynige in hun gevoelen over dese stoffe
van dit opstel verschillen ; of daar van

vrcemd zyn

NB Dese aanteekeningen en Conside.
atien zyn door de Eerw Prcdikant Phi-
ippus de Vriest ter Papier gebragt, en,
volgens zyn Eerw seggen , ten bevele
an den Hoog Ed. Heer Gouverneur Ge-
neraal, Mr. Willem van Outhoorn, aar
vien het principaal zoude hebben over-

gegeven.
Accordeert

J. HUISMAN.
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Uit een bericht van Mr. Dirk Otlcy
eerst Schoolmeester, en daar na binnen-
Vader van het Malabaars Seminarium ,
en tot dat eerste Ampt door den Hcer
Commissaris Generaal Henrik Adriaan
an Rheede aangesteld, blykt my wegens
dit Seminarium nader, dat het zelve op
Naloer, een dorp op Jaffanapatnam, ge
ticht den 14 December 1690, met 2é

Quckelingen zyn aanvang genomen heeft
oodanig, dat er behalven desen Mr. die
hen instrueerde , nog een binnen- Vader
in dese Queek School was, die (voor
soo verre zy buyten de Instructie van den
Rector van ’t Seminarium waren, of in

de tusschen-tyd) volslagen onder 't be-
stier van desen binnen-Vader waren, die
maar alleen van de Heer Commandeur en

de Heeren Scholarchen in alles afhing
en aan hen van alles rapport dede, son
der dat hy verder met den Rector te doen,
of sonder dat zyn Eerw. sig ook ergen.
mede te bemocyen, of denzelven over de-

se of geene saaken te gebieden of te be-
rispen had.

Dese binnen-Vader versorgde de Que-
kelingen van hun noodig onderhoud
waar voor hy alle maand z2 en een hal-
ve Ryxdaalder genoot, en had nacht en

dag 't opsicht over hen, hoewel hy ver
der buyten die deelen van zyn Ampt den
Heer Rector alle eere en respect bewees

De eerste Rector, die in dit Semi-
narium dese Jongelingen in de Duytse
aal, in de gronden van onsen Godsdien st
onderricht heeft, is D. Adrianus de Mer
jewecst, die dat met veel lankmoedig-

heit, vrugt, en lof, van 1692 tot den 21
’cbruary 1699 wanneer zyn Eerw. stieif

waargenomen heeft, sonder dat 'er in a
dien tyd eenige mocjelykheden of klagten
van zyn Eerw. over de Quckelingen, of

ook tusschen zyn Eerw. en den binnen-
Vader, voorgevallen zyn

In zyn leven nog is ’t voorgevallen
dat dese Quckelingen aan de tatel van de

Heer Commandeur Blom in de thuyn van
Naloer (uitgenomen een, die ook daar
on uit de School geset wierd) gegeten
en alle de gesondheden mede gedronken
hebben, sonder dat iets verder van’t ge-
ne men in ’t bericht van D. de Vriest siet

voorgevallen is
Soo ras die Heer dood was, versogter

de Quckelingen aan de Heeren Leeden

van den Raad (by ’t afwesen van der
Heer Commandeur Schenkenberg , die
oen op de Pecrl-Visschery was) om L
Roman, een Vredclievend Man (soo zy
zeyden) in zyn Eerw. plaats; dog van
D. de Vriest, alsoo die seer moejelyk,
questieus, en ongemakkelyk te behande
len, en in zyn omgang was, dog bevryd
te blyven; een versoek dat my van die Jon-
gelingen al vry wat voorbarig, onvoor-
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sigtig en geheel buytcnsporig, gelyk me-
de dat oordeel over D. de Vriest, voor-

komt ; dog zy kregen voor eerst geen
van beyden tot hunnen Rector.

1696 31 Mey wierden, na sekere exa-
minatien, 2 dergaeuwste Quekelingen op
t voorstel van den Rector uitgekoren on
de H. Theologie onderwesen te wer-
den. Dese wierden, als nu studenten zyn-
de, wel van de Schoolse gehoorsaamheit,
log niet van ’t vorig opsigt van den bin-
nen-Vader, ontslagen

Op desen tyd begon ook zyn Eerw de
Heer Rector in ’t Neerduyts te Prediken,

en s middags, over die stoffe te Catechi-
zeeren, in de plaats van de Catechizatie
over den Catechismus , die zyn Eerw.
anders vcor ’t aangaan van dit Prediken
erhandelde

In dien tusschen-tyd na D de Mey’s
sood de sorg alleen aan Mr. Otley door de
eer Commandeur Schenkenberg aanbe-
volen zynde, recommandeerde Mr. Ot-
ley de studenten, om hunne dictata on-
der malktanderen te verhandelen, en in de
usschen-tyd het 3 en 4 boek Mosis over

e setten, en Sondags den Godsdienst me
iet leesen van een Predikatie te volbren-

gen, en nu en dan hunne propositien va-
uyten te lecren

Ae 1700 wierd de Eerw. D. Gerardus
de Oude als Rector in ’t Seminarium o-
er de Quekelingen aangesteld, die dit

Amptmede als een Vrede-lievend Man tot
17. 1701 heeft waargenomen, als wanneer

zyn Eerw. volgens ordre van de Hooge
Regeering van Indien door D. Philippus
le Vriest den 26 April vervangen, en
uit dit Seminarium na Jaffanapatnam ver-

rocken is, om daar zyn dienst waar te
nemen

Gedurende ’t bestier van D. de Vrieft
in dit Seminarium zyn ’er tusschen zyn
Eerw. en Mr. Otley, menigvuldige ge
schillen geweest, daar uit alleen ontstaan-

se, dat zyn Eerw sich ’t volslagen be¬
stier van alies, en dus Sok over dien bin-
nen-Vader, meer dan eens, en zelfs in ’t
by wesen van den Heer Commandeur, aan-

natigen wilde, dat hem in allen deelen

geweygerd, gelyk zyn Eerw. klaar uit
gesegt wierd, dat die man niet van zyn
Eerw , maar alleen van den Heer Com-

mandeur en Scholarchen, af hing, welk

geschil egter naderhand door Scholarchen

wel by gelegt; maar dan al weer eens op-
Weshalven de overigheidgebersten is

daar mede gedurig is gemoeid geweest, en
eel haspelingen, dan over die Mr., dan

ver de Quekelingen, hier mede gehad
heeft, alles door 't heersch-sugtig humeu
van zyn Erw (soo ’er gesegt werd) ver-
oorlaakt, hoewel alles doorgaans maar or
enige bagatellen uitquam; waar op ook

die Quckelingen, die reeds ten Avond-
KKKk 3 maal
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Te meer kan men sonder dese niets ge-maal gingen, met den Mr. volkomen

wigtigs ondernemen veel min uitvoe-versoend zyn, met betuiging van leed-
ren, om dat die Christenen, die dese wa-wesen (alsoo zy door den Rector tegen
nenen missen, de slag alleen zullen po-den binnen- Vader en Mr. Otley maar
gen te ontgaan, die men hen poogt to-scheenen opgeset te wesen) en daar op
te brengen, en hun oogwit sien verydeld,

weer toegelaten zyn.
gelyk ook van de zyde van ’t Heyden-Hocdanig nu de Heer Synjeu sig on
som. De laatste zullen sig schuyl hou-trent het bequaam maken en examineerei
den, een treffen agter hun verhaaste oorvan eenige deser Malabaarsche Quekelin
deelen en bedenkingen, en daar veyliggen gedragen heeft, sien wy, soo uit zy
zyn. De eerste zullen hun wapenen son-ne missive daar over aan de Heer Simons.
der kragt, en niet verre genoeg kon-als uit het verdre door zyn Eerw, tot o
nen toedragen , om de herten van hetheldering van dien hier by gevoegd

Heydendom te raaken, hun Godsdiens
De Brief luyd aldus-

te doen afsweeren, en hen aan den waar
igtigen God naar zyn voorschrift te onder-Aan de Edele Gestrenge Heer
verpen, of hem te obedieren.Mr. Cornelis Joan Si-

Soo legt het by my, en oordeel wig-mons Gouverneur en Di-
tige redenen te hebben, dat de saake, de

recteur van ’t EylandCey- bekering van ’t Heydendom, niet gelyk-
lon, met den Resorte van gedaantig kan; nog mag geconsidereerd

werden , met de eene van de cene totdien.
d’andre secte daar van wederzyde de By-
bel als Godts woord werd ondertekend,WEL EDELE GEStRENGE HEER.
te doen overslaan.

Briefran vOlgens genomen resolutie in Rade Ja, soo dit verheven top-punct door
des menschen werkelykheit en onderne-V van Politie, den 10 January Jongst-D. Syn

eu aan ningen, sonder een ommiddelyke wer-leden, de vier Studenten van Jaffanapat
de Heer leing van den Albestierder edie tot desenam my aanbevolen zynde, om hen ver
Simons

pnse plicht-oeffening niet behoord) zalder te instrueeren, en was ’t mogelyk,over de 4

Mala tot den Prcdik-dienst te Perfectioneeren, geklommen werden, dit het volstrekt
baarse noodsakelyke geagt moet werden te zyn.soo hebbe, hun defect bemerkende (on-
Qucke Geluckig was de Christenheit, soo mender ’t examen van de zelve) soo ten aan-ingen

meer gelet had op die waarheden, die deien van natuurlyke waarheden, uit hetdoor

hem ge iefhebbers van de geopenbaarde Gods-licht van het mede-weten voortvloejen
exami dienst behoorden mede te brengen, eerde, van de Christelyke Religie gepresup
neerd

poneerd zynde, als ten aansien van soo zy des zelfs drempel quamen te betre-0
sen.danigen , die dienden om het Heyden

De belachelyke Roomse Godsdienst hadsche afte breken, vast gesteld ; dat dii

doorsicht van hnn gebrek my de noodige noit konstenaars gevonden, die se had-
stoffe van onderwys en myn oogmerk op den konnen dood-verwen , laat staan haar

een volle gedaante bysetten , en vol-gaf, om een gebaande weg te hebben tot
toyencen bly en gewenscht eynde.

Om dit te bereyken, heb ik, eer ik tot Daarom heb ik dese Studenten soo veel
de Goddelyke geopenbaarde waarheden opgegeven, als ik tot dit Requisitum te
vermogt over te stappen, hen dese waar- behooren , vasfsteide. Ik ben versekerd
heden voor afte doen verstaan, en te lee dese opgegeven stucken de minste plaat.

aan cenige van de sonder regel-maat ge-ren betogen, ondernomen.

De ordre der saaken, die ik gehouden neede voorwendselen van ’t Heydendom
heb, kan uit nevensgaande aanteekening, niet konnen in ruymen, maar integendeel

waar onder vervangen leggen alle ver aan alle Gereformeerde Leerstucken de

schillen, die tot ider hoofd-stuk behoo 1and geven
Soude ook meer gedicteerd hebben o-ren, blyken.

Myn motiven van dit onderwys legger ver bysondre stucken van ’t Heydendom,

ot afbreking der zelve, ten ware gebrckin den omtrek van de saak, en zou ik
lichtelyk, als voor ’t zwakste gesicht van kennisse nopens de zelve my zulx tot
sichtbaar, konnen voor by stappen. nog toe niet had afgesneden.

Het oogmerk zynde, de Christelykc Waarom het te wenschen was tot ver-

Religie voort te planten, en de Heyden der wederlegging en ondermyning van de
sche, als nietig, reden-en troost-loos, af rronden van ’t Singalees en Malabaars Hei-

te werpen, soo is 't ommogelyk dit te dendom , en hun opbouw in Christo, dat
ereyken, ja te hopen, sonder dese be- men magtig mogt zyn, niet alleen een

ginselen of waarheden werktuygelyk by schors van de Leere van ’t Heydendom(ge
yk wy reeds deelgenooten daar van zynde hand te nemen, en die wel aan te voe

ren. maar van ’t interieur en ’t eygentlyke van
un
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hun sentimenten, soo als ’t zelve niet by )
gemeen, maar by die genen, die tot de
Godsdienstige Leere, en wyshcit sig al-
leen geprivilegieerd achten, boven die ge-
nen, die hun zelve natuur nogtans volko

men besitten , berust. Ik zal my hie

niet verder inlaten, om dat het gewig
der zaaken meerder uitbreyding vereyscht
als in dit myn oogmerk voor ’t tegen

woordige gerequireerd werd. De stoffe
en ’t oogmerk van myn onderwys zeder
den 16 January jongstleden zal zyn Ed
Gestr: hier mede zyn opengelegt, en il
kan niet twyffelen, of dese Studenten
zullen tegenwoordig in staat zyn , on
aan den Inlas van ons Kerkelyk rapport
van den 8 January van dit loopende jaar
ten aansien van den zelven, en aldus lui-

dende (dat se niet buyten hope waarer
van genoegsame bequaamheit te konnen
erlangen, indien se maar verder een goe-
de leyding, en vereyschte onderwysing
genieten), niet tegenstrydig bevonden
werden. Om ’t welk te beproeven , ik

zyn Edele Gestr: ook versoeke, ’t exa-
men te ordineeren , op dat ik met hei

tot de behandeling der geopenbaard
Godsgeleerdheit mag overgaan

Dit cenige is myn doel, myn Gemoed
door versuym van myn dienst niet te ont
rusten , vrugten van myn arbeyd te sien.
en myn pligt in alle opsigten te toonen,

dat ik met alle volvaardigheit ben (on
derstond) Edele Gestrenge Heer, zyn

Edele Gestrenge Gehoorsame Dienaar
was geteckend) Petrus Synjeu (in mar

gine) Colombo den 23 April Ae. 1705

Accordeerd

J. BROUSE.

Eerste Klerk

Ordre der Verhandelde saaken.

Konst-woorden.

Bepaalingen wel te malen.2

Tweesen van een saak, om dit van
alles te vinden

Tgeen tot de natuur van een saak be-
hoord, dienende, om alle questien, die
an dit soort zyn, te ontbinden
Wat oorsaak te zyn steld

Waar uit alle questien ontbonder
werden, die opsicht, op oorsaak te

zyn, hebben, of niet.
6 Ontbinding van alle vraagstucken.

Vaste ordre om iets te bewysen8Dat 'er een God is

9Wat God is
10 Van Gods Eenheit
II Van Gods wesentlyke en vrywillige

werken

12 Als, van Gods Eeuwigheit.
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Noodsakelykheit.13¬
14 is Eenvoudigheit

Algenoegiaamheit15

t16 Onafhankelykh-it

17 oiim Oneyndigheit.
an Onveranderlykheit18

19 is 't Leven Gods

Onsterfelykheit20 inr

21 Vryheit
L o Heerlykheit.

Kennisse23 i
Liefde Gods.24 ¬

Gelukzaligheit25—

LI is Geregtigheit
27 Prs Heyligheit.

Reinneit.28—

L5 ais Volmaaktheit.

Gemoeds- Bewegingen.

Raads-besluyt30 .
Pos des zelfs Eeuwigheit.31

inisorir32 Onveranderlykheit
Eenheit33
Onafhankelykheit.34
Alwetenheit Gods.35 m

26 ri Straf-oeffening.
37 ri Schepping
38 in nderhouding.
1 i Regeering

t beeld Gods in den mensch.
A —

4I Gods wetten, geboden, &amp;c.

Ais Verdorvenheit
Vereeniging van Ziel en43 —

Lichaam.

44 Bepaalingen van de werkingen des
Geestes

4r Onsterfelykheit der Ziele, of vernie-
tiging

46 Sonden wat

Deugd-oeffening, en wysen47

Verdienstelykheit.48

't Hoogste Goed en Quaad.45
Billykheit van een saak50

sI Waarheit van een saak.
52 Gemeene kundigheden
13 Hoe met het Heydendom moet ge-

disputeerd werden
54 Voorseggen uit de sterren
55 Van Goede en Quade uuren.
56 Van de Ziel-wenteling
7 Duyvel-Bannen
8 Eygenwillige en uiterlyke Godsdienst

Beelden-dienst, sterren-en Duyvels-59
dienst.

60 De oorsaak van Reynigheit en ver-
geving der sonden by 't Heyden-
dom.

Ken-tecken van een Goddelyke O-61

benbaring &amp;c
En meer andre stucken hier en daar in

de Dictata verspreyd

Volgens dese ordre nu zyn die voorsz.
4 Jaffanapatnamse Studenten door den

Rec
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comst dit opschrift zal dragen, Moeite

Rector Synjeu den 19April 1705 geexa-
en kosten verloren: Want daar het wec-mineerd tot Colombo, waar van ook
sen van een saak niet is, kan ’t ook nietkennis aan haar Hoog Edelheden op Ba¬
verden medegedeeld.tavia gegeven, en van welke ook 't Ad

Tzal noodig zyn het weesen van eenvys hier over van dien Kerken raad ver-
Rectoraale dienst wat nader open te leglogt is , dat soo heel seer niet na den Hr.
gen. 3 Dingen leggen daar ingesloten,Rectors sin geweest is, gelyk zyn Eerw.
myns oordeels.dat in een missive, over dit Subject aan

1 Een nader overweging van de stuc-den Ed. Heer Simons geschreven, toond.
ken, die daar toe behoorenHet een en ’t andre hebben wy in alle

2 De wyse van der zelver verklaring.zyne omstandigheden; dog hebben best
En tengeoordeeld dit hier niet by te voegen.

3 De ordre , die men te houden heeft.s09 om de Eere van den Heer Rector te
Ten aansien van ’t eerste stel ik vast,bewaren, als ook om niet genoodsaakt te

dat de saaken, die een Rector te betrachzyn onse verdere aanmerkingen over ’t een
ten heeft, in de volgende zyn begre-en ’t ander te geven; hoewel het oor-

deel van den Batavischen Kerken Raad ir gen.
Een verklaring van Termen, die zyveelen deelen gansch niet ongegront is, en

noodig hebben; op dat de Quekelingen,wel voor al daar in, dat die Rector de-
die, onkundig zynde van de sin van dese Quckelingen niet na zyne particulicre
Schryver, niet geheel zouden ontstokenconcepten, maar veel beter na ’t een of

zyn, en tot noodiakelyke onderscheydin-’t ander Systema, en voor al na 't Synop
gen te maken, dienen ; dog egter spaarsis van de Heer Burmannus, behoorde ge
jaam, soo nogtans, dat zy de noodigeleyd te hebben, en dat hy wel doen zou

met dat, in ’t toekomende te practizee kennen.

2 Een volle betooging van ’t geen vanren, gelyk my ook uit een Brief van zyn
God door de reden kan gekend werden,Eerw aan zyne Medebroeders van den 18

en van het schepsel: want ondersteld zyn-October 1705 toeschynd door zyn Eerw.
de, dat dit niet geschied, nog door eenzedert opgevolgd te zyn
Rector voorgedragen werd; maar dat hiOndertusschen schynd 'er tusschen den

alleen zyn Queckelingen schriftuurlykeHeer Landvoogd Simons en D. Synjeu
waarheden leerd, soo zullen die Quckc-een gesprck geweest zyn over de nood
ingen de hoogste overtuiging missen,sakelykheu der Kennisse van ’t Malabaart

andere niet konnen overreden, en in al-of Singalees, in een Rector van het Se
es vrugteloos zyn. Vermits onder 'tminarium vereyscht, waar ontrent D. Syn-
eydendom reden alleen geldjeu by de volgende Brief zyne gedagten

3 Een wederlegging van 't bekende byaan zyn E. vertoond, en, na zyne mey-
t Heydendom. Dir niet in acht geno-ning aanwyst dat zulx geensins in een
men zynde, blyft het zelve zyne wape-Rector noodig is.
nen besitten, en ’t vertrouwen , hoe ider,

op die gevestigd; dog, zyn gronden om-Aan de Edele Gestrenge
gekeerd zynde, vinden zy sich hoop-enHeer , Mr. Cornelis Joan
troosteloos, gevolgelyk tot de overgaveSimons Gouverneur en Di-

gereedrecteur des Eylands Cey- 4 Tot de Geopenbaarde Godsgeleerd-
lon, met den Resorte van neit geadvanceerd zynde, niets te onder-
dien, &amp;c stellen, dat is, de Heylige Schrift tegen

't Heydendom niet aan te voeren , son-
WEL EDELE GESTRENGE HEER, der overreding van des zelfs Goddelyk-

heit

Ot Voldoening van zyn Ed. Geeer- De Heylige Schrift kan onder de Chri-
de voorstel, of een Rector zyn stenen ondersteld werden, als de zelve

dienst volkomen sonder de Singaleese taal voor Goddelyk houdende; dog, op dese
alhier, of de Malabaarse op Jaffanapat wyse met het Heydendom omgaande, sou
nam, kan waarnemen, draag ik zyn Ed. men sich beklagen, de zelve tegen het
dit volgende met alle eerbied op zelven te hebben gebruykt, ja belachen

Het oogmerk overwegende, waar toe werden : want zegt eens tegen een Hey-
de Seminariums opgericht werden, (de den, Geloofd in Christus, hy is uw Za
bekeering van ’t Heydendom) ben ik van ligmaker. Het antwoord zal gereed zyn.
dat sentiment , dat het aanleeren van Ik kenne hem niet, waarom moet ik aan
waarheden volgens een vereyschte Me nem gelooven ; segt men de H. Schrift
thode alhier, en facile wyse van betoo segt zulx. Soo ondersteld men de God-
gen, het essentieele van den dienst van delykheit, en dat hy die, als soodanige
een Rector uitmaakt; en soo dit in een Twelk waarlyk belacchens-erkend.

Rector niet werd gevonden, dat de uit- veerdig is. Ik oordeel dan, dat men de
God¬
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Goddelykheit van de Schrift een Heyden
moet afperssen door redenen te belyden
en dat ten aansien van alle deelen van die
Schrift. Soo ook des zelfs aannemelyk
heit van alle saaken, die zy voordraage
Dit vereyscht, en daarom roept het Hcy
dendom; en soo lang dit niet geschied,
is een Rectors dienst niet anders als idel
heit, ten aansien van de vrugten, en Gods

woord werd te kort gedaan De God-
delykheit, en aannemelykheit van de
chuld moet de Quekelingen in allen dee

len dan ingescherpt werden
Waar van’t gevolg wesen moet, dat

men tC1

5 Het bekende van de Heydensche
wetboeken , van den Alcoran der Tur

ken, en Paapse Traditien (op welkc 3
soorten van menschen een Rector hie

zyn oog hebben moet ) komt re refatee-
ren; soo in ’t algemeen (ten aansien van
t middel der Verlossing, dat die voor

wenden) als ten aansien van de bysondre
bekende stucken. Dit weder niet in acht

genomen zynde , blyven hun gron
den staan, en zy zelve onbewegelyk or

de zelve.

6 Eyndelyk moet een Rector een Po-
sitive Theologie zyne Quekelingen me

de deelen, sonder sich met onnoodige ge-
schillen op te houden, die onder de Chri-

stenen geventileerd werden, en niet ter
sake doen

Immers in desen moet hy spaarsaam zyn

nogtans moet hy de Politive Theologie
soo verhandelen , dat zy deelgenooter
cchter zyn van die gronden, die een re-

futatie konnen uitleveren van al het ge

ne tegen de zelve aanloopt
Gesien hebbende de stucken, soo gae

ik tot de wyse over, hoe die behandeld
moer werden

I Vermits alle langwyligheit verdrie

tig is, soo moet die Methode kort zyn,
en, de duisterheit met het oogmerk stry

dig zynde, moet de zelve ook klaar zyn.
Gevolgelyk diend men het verstand van
die leeren te hulp te komen , soo veel
doenelyk is, hun Memorie soo veel te
verschoonen , als de saaken konnen ly-

den, en alles hun verstand en oordeel op
dragen. Ik wil seggen , door kortheid
en klaarheid moet men hen doen sien ui

eigen oogen, en stoffe van meditatie ver
schaffen

2 De behandeling moet geschieden
volgens algemeene gronden, soo dat een
reden oplost alle die voorstellen, die van

die natuur zyn. Hier door snyd men een
weg en tyd af, langer als men denker
kan, of de zelve werd by uitnementheii

verkort. Anders de Quekelingen de The
ologie te leeren by stucken en brocken
maakt men de Quekelingen onlustig,
moedeloos, en volgens die weg is ’t oi-
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dinair altyd leeren, en nooit wys wer-
den

3 Soo moet een Rector ook de stuc-

ken (wan agteren) tot zyn beginsel we
ten te leyden, en zyn discipelen daar in
onderrigten, en dit en het voorgaande
is de toetsteen van Soliditeyt, en gron-
dige kennis der saaken

De wyse van de behandeling gesien
hebbende, soo zullen wy iets van de or
dre der faaken opgeven. Daar in zouden
wy die zelve ordre houden, soo als uii
de saaken , die behandeld moeten wer-
den, in ordre voorgedragen hebben.

Dit oordeel ik genoeg te zyn, om een
korte schets te hebben van het Essentiee-

le van den dienst van een Rector. Dar

dit nu het wesentlyke en Fundamenteel-
van een Rector is, zal niemand konner
contrarieeren. En wat my belangt, ik
stel vast, dat die de Methode, die hier

vereyscht werd, niet kend , al was hy
een geboren Singalees, ten aansien van
’t spreeken van die taal, en ’t Malabaars
n den grond verstond, dat zyn arbeys
an weynig vrugt zyn zal, en het groo-

te oogmerk (de bekeering van 't Hey-
dendom ) niet te verwachten is, dat is,

van de gezegde middelen niet kan afge
leyd werden

Of nu een Rector dit alles volkomer

kan in ’t werk stellen, is in zyn Ed. voor-
stel, en dat sonder de Land-taal te ken-

nen. lk antwoorde, volkomentlyk, al
verstond een Rector geen een woord Sin-

galees nog Malabaars. Op twee redenen
zil ik my gronden

De eerste reden leyde ik af van ’t on-
derling verstaan van den Rector en zyn
Discipelen. Wanneer een Rector ver-
taanbaar is voor zyn Discipelen, soo is
hy volkomen in staat het wesen van zyn
dienst te konnen voordragen. Dat dit nu

in ’t Seminarium kan gevonden werden,
blykt uit het aanleeren van de Neder
landse taal, volgens expresse ordre, daar
op gebouwde gewoonte, en absolute
noodsakelykheit.

De ordre en gewoonte stel ik voor be

kend , en de noodsakelykheit kan uit de

se onderstelling blyken, gepresupponeerd
zynde, dat de Quekelingen die niet leer

den , soo is het onafscheydelyk gevolg
dat de zelven (neemd dat zy in ’t Singa
lees of Malabaars onderwesen waren) tot
erfectie gekomen zynde, ontsteken zul-

len zyn van alle noodige uitleggers des
O en N. Testaments. Verscheyde sa-
menstellingen der H. Theologie, en an-
dre hulp-middelen, die tot het H. boek,

om het zelve te verstaan, behooren. Van
welke Schryvers wy bysonder in dese
tyd zyn voorsien, de Quekelingen kon¬
nen medegedeeld we den Duytse uitleg
gers by na over den ganschen Bybel.

en
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raakt het wesentlyke van zyn dienst niet,en hoe seer de Quekelingen die benoo-

nujg het volkomen hulp-middel, de Ne-
digen ; laat ik de verstandigen oordee- derlandse taal. Gevolgelyk kan de zelvelen.

buyten zyn dienst zynde, geconsidereerdDe Nederlandse taal ondersteld zynde
werden, en alleen gebracht werden tot1want die alhier voor de Latynse in
de hulpmiddelen in 't Land, om de be-Vaderland gelden moet, ja veel meer in
keering aldaar voort te setten.aanmerking komt, als die, om Polityc-

Die Versien ook juyst van een Rector
que redenen) heeft men voor de Queke-

te eysschen, schynd my weynig, of geenlingen , ’t gene zy noodig hebben, en
reden voor sig te hebben, en wil diegeer-tot alle hulp-middelen een vrye toe-
ne afwagten van die gene, die verder

gang
konnen sien.De Duytse taal dan alleen gansch nood

Myn gevoelen is dan, dat de zelvesakelyk zynde volgens de natuur der saak-
noodsakelyk tot een Recror niet behoo-expresse ordre, en aangeleerd werdende,
ren ; en al kon hy zulx doen, dat zynsoo breng ik dit volgende hier uit in. De
dienst hem geheel vereyscht, zal hy doorQuekelingen Duyts verstaande, dat 'er
luyheit zyn naam en eer niet verliesen, ik

geen de minste noodsakelykheit kan ge-
zwyge nog met den publycken Predik-geven werden, dat een Rector de Land-
dienst bezwaard zynde.taal zou moeten kennen, om het wesen

Imimers de Eerw. broederen Predikan-van zyn Dienst te betragten, en met lof
ten de vertolkingen op sich nemende, souwaar te nemen
de dienst van een Rector echter de zelveMyn tweede reden rust op de bevin-
zyn; waar uit ik deduceer, dat de zel-ding der Subjecten zelf, die opsicht toi
ve dan ook niet noodsakelyk tot zynmyn onderwys hebben. De Quekelin-
dienst behooren, nog daar in vervangengen van Jaffanapatnam, my aanbevolen
leggenzynde, en hun onderwys in ’t Nederlands

Dese zwarigheit zal vry wat van ge-genooten hebbende (volgens eygen ge
stalte veranderen , denkende , dat detuygenis) bevestigen my in myn senti-
Quekelingen de Land-taal kundig zynde.ment. Tot cen proeve kan genomen
en kennis der saaken verkregen hebben-werden ’t onlangs gehouden examen ten
de (twee saaken die in alle versien moe-overstaan van zyn Ed. en de verdre te
ten hand aan hand gaan, sonder welkersgenwoordige Leden, het Duyts konnen-
vereeniging geen welgemaakte vrugt herde spreeken, en die my ten vollen verstaan,
licht zal sien, en alle Cannecappels tot’t geen ook nader blykbaar is uit hun van
dit werk onnut verklaaren) het ver-zich zelven opgestelde Predikatien, hies
eyschte besitten, om de zelve van hunnein Loco zynde en ter Secretary berusten-
handen afte wachten. Waar ontrent eende. Dit is 't, wat het Nederlandse be-
Rector hen nog groote dienst kan doen,treft, en wat hun verkregen bequaam-
soo ten aansien van de grond- taal derheit reeds aangaat, oordeel ik, dat eer
Schriftuur, als ten aansien van het Ne-staalje komt op te geven, ’t geen de ver

derlands door eygen beteckenis van bey-eyschte perfectie beloofd. als mede in
den te ontvouwen.’t examen gebleken is. Waarom ik uii

Als zyn Ed het oog beliefde te wende bevinding dit vast moet stellen, dat,
den na de onlangs seer loffelyke genomenzelyk de natuur der saake ook de bevin-
Resolutie van onse Heeren Majores we-ding sien laat, dat Malabaarse Heydenen
gens het aanstellen van 6 Proponententot den Predikdienst konnen bequaam ge
ten dienste van de Seminaria, met ex presmaakt werden , schoon de Rector de
verbond, om voor af sich tot de taal teMalabaarse taal niet verstaat, door mid-
ppliceeren , zal 'er geen beletzel zyndel van het Nederduytsch, het welk den
om volkomen door de zelve heen te sien;Meester incumbeert de Quckelingen te
ja in allen deelen die sien verdweenen, ofleeren.
dubbel uit de weg-genomenTzal dan op 2 zwarigheden, die ik

Wat my belangt ik zou gissen, datmy verbeelde te konnen gemoveerd wer-
het Ampt van een Recror waar te nemen,den , weg te nemen, aankomen. De eer-
en goede Versien te hebben ten minstenste is, of de Quekelingen wel Duyts ge-
geheele mannen vereysschen , en na-noeg konnen leeren, om een Rector te
dien de Dienst van een Rector ’t zwaar-verstaan. De twecde, dat een Rector,
ste weegt, en de Fundamenteelste moet ge-niet Land-taal-kundig zynde, tot de Ver-
acht werden, men hem van Versien be-sien onbequaam is.
hoord te excuseeren, en de zelve denDe eerste Difficulteyt is reeds wegge-
Proponenten geinjungeerd werdende, datnomen, en behoord tot den Meester,en soo

het Seminarium, en ’t vereyschte in 't’er al eenige woorden nog onverstaan mog
and, ider zyn volkomen leden dan eerstten zyn, die Land-taal-Meesters en Can

necappels zyn niet buyten dienst kan hebben.
IkWat de tweede zwarigheit betreft, dic
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Ik zal dit niet verder Deduceeren, soc
ik niet alrce my te veel vryheit aang--
matigd hebbe, waar ontrent zyn Ed

myn goede intentie beliefd te consideree
ren ; welk alleen dese is, myn Conicien
tie te g hoorsamen en te voldoen, en dat

geen Rector oit een exceptie zou konnen
voorwenden van de Land -taal-Versier

ontleend, en hy en de vertolkers binnen
paalen souden besloten zyn, om een 1
ders gebrcken te bemerken , daar ide
mannen werk aan vinden zal, sig daar
vry van te houden

Myn gevoelen zal ik kortelyk by eer
trecken, om ’t zelve met een opslag te
sien.

1 Stel ik, dat de dienst van den Rec-

tor, en de oversetters, onderscheyden be-
hoorden te zyn

2 Soo lang als de Nederlandsche taal
in ’t Seminarium gebruykt zal werden,
en de noodsakelykheit niet veranderd,
dat een Rector met volkomenheit dat

Ampt kan, en mag bedienen, alleen in
die taal

De Quckelingen, het wesentlykt
door een Rector genietende, het abso
uit noodsakelyk besitten

4 Hun moedertaal sprekende het
noods- kelyk hulp- middel voor den land-
aard hebben

Het Nederlands verstaande, het ver-5
eyschte genieten , om tot den Predix
dienst bequaam te konnen gemaakt wer-

den

6 Uit het Seminarium gegaan zynde
een open deur hebben , om afle andri
noodige middelen te bekomen , die 10

hun verderen opbouw en verstand van
Gods woord , konnen betrocaen wer-

Aen.

Gevolgelyk, om het voorname oog7
merk (de bekeering van ’t Heydendom
uit te voeren , alle middelen deelagtig

17n
Hier mede hope ik zyn Ed. genoeger

te hebben gegeven, of ik de sake genoe;
gedaan hebbe, laat ik zyn Ed. oordce-
len. En ik zal blyven, na wat ik ber
zyn Ed. opgedragen te hebben, (onder
stond) Edele Gestrenge Heer zyn Ed
Onderdanige Dienaar, (geteekent ) Pe-

trus Synjeu ter zyde nrond) Colombo
desen 18 Juni 1705.

Men had hier in de vorige tyd ook
vel de Hoogdravende en by na onver
staanbaare Catechismus van D. Ruel in-

gevoerd; maar men bevond die by ver-
oop van tyd even soo ondienstig, als in
de later tyden het met geweld invoeren
van ’t Hoog Maleyts tot Batavia, en el
ders, waarom men hier hest keurde dit

groote Catechismus van Ruelafte keuren,

en sich aan de bevorens gebruykte, dit
verstaanbaar was, te houden.
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Korte aanwysing der saaken,
aan de Quckelingen, in
het Seminarium alhier

onderwesen (en bekend
van den 22 April A.
1706 , tot dato deses ,
rakende de Neder duitsche
taal.

IFet onderscheyd der letteren, en let-
tergreepen in ’t Nederduitsch, en

Singalees , waar van zy meest alle kun
dig zyn, soo ten aansien van de uitspraak,
als de verscheyde Figuuren

2 Het van buyten spellen van Neder
duitsche woorden, en veel menschen
1aamen.

3 Het lesen van verscheyde druk, en
t schryven van een gemeene loopende
hand

Tvertaalen der volgende woorden
in beyde de taalen, als

1405 Zeltstandige naamen.
200 Bygevorgde
307 Werk-woorden.
1i4 By woorden.
26 Voorsetsels

18 Samon-setsels

7 Tusschen-fetsels; bedragende

2077 woorden.

Waar by nog komen 36 Titels , de
etallen , ook der selver ordre , als de

eerste tweede, derde , enz. De naa-

men der maanden, dagen, enz. Voorts
nog eenige deelen uit de Grammatica,

Reden te geven van ’t geslacht der
zelfstandige bygevoegde naamen

6 De buigingen der zelve
7 Het onderscheid der persoonen.

Het gebruik der woordckens : een,8

het , dit , dat , dese, die, myn,de ,

zyn, uwe, hun, haar, welke, ik, gy,
enz., en der zelver buigingen.hy,

Tsamenvoegen van zelfstandige en
gevoegde naamwoorden.b

10 De vervoegingen van zyn, of we-
sen, en werden.

11 En eenige gemeene redenvoerin-
gen

Colombo 21 Juli A°. 1707.

A° 1706 zyn wederom drie Queke-
ingen door den Heer Rector (in 't by-
vesen van D. Swem, expres van Gale
daarom over gekomen) geexamineerd;
inde ook alles voor af met het geven
van drie texten , Rom. III : 24, II
Petr. 1: 20. 21, I. Cor. II; 2. aan de
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Christovo Waas, dito in de

zelve, en met zyn Eerw. op zyn versoek
stadtot examinator aan te stellen, daar toe 16 Schoolmeesters, ider  15

geschikt Ryxdaalders, alsNa dat nu dese den 25 October ge In 't Malabaars School.1
proponeerd hadden, zyn zy den 18 ditc 1 Op Wolvendaal.

door zyn Eerw geexamineerd, met dat r Op Matuaal.
oogmerk, om aan de Heer Gouverneur 1 Op Cottelawolle
Simons by Rapport bekend te maken, Aan de Pannebackery
of zy ook bequaam geoordeeld wierden,

Op Nagam.om tot Proponenten gevorderd te wer-
Op Calane.Iden, sonder nogtans immediaat daar of
Op Cotta.1

nog Proponenten te zullen zyn
Op Galkisse1De Heeren Predikanten, als oordeel-
Op Wevela.aars hier toe gecommitteerd, waren de
Op MorotroeHeeren de Oude, Rimersma, en Swem
Op Paneture1En haar Eerw, oordeel aan de Heer Gou
Op Ramoekaneverneur en Raad tot Colombo den 22

Op HorreneOctober overgegeven, quam eenparig
Op Oedewarre.

daar op uit, dat dese Studenten hen geen-
Op Diagamsins met hunne Propositien, en ook by 16 Persoonen, bedragende. 283’t Examen niet soodanig, als zy wel

dito onder Caliture, ider awenschten, hadden voldaan, om soodanige
1; Ryxdaalders, alsredenen, als haar Eerw. toen goedvonden

Op Waduwe.daar by te voegen, waar by zy ook na-
Aan de Rievier van Ca-

derhand, by hunne nadere uitlegging van
liture.dien , door de Heer Gouverneur gevor-
Aan de Gravet van dito.

derd, onveranderlyk zyn gebleven
Op Pajagelle.Aan de Heer Rector, schoon hier o-
Op Maccoenever gansch niet vergenoegd, ende nader
Op Berberyen.redenen daar af van haar Eerw. vorderen-
Op Alican.1de, gaven haar Eerw tot antwoord, dat

7 Persoonen, bedraagtzy oordeelden daar toe niet gehouden te
Coppen per tansport Ryx-26zyn; behalven dat die Heeren (myne:
daalders

oordeels) sich aan de Heeren der Re-
19 Singaleesche Ondermeestersgeering ook ordentlyk en klaar over die

ider a i Ryxdaalder, alssaak geuit hadden; weshalven die Heer
Op Wolvendaal.het voor die tyd daar by laten moest I In ’t Malabaars School.Hoedanige Persoonen nuhier tot dienst

r Op Paneture,der Kerken en Schoolen, mitsgaders van
Aan de Pannebackery,het Seminarium zyn, siet men uit het
r Op Calane.volgende geschrift.

1 Op Cotta.
2 Op GalkisseDe volgende Persoonen zyn
1 Op Morottoe.

tot dienst der Kerken en Op Horrene1
Schoolen, mitsgaders in Op Oedewatre.1

’t Seminarium gebruikt ge¬ Aan de Rievier van Ca-
litureworden, en volgens ordre
Aan de Gravet van dito.van den Edelen Heer Gou-

r Op Maccoeneverneur Gerrit de Heere ,
1 Op Berberyen

H. L. M. in ’t jaar 1698
2 Op Alican.

voor ’t volgende ’s maands Op Pajagelle1

opgebragt. 19 Persoonen, bedraagt.
Schryvers ten dienst van de

Als Secretary van de kamer der
Justitie, van de Eerw. Predi-

tot Dienst van de Kerken en Schoolen. kanten in ’t Visiteeren van de
Inlandse Schoolen , en el-
ders daar zy voor de E. Com-1 Adam Fransz. Portugeesche
pagnie noodig zyn, alsvoorleser, en die de gemeen-

Simon de Saram, Singa-te aan de huisen gaat leeren
lees.6 O ORyxdaalders.
Domingo Dias , Mala-1 Pedro Pedran, Leermeester
baar.langs de huisen in 't Kasteel. 23

23

4

4

25
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Conyn op Gale, en Adolf Cramer lag
In ’t Seminarium. 10g op JaffanaparnamA°. 1721 als

Proponent ; dog D. Conyn vertrok Ae.
I Hollandse Schoolmeester tot 1717 na Colombo.
24 gl. en het assistenten kost

A 1718.gele 73
2 Schryvers, Mistigen, als Zyn D. D. Gerardus Potken, en Sixtus

puiten het c CI Henrik Gerritsz Buma hier gekomen , van welke desoldaten
I Jan Huylo koligela 21 cerste op Colombo, en de laatste op Ga¬

2 Singaleesche Schryvers, als le, gelegt is, daar zy Ae 1722 beyde
Michel Fernando. nog lagen; dog de eerste had eenige tyd

1 Paulo Dias op Jaffanapatnam gelegen
I OCSingaleesche Schoolmeester. In dit zelve jaar is ook D. Antonius

Wasser1 van Brummen herwaards gesonden , op5
54 Koppen. Jaffanaparnam geplaast, en A° 1719 hiei

overleden. Ook zyn D. Jacobus -van Je
Ryxdaalders 1OC3 ver en D. Joannes Philippus Wetzelius

in dit jaar herwaards gesonden, beyde op
Colombo den 27 November 1704 Gale gelegt, en is de eerste Ae 17 15

daar overleden, en de laaste lag 'er nop
Accordeerd Ae 1722

Gelyk hier Ae. 1718 ook gesonden, er
C. V. RONDEWERKEN gekomen zyn D Wybrandus Scivola,

en Moses Hermanni, die beyde, de eerste
Dit soo voor af van de Seminaria ge en de laaste, op Colombo, daar hy A

segt zynde (van welke hier na nog bree 1711 ook stierf, geplaatst zyn; dog de
der op zyn plaats gesproken zal werden) eerste was Ae. 1722 nog daar.

gaan wy na dese tusschen-sprong op dit

jaar 1704 gemaakt te hebben nu op A¬ A 1722.

1706 weer voort, met aantewysen hoeda- Is D. D. Joannes Gulielmus Marinus
nige Persoonen ’t zy Predikanten, ’t zy en Wetzelius Wibranda, herwaar-s ge-
Proponenten, verder tot dienst van del onden, en op Gale gelegt ; en in dit
Kerken gebruykt zyn. zelve jaar zyn D. D. Joan B-rnard Noord-

beck, en Petrus Kalden mede herwaards
Ae 1706. gesonden.

Zyn de Proponenten Willem Conyn, A°. 1723 zyn hier gekomen D. Dirk
oannes van Leesten, en Adolf Cramer Jan van der Tyd, D Bartholomeus Ty-

ke, en D. Henricus Zackens , die opCo-hier gekomen, van welke Cramer A

lombo, gelyk D. Kalden en Noordbeek1717 00 Jaffanapatnam als Predikant, en
conyn in ’t zelve jaar op Gale gelegt is, op Gale geplaatst zyn.
daar zy beyde nog leggen. D. van Lee- D. D Scævola, en Godefridus Joannes

Weyerman, Ao. 1722 hier gekomen, wa-sten oeffende zich; dog stierfA. 1714
ren op Jaffanapatnam, en D. Kramer Ae
1725 op Nigombo, gelegt.Ae. 1711.

Na dat wy dus verre de plaatsing, enIs D. Joannes Buyning op Jaffanapat.
t verblyf der Prcdikanten op Ceylonsnam geplaatst, en was aldaar Ae. 172.
verscheyde Comptoiren gesien hebben,nog

noeten wy nog eenige saaken, daar toeAe 1712
Is D. Franciscus Engelbertus le Boucc behoorende, hier byvoegen

Wegens de staat der Ceylonse Kerkenna Ceylon gesonden, wierd op Colom-
vind ik verder aangeteekend , dat A¬bo gelegt, en is daar tot Ae 1717, dat
1681 op Jaffanapatnam 34 Inlandse Ker-na Batavia vertrok, gebleven

ken waren , waar in ’s Sondags door
een Malabaarse Schoolmeester een Predi-Ae 1713.
katie voorgelesen wierd.Is D. Gellius Geldesma na Gale ver

Ider Kerk was ook van een Schooletrocken, toen daar geplaast, en A°. 171.
versien; en volgens een Rolle van Codaar overleden
ombo van Ae. 1684 den 9 December.

Waren ’er onder ; Predikanten aldaarA 1715
Is D. Jacobus de Jong op Colombo 24753 Zielen, en daar onder 4033 kin-

deren, gelyk ’er van Maart Ae. 1683 totjeplaast, en daar tot Ae. 1717 gebleven,
Mai Ae. 1684 ook 1450 kinderen , enwanneer zyn Eerw. na Nagapainam ver
150 bejaardc Heydenen gedoopt waren.trok

Ae. 1716 Onder Gale, en Mature was by na
Is Predikant gemaakt D. Willem diergelyken getal van Christenen; en

kinLII3
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School onder desen Heer al voor veelekinderen, en onder Jaffanapatnam (son
jaaren opgericht hadden ; dog de Syno-der Manaar daar by te rekenen) warer
den in ’t Vaderland spraaken de zelve seerer 141456 bevonden.
ywerig tegen, alsoo zy oordeelden, datA° 1688 was de Keizer van Candi in
bysondere Kerken-Raaden in Indien sigverschil, en in onderhandeling van vrc-
géen magt, om Predikanten te maken,de met de E. Maatschappy; dog bleef 't
behoorden aan te matigen, die zelfs deverschil nog staan over ’t oprichten van
grootste Classen in ’t Vaderland noit hadeen Pagode, of Afgoden-Tempel, in de
den durven na sich trecken.beneden Landen op de grond der E

Egter maakten die van Ceylon, by haarMaatschappy
Schryvens van den 26 Januay Ae. 642Over dese saak vielen, zelf onder de
na ’t Vaderiand bekend, dat een Mala-onse, zware geschillen voor, sommige
baars, en een Singalees Scminarium al-van oordeel zynde, dat men dat aan dien

daar Ae. 1690 gerient wasVo-st behoorde toe te staan ; dog de
Den 23 Fcbru- y 1693 zeyden die varKerken Raad van Colombo schreef hier

Colombo, dat het Malabaars Seminariunover een wydluftige brief aan le Heeren
groote hope en goede vrugten gaf; dogr7nen, aanwysende, hoe niet alleen de

konden van het Singaiees SeminariunPortugeesen, en andre Christen- Volke
nog niet zeggen, alsoo zy niet wisten,ren, altyd alle Afgods Huisen en Tem
hoc ’t daar mede stond.pels afgekeurd en uitgeroeid, maar hot

D. KarsOndertusschen maakte D. Kat bereyd-de Overheden alhier die ook nog by de
yver daaselen daar toe; ook had zyn Eerw. delaatste placcaaten Ae. 1682 verboden had-
toe aan-overige 14 Hoofdstucken van de Handeden gewend

Dese brief had by die Heeren in ’t Va liigen der Apostelen in de Malabaarst
en Singaleesche Taal doen oversetten, enderland soo veel ingang, dat zy Ae 1615

dien Kerken-Raad in haren yver presen, die aan D. de Mey, om de zelve te over
en dit gansch werk mede afkeurden, niet sien, gegeven.
willende, dat men dit aan dien Vorst in- Ook had zyn Eerw. aangevangen een

Holands en Singalees woordenboek tewilligen zoude

Ook wierden haar Eerw. op een by- niaken, en dat reeds ter helft gebragt,
zullen-ie sich beyveren, om dat ten ein-sondre wyse door den Ed. Heer Com
de te brengenmissaris van Rheede , by een brief van

Men had toen onder de Inlandse Chri-zyn Ed. van den 19 Juli Ae. 1630, over
stenen, alsoo die slecht in k nnis waren,desen haren aangewenden yver bedankt.

Toen begrecp men het uitroejen van een Catechizatie, om dat g-brek te her-

stellen, ingevoert. D. Ruel had sig by zynde Afgodery aldaar soo, maar geheel an
ders begreep het de Heer Landvongd de aanwesen , zedert zyne komst A°. 1692 .
Heere. Die soo streng met hen niet wil soodanig beiverd, dat zyn Eerw. in de
de gehandeld hebben, als de priaccaater Portugeesche Taal al geproponeerd, en

eysschen gepredikt had
.D. Adriaan de Mey was ook nu al varOk blykt my uit een brief van de

Mey Izyn Predik-dienst ontslagen, om opsichKerken Raad van Colombo aan de Heer
Rector

van Rheede van den 15 Augusti A¬ als Rector over 't Malabaars Seminarium
van ’t

1690, dat zyn Ed. van voornemen was, op Jaffanapatnam te hebben, dat (soo ’t Mala

baars Se-my toeschynd) Ae. 1692 al zyn begin ge-om te dier tyd op Jaffanaparnam een Ma¬
mina¬nomen heeft, alsoo zy dit in Februarylabaars Seminarium op te rechten, met
rium Ao.

insicht, om uit de Singaleesen daar met- Ao. 1693 al na ’t Vaderland schreven. 1692.

Men meynde in dit jaar D Stumphiu-ter tyd Proponenten , en Predikanten te

maken; dog zy gaven daar nevens te ken- ook als Predikant op Trinkenemale te

plaatsen ; dog hy quam voor zyn vertreknen , dat daar toe bequame en ook by-
te sterven.sondre, of van hunnen Predik-dienst voor

die tyd ontslagene Leeraars vereyscht A°. 1694 den 6 January bleck, dat L D. Kat

werden; dat nu ondertusschen D. Speght Kat besig was met de oversetting van hetAo. 169.

t het Cna ’t Vaderland vertrok, D. Kat zwak Oud Testament in ’t Malabaars, en Sin
T over

en met veel andre noodige saaken reed galees. in beyde
D. de Mey beiverde sig mede seer sterkbesig , dat D. Masius oud, Doms. van die taa¬

len.der Bank nog van seer weynig ervaren om bequame discipelen in ’t Seminarium
heit had, D. Roman ongenegen, siekelyk op Jaffanapatnam te maken, alwaar de

Cyijch¬
Quekelingen in ’t leeren van de Neer-en reeds te oud daar toe geworden was.

ing van duitse taal, en van den Godsdienst (sooDiergelyke Seminaria waren wel eerhet Ma
zy den 11 January Ao. 1695 nog naderdoor D. D. Walaeus, Voetius, en Hoorn-

labaars
bevesligden ) seer toenamen.en Singa- beck seer sterk aanbevoolen , om't Ef in dar

zelvelees de werk der bekeringe in Indien voort te En den 22 November Ao. 1644 schre
mina¬

jaar btven zy, dat D. Kat ook besich was metrium bier setten, gelyk ook op de aanrading van
gon hy

het N. Testament in het Malabaars, en 5NTAo 1650. D. Walaus de Heeren 1ynen een Queck-
Sin- ook
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Singalees over te setten , waar van de
afschriften reeds na Batavia gelonden wa-
ren

Den iIJanuary 1695 schreven die van
Colombo, dat D. Kat, om zyne onge-
sondheit, van zyn dienst ontslagen, dos
egter besig was, met verscheide nutte

werken in de Singaleese raal te verveer
digen. Ook was zyn Holiands en Sin
galees, en Singalees en Hollands Dicti
onarium by na ten einde

Men had ook in dit jaar D. de Vries
van zyn dienst ontslagen, en tot med
Orsiender van 't Malabaars Seminarium

aangesteld, ten welken einde zyn Eerw
wacker Malabaars leerde, waarom ool

dieper Landwaard ingetrocken was. D
Ruel Predikte in ’t Portugees en leerdt
ook wacker Singalees

Te dier tyd namen die van de Kerk van

Colombo ook die van Nigombo, Toete
coryn, en Calpentyn waar

Ao. 1696 schreven zy den 17 Decem-
ber, dat op Ceylon toen dese 14 Predi

kanten waren: D. D. Masius, Kat, de

Mey, de Vriest, Simey, Roman, Ruel.
deerland , Coyterus , van der Bank

Agotha , Hakoma, Kroonenburg, ei
Specht

10. 1697 1. February schreven die van
zolombo, dat D. Kat 62 jaaren oud

dog egter nog met zyn Singalees woor-
den bock voor ’t Singalees Seminariun
besig was

Het Singalees Seminarium was wel be

vorens; dog eerst recht A°. 1696 begon
nen , waar in 15 Quckelingen van de
aansienelykste inlanders waren , die
morgens een Necrduytsch, en ’s mid
dags cen Singalees Meester hadden

Al voor z a ; jaaren hadden de Gede

puteerden ad Res Indicas tot Amsterdan
met den Advocaat der E. Maatschappi
de Heer Pieter van Dam, over dese Se-

minaria seer ernstig gesproken , om de

zelve te weeren; dog die Heer had hur
Eerw. versekerd, dat zy daar geen vreesc

ter wereld voor behoefden te hebben

alsoo de zelve, eer ’er 20 jaaren voor b
waren, van zelfs in duygen zouden val
len

D. Ruel was voor i en een half jaar
of Ao 1695 al van zyn dienst ontsla

gen, om Singalees te leeren, in welk
taal zyn Eerw. nu al twee maal geprt
dikt had

Aa 1698 was zyn Eerw. tot Rector
van dit Seminarium, op Colombo zyn-
de , aangesteld, en men had soo van ’t
zelve, als van 't Malabaarse, op Jaffana-

patnam, seer goede hope
Ontrent desen tyd quamen’er ookzwa

re geschillen voor den dag, die tusschen
den Ouden. D. Kat, en D Ruel over de

Singaleese taal geresen waren
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In de grond der saake had D. Ruel Gesch,
veel gelyk, alsoo die aan D. Kat veellen tuf

schen Dmisslagen (die hy ock zelf bekende aan-
DRuel

ge wesen; maar waar over hy sdie ander
cn kar

ook al seer wonderlyk en wat los van le
ven was ) den zelven, sonder aansien van
zyn hooge jaaren, en sonder eens aan te

merken, dat zyn Eerw. (schoon seer vee
hebbende laten staan op Inlandse schry-
vers) nogtans waarlyk hier al ereerst het

ys brak, al te scherp en veel te ruw be¬

handeld had, waarom zyne behandelin-
gen omtrent dien ouden Heer (die wa
yversugtig over zyn grooten-Talent
in’t Singalees, dat hy besat scheen
soo op Batavia , als ook in het Va-
derland seer quaad gekeurd wierden
eyschende zyn Eerw van dien ouder
en neerstigen Heer, die alles met eer
seer goed oogwit gedaan, schoon hy hie
en daar in een misslag gehad had, een on
derteckening van een seker Geschrift, da
by alle, die ’t leesen, verfoeid, en voo
seer onredelyk gehouden is

D. Ruel was, soo die van Colom bo D. Rael
den 23 January 1699 schreven, besig met verdre

verrichna te sien, ’t gene D. Kat overgeset had
tingenterwyl hy zelf ook besig was eenig
Ac 1699

schritten voor dat Seminarium over te

sn

Onderrusschen was, tot grote droef D. de

Mey Acheit van veele wel-meynende, en toi
1699 o¬groot nadcel van ’t Malabaars Semina-
verleden

rium , de wackere en ywerige D. de

Mey den 28 February Ao. 1699 overle-
den , na dat zyn Eerw., nu6 a 7 jaaren

Rector van dit Seminarium geweest, en pac
voor zyn dood, 2 Quekelingen soo verrt
gebragt had, dat de zelve Ao. 1698 voo
de Heer Landvoogd , en meer andre
Heeren, uit z bysondere Texten gepro-
poneerd , en groot genoegen gegever
hadden ; op welker voetstappen nog :
andre gevolgd zynde, vonden sig die nu
mede in staat, om preuven van hunne
bequaamheit te geven ; dog soo ’er geen
ontser van jonge wackere Predikanten
quam, stond daar alles in korten tyd we-
der te vervallen, alsoo 'er weder een be

quaam Rector vereyscht wierd.
Daar op nu volgden de geschillen tuf

Raken1
schen D. D. de Vriest, Roman en Croo

Predi-
kintenienburg in dit zelve jaar, waar door Cey
gelyllon in een jaar 6 Predikcanten, te weten
quyt.D. D. Meerland , Hakoma, de Mey,

Coiterus, Roman, en de Vriest verlo
ren had, alsoo 'er 3 overleden, en 3 ni
Baravia vertrocken waren

Men had uit het ’t Vaderland D. Vol-

telen wel na Ceylon gesonden; dog die
was op de uitreyse op de Fluyt Overnes

t Singa-
overleden

ees Se¬
Zy hadden ook verstaan, dat het Sin

mina¬

galees Seminarium , soo door de Heeren nium Ao.
1699 2f17nen, als door haar Edelheden op Ba-

ta geschaft.
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sorgd, alsoo dit hoog- noodig was.tavis, afgeschaft was. Waar mede alle

Na zyn dood was men daar niet inden arbeid in dese taal, soo door de Hee-
staat, om het Avondmaal. in het Singa-ren Kat en Ruel, als ook door soo veel
lces aan die Ledcmaten te bedienen, danQuckelingen aangewend (die reeds see
door een Portugeeschen Tolk, en dat vryverre gekomen waren , en treffelyke
gebreckelyk, en gansch niet stichtelyk;preuven gaven ) in de assche lag
zynde dit de rechte gevolgen van de ge-D. Ruel had ook een seer nette SingaDRael.
ringe agting, die men voor Taalkundigeterdre eesche Grammatica opgesteld, met voor-

blyken en neerstige inannen heeft, alsoo andre,nemen, om die aan de Heeren 17nen o-
van nee1 siende, hoe weinig men hunnen arbeidver te senden; dat nu al mede afgesnestigheit.

icht, als men de zelve heeft, hoe beden, gelyk het dan by gevolg ook onnoo
pottelyk men ’er mede speeld, en hocdig was die te drucken. Daar beneven
weynig men hen 1ot verdre neerstigheithad zyn Eerw ook den Catechismus over-
aanmoedigd, daar door afgeschrikt wer-sien en verbeterd, was besig met het voor

den, om sich aan dien grooten arbeid overnoemd woorde boek na te sien, en had 1
te geven, om daar na nog veel minderDeel van ’t kinder Bybeltje (behelsende

geagt te werden, dan die gene, die maarde boeken des O. T door den Professor
stil en gemackelick blyven sitten , son-Joannes Melchior gemaakt) overgeset;

der sig in eenige vreemde taalen te oeffe-al het welke nu zyn Eerw , by 't afkeu
nen; maar komt dan soo een Taalkundigren van dit Seminarium , voornemens

was te laten steken man ( die dat leven eindelyk begind te
verdrieten ) eens te sterven, ofte te vertrec-Ondertusschen had men A°. 1700D. de

oude Ao. D. de Oude, wel tot Rector in de plaats ken , dat sit men elendig en kykt, en
1700, van D. de Mey Zaliger aangesteld ; maar daar en is geen middel, om zulken ver-

Rector,
de geschillen, tusschen zyn Eerw DRo lies te heritellen, in hoedanigen ongele-en D. de

Vries man en D. Kroonenburg, geresen, wa genheit men noit komen zou , indien
0. 1620 ren oorsaak dat hy Ao. 1599 na Batavia men van eersten af aan de Nederduytsche
van ’t

vertrok, alwaar die den 10 Juni, door aal had ingevoerd, en soo men die nog
Mala

den Kerken Raad byg-legt, en zyn Eerw. invoerdebaars Se-

mina¬ hersteld, weer als Rector na Jaffanapat- A°. 1704 wierd het Singalees Semina- Ao 1704
rium; t Singanam te rug gesonden ; A°. 1701 in de ium (volgens 't besluyt by de Heeren
dog gaa ces Sc¬laats van D. de Oude dus aangestelc 17nen in ’t Vaderland daar over genomen

na Bata¬ mina¬
vierd; dog D. D. Hakoma en Roman, hersteld; ook hadden hun Ed: Ed: in rium her-

de waren van Batavia na ’t Vaderland de t Vaderland de Singaleesche Grammati- steld.ti-
eerste Ae. 1679, en de laatste Ao. 1700 ca Ao. 1703 laten drucken, en besloten

wcer

vertrocken. 6 Proponenten (hoewel ’er maar ; ver-Rector

Ao. 1701 Na dat nu D. de Mey overleden, en trocken) na Ceylon te senden , om ’t
Slechte . de Vriest na Batavia vertrocken was, t werk aldaar met allen ernst wecr voort
staat van

kreeg men den 2 December Ae. 1699 te setten.'t Mala-

baars St van Colombo bericht, dat het Malabaars In desen tyd stonden de Kerken van Ni-
mina¬ Seminarium daar door in een seer slegten gombo, Caliture, Toetccoryn, en Cal-

rium. staat door D. de Mey’s overlyden, en door entyn, nog tot laste der Kerke van Co-
’t versenden der 2 a 3 andre na Batavia, jombo, die van daar moesten bediend
geraakt , dat seer licht te begrypen was, werden, dat ool al vry zwaar viel
alsoo men bevorens op Ceylon 14 Predi- De Ledemaaten op Colombo waren,
kanten gesien, en men ’er nu daar maar volgens Schryvens van den 12 December
4 5 had, soo die van Colombo den 3 A°. 1704, 253, de Schoolkinderen ,8,
December 1700 fchreven. en op de verdere plaatsen, mede onder

A°. 1701 was D. Rucl in Mey overle-D Rae hen staande, nog 29 Ledematen, en 54
overle- den, waar by de Kerk daar in opsigi Schoolkinderen.
den Ao van ’t Singalees, alsoo by de eenige was, Alle de Kerken waren 30 in getal, en
1701 en sie ’er in predikte, ongemeen veel ver- se Christenen, onder Colombo behoo-
73603

verlies by oor. D. D. Kat en Masius waren Eme rende, 22379; waar tegen ’er al ertely-
zyn riti D. van der Bank was nu nog maar ke jaaren bevorens op Jaffanapatnan
Aoct. alleen op Colombo, waar by daar na D 150000 Inlandse Christenen waren, die

Goting van Malakka quam. D. Agot- tot hun troost en opwecking nog niets
was op Gale; dog seer oud; D. Kroo dan eenige verraalde Gebeden, de Cate-

nenburg vertrocken; dog D de Vriest chismen, en den siecken-troost, hadden,
van seer veel nut voor ’t Seminarium op sonder eenig deel van Gods woord, of
faffanapatnam, alsoo de vorige ergernis zelf maar eenige vertaalde, en gedrukte
geheel en al weggenomen was. redikatien te hebben: Want schoon D.

Voor zyn dood had D. Ruel nog de Rat seer veel iver in ’t vertaalen van ver-
Formulieren van ’t Avondmaal, van den scheide nuttige boeken, en in ’t naspeu-
Doop en ’t huwelyk overgeset, zynde ren van den Codsdienst deser Heydenen.
het te verwonderen, dat dit niet eer ver aangewend , en D. Rucl mede wacker

het
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het zyne gedaan had, wat hielp dog di
alles, alsoo die werken daar mede ongge-

drukt bleven leggen, en maar dienden
om alle andre neerstige mannen afte
schricken , om oit iet diergelyx te be-
zinnen.

Ao. 1705 had men tot Colombo D

’etrus Synjeu Rector van ’t Singaleesch
Seminarium gemaakt, die soo men A
1707 den 7 February schreef, alle 12

daag eens Predikte
Ook waren toen tot of onder Colom

bo 22210 Christenen; gelyk aldaar A

1706 ook de Proponenten Conyn, van
Leesten, en Cramer, al aangeland wa-

ren

Ao. 1709 had D. Synieu eenige Que-
kelingen soo verre gebragt , dat zy in
staat waren, om de Inlanders in de gron-
den van den Godsdienst seer wel te on
lerwysen. Ook had men de Inlandse

Christenen hier in alles bevonden 2627

te zyn
A° 1710 leerden de Proponenten de

Inlandse taalen wacker aan, terwyl ver
scheyde Quekelingen, en wel bysonder
3 van hen , die van hunnen Landaarc
gestadig door hunne Prcdikatien, en
Catechezatien seer stigteden, Predik ende

alle Sondag voor een bysondere Gemeen-

te in de Malabaarse taa

Op Colombo waren toen 84 bejaar-
den, en 1838 kinderen gedoopt.

Dok had men de Quekelingen in t
bywesen van veele in ’t Nederduytsch o

ver de Grammatica, Syntaxis, Godsge
leerdheit, en ’t verdere, tot hunne studie

vereyscht, ondersogt, en seer ervaren en
geoeffend bevonden

Op Jaffanapatnam waren ontrent 50
Kerken, en honderd vyftien duysend
Christenen ruym, waar toe alleen D. D

de Vriest, en Buyning waren
Ook onderwees D. Synieu zyne Que

kelingen uit de Schets van D. d’Outrein,
zullende in ’t kort overgaan , om met
hen over D. van den Honarts waaragtige
wegen te handelen.

Daar beneven schreef men den 3 No-
vember Ae. i711 verder , dat de Pro-

onent Conyn ’t Euangelium van Mat.
theus, Marcus, en Lucas in ’t Singa
lees overgeset had; ook versogten die
van Ceylon te mogen weten, of zy dit
Proponenten niet tot Predikanten zouder

mogen vorderen

Ao. 1712 den 9December schreven dit

an Colombo, dat hier 35271 Christe-
nen , en dat 'er in dat jaar nog 136 by

ekomen waren.

D. Conyn Predikte reede in de In
landse taalen, en in ’t Singaleesch of
Gale.

De Colombose Quekelingen waren
Ae. 1713 tot veel genoegen over de wa

V. DEEL.
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waarragtige wegen van De van den Ho-
nart, en over de Theologia Revelata on-
dersogt.

D. Leesten en Cramer oeffenden sich,
volgens schryvens van den 6 Noyember
1713, mede seer in ’t aanleeren der taa-

len.
A° 1714 was de wackere D. Buy

ning alleen op Jaffanapatnam , schoon,
er wel 3 a 4 noodig waren. Egter on

dersteunde D. Cramer hem nu en dan,
ter wyl hy ook fraei in’t leeren der Ma-
jabaarse taal toenam.

D. Agotha, by de 80 jaaren oud, be¬
gon nu mede seer zwak te werden, en
onder den Last op Gale te bucken

D. van Leesten was in dit jaar 1714
op Mature overleden

D. de Vriest lag nu op Colombo, ook
waren hier by de laatste opneming,
38779 Christenen bevonden te zyn.

Ao 1718 schreef men van daar, dat
D. Cramer sich in 't Malabaars sterk oef-
fende

A° 1719 bleek, dat D. Conyn in des
vertrocken D. de le Boucqs plaats op
Colombo gesteld, en dat de toestand der
Kerken en Scholen daar gezegend en
merkelyk aangewasschen was

In ’t Seminarium tot Colombo was D.

Synjeu nog met veel yver onder de Que-
kelingen besig, die reeds tot de geopen
baarde Godsgeleerdheit overgegaan wa-
en , hoewel ’er wegens hunne onpasse-
ykheit geen examen gedaan was

Op Gale was D. Geldesma 1717
overleden ; en op Jaffanapatnam wierc
de zwacke D. Buyning door den Pro-
ponent Adolf Cramer ondersteunc

In’t Jaar 1717 waren door D. Synjeu

ook 8 Studenten van ’t Singalees Se
minarium over de Hoofd-saaken uit i-
Hoofd stucken In’t 2 3 en a boek de
waaragtige wegen van de Heer van der
onert tot veel genoegen geexamineerd,
soo die van Colombo den 17 December

1717 bekend maakten, daar byvoegende,
dat 'er zedert de laatste Visite van ’t di-

strict van Colombo 2414 by de vorige
Christenen gekomen, en dat die nu in t
geheel 406po in getal waren.

Op Jaffanapatnam was D. Buyning
soo gebreckelyk van gesigt geworden, dat
hy niet Prediken kon, dat nu de Pro-
onent Cramer voor hem waarnam, die

nu nog niet zeggen kon, hoe ’t met zyn
Malabaars werk, en met de Kerk aldaar

tond. Ook deden de Inlandse Propo-
nenten hier hun best met Prediken, en
Catechizeeren , om die van hunne Natie
tot kennis te brengen ; dog in’t alge-
meyn klaagde men hier, dat den oogst
eel te groot, en ’t getal der arbeyders

in den zelve veel te kleen was
In’t jaar 1720 kreeg men van daar be-

Mm m richt
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Proponenten soo euvel niet waren, enricht op Batavia en in ’t Vaderland hier
na de verwagting 'er af wel wat meeidat de oude D. Agotha, nu 81 Jaren
mogten zyn.oud, het op Gale nog al gaande hield

en dat D. Buyning op Jaffanapatnam nog
Malabaarse Christenen waren er 189388in de zelve staat als bevorens was
En daar van bejaarde gedoopten 119927.Op Colombo was D. Synjeu nog sec
Gedoopten en reeds onderwesene 28488.

yverig met het werk der Quekelinger
Ongedoopte Suygelinger 31439.besig , zynde in dat Seminarium nu -
Alle ongedoopte Jongelingen 2769Studenten en 7 Schoolieren ; dog de

Meyskens 1493.laatste om hunne trage bevatting onbe-
De verdre Inlandsche Christenen 79845.quaam tot de verdre studien, hoewel nog

dienstig bevonden, om hen tot School-
Op Gale waren 55159 Christenen, dismeesters te gebruiken

vry wel in kennis waren gevorderd, sooDe eerste 7 waren geexamineerd ove
als die by de laatste Kerk en School-Vi-de Theologia Naturalis, en nu tot d

site van D. Buma zig opgedaan haddenStudie van den geopenbaarden Godsdienst
Tot Colombo had men nu D. deopgetreden, bedienden sich hier ontrent

Vriest, Conyn, en Potken, zynde dievan Burmanni Synopsis, waar in zy a
laatste hier van Jaffanapatnam in de plaatsvry ervaren waren , dog zy wapender
van den in Maart overleden D. Mosecsich hier uit alleen tegen de Heydenen
Hermanni beroepen.Mooren, en Papisten

Op Colombo waren nu 4oy6r Christe Dok was kort te voren D. de Oude

nen, en op gansch Ceylon, buiten Jaffana tot droefheit van velen dit jaar overle-
denpatnam, had men een getal van 179715de1

De Kerk hier was by de laatste Visita-zelve

A°. 1721 Gaven die van Indiën uit eer tie alomme loffelyk bevonden

Brief van Jaffanapatnam van den 3 No- De Inlandse Christenen waren 41467,
vember 1719 bericht herwaards, dat al- en seer yverig, voor al tot Nigombo,
daar nog waren D. D. Buyning en Sca- daar men D. Cramer voor een tyd ge
vola, Potken, en Hermanni, en dat die plaatst had, om ’t Malabaars te leeren

laatste op Colombo van daar beroepen Het Seminarium alhier tot Colombo
was, in de plaats van den overleden D. had goeden voortgang en de Studenten
van Brummen. hadden seer toegenomen soo in de Schets

Het Inlands Christendom op Jaffana- van d’Outrein, als in de Synopsis van
parnam bestond, uit 189764 Cnristenen Burmannus ; dog de algemeene klagte
en was de Malabaarsche Queck-School hier was over het te groot gebrek van
nog in de vorige staat, in de welke wee Predikanten in soo grooten oogst, alsoo
6 Jongelingen op een nieuw aangeno zy in 2 jaar4 Predikanten verloren liadden.
men waren, gelyk de 2 Inlandse Propo- A°. 1723 hoorde men van die van Cey
nenten voortgingen om de Singaleesen lon , dat men op Colombo nog had in
en Malabaaren aldaar in de gronden van ’t jaar 1721 D. D. de Vriest, den Rector
onsen Godsdienst te onderwysen Synjeu (wel zwik dog nog vol yver

Tot Gale waren nu nog D. D. 2 Bu Conyn, Marinus, maar Wibranda was

ma, Wetzelius, en den Proponent Cra- op de Reyse overleden; ook was D. Wet-

mer hier in de plaats van den overleder zelius hier van Gale beroepen, gelyk
D. van Jever gesteld. Het getal der bevorens D. Potken medc.
Christenen was hier 27040 De Christenen hier waren 41467

Op Colombo had men D. D. de Ou Op Jaffanapatnam stonden nu nog D
de, de Vriest, Conyn, en Hermanni Buyning (nog al in den zelven staat, als
hier van Jaffanapatnam beroepen. pevorens) en Scævola. De Christenen

Dit jaar waren hier 41 160 Christenen, nier waren 189388.
behalven dat 'er veel van de Pest gestor Op Gale lagen D. D. Buma en Wet-
ven waren. zelius; dog de laaste was na Colombo

Op Colombo had het Singalees Semi beroepen ; ook was hier de Proponent
narium dit jaar geen voortgang gehad na Cramer, allen welken de sorge over F5119
’t genoegen van D. Synjeu, als wel be Christenen aanbevolen was

vorens, ’t geen meest door zyn Eerw Jit een Brief van Colombo van den

onmagt veroorsaakt was. 14 November Ab. 1721 bleck klaar, dat
A°. 1722 kreeg men van daar over Jaf D. D. de Vriest, Synjeu, Potken, en Wet

fanapatnam by na ’t zelve bericht we zelius nog hier lagen, en dat D. Synjeu
gens den staat deser Kerk; dog uit een den 10 November 7 Quekelingen over
Brief van Colombo van den 7 Novem- de vragen van Borstius geexamineerd, en
ber 1720 (door D. D. Potken, Synjeu hunne bequaamheit in ’t lesen en schry-

ven van het Duytsch aangewesen had.en den Ouderling van Gent geteckend
De Studenten waren ondertusschenbleck , dat de vrugten van de Inlandse

seei
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seer ywerig in ’t doorloopen en leeren
verstaan soo van D. d’Outreins Schets,
als van de Synopsis van Burmannus, waa
in zy reeds seer wel geoeffend waren.

Die van Colombo hadden ook

nieuwe Kerken en Schoolen gekregen
soo dat ’er nu in ’t geheel 38 waren

Op Nigombo wierden de gemeenten

besorgt, in 't Malabaars door D. de Vriest
en in ’t Singalees door D. Conyn; er
D. Cramer bediende daar ook de Duitse

en Malabaarse Gemeente, en hy Leerde
die laatste taal seer yverig.

De Proponent Jan lgnatius dede daar
ook veel dienst met Prediken en Cate

chizeeren
In de Kerk en School van Topoepeti,

Pancare, en Sunampitti, op Cotta wiers

de nieuwe gemeynte besorgd door D
Conyn, en was nu’t getal der Ledematen

Op Colombe 310
.in 't Lazarus-Huis.

170Nigombo
70Corta, en daar onder

12Calpentyn
.Toeroecoryn.

or 621

Jaffanapatnam. 30

12Gale en Mature

Batticalo 3

Manaar. 3.

Tricoenmale. 35
526

Ledemaaten in ’t geheel 1147

Tgetal der Christenen tot Colombe

vas 31694.

Op Gale had men D. a Buma, en van
Batavia had men D. D. Marinus, ei

Wibranda herwaards gesonden; dog di
laatste was op de reyse overleden

De Christenen tot Gale waren 5171
en de Ledemaaten alhier 110.

Op Jaffanapatnam lagen nog D. D
Buyning en Scævola; en waren toen d
Christenen hier 182302, en de Lede

maaten 27 3

Soo dat de Christenen van Colomb
3489.uitmaakten

58711
Gale.

182302Jaffanapatnam

Te samen 175907

Van de neerstigheit der Inlandse Prc
ponenten viel niet veel te roemen; maa
6 Jongelingen, door den Heer Landvooge
Rumph in de Queek-School besteld, ga-
ven seer goede preuven van hunne neer
stigheit, en goed begrip

ColomHet getal der Schoolen was or
bo

Gale 18im

15Pori Mature

75
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Volgens de laatste tyding Ae.1723
van Ceylon stonden hier nos

Op Colombo D. D. de Vriest,Syn-
jeu (als Rector) Conyn, Potken, Joan-
nes Philippus Wetzelius, en den laatst
daar gekomen Cornelis de Bucq

Op Gale D. D. a Buma, Phil. Do¬
ctor, Joannes Wilhelmus Marinus , en

Petrus Kalden, onlangs daar gekomen
Op Jaffanapatnam. D. D. Buyning,

Wibrandus Scævola, Godefridus Joan
nes Weyerman (ook onlangs ’er geko-
men ) Joannes Bernardus Noordbeek, en

Adoif Cramer. Daarbeneven waren or
Ceylon nog gekomen, en Ae. 1723 of
Cosombo geplaast D D. Dirk Jan van der
Tyd, en Bartholomeus Tyke, by welke A-

1724 D. Henricus Zaekens nog gevoegd
was; enAr 1725 waren hier overleden D

D. de Vriest en de Buck op Colombo, er
D.  Buma op Gale.

Ik zoude hier nog meer bysonderhe-
den, en ook dese en gene seldiame voor-

vallen en Kerkelyke behindelingen kon¬
nen byvoegen ; dog alles wil soo niet ge
schreven zyn

Ock zou ik hier wel aan konnen lassen

t geen D. Baldeus cver den staat deser
Kerk in zyn tyd zegt; dog men kan dat
beter by hem zelf lesen ; behalven da
ook de Kerk aldaar te dier tyd nog nie
heel verre uitgebreyd was

Wanneer ik nu over dit voorgesteld
in ’t algemeyn , en over soo groot een
getal van Predikanten, als men hier uit
de volgende nette Lysten sien kan, maa

een korte aanmerking zal en mag ma
ken , soo komen my daar onder seer wey
nig Mannen voor, die sig in ’t aanleerer
der Malabaarse of Singaleese Taalen bey-
verd, en daar in vrugt gedaan hebben.

In 't Malabaars heeft maar begonnen
D. Baldeus ; dog die hier in uitstaken

zyn geweest D. D. de Mey, de Vriest,
en de Proponent Cramer, en in ’t Sin
galees D. D. Kat, Ruel, Synjeu, en Co
nyn

Dit geeft immers, by soo kleenen ge
tal , onder soo veel wackere Mannen,

een klaare blyk en bewys, dat se niet al
le even bequaam zyn , om taalen te lee-
ren, en dat men dierhalven wat meer ag

ting voor die gene, die dese moeite o
sich nemen, en daar toe bequaam zyn
behoorde te hebben, als men wel gewoor

is hen te betoonen
Daarbeneven, als men eens siet, hoo

men met die lieden , die daar toe nog
lust hadden, en met hunne werken, die
zy door hun zweet voor den dag brag
ten , geleefd heeft, men heeft immers,

na soo een doodelyken arbeyd, soo van

D. Kat, als van D. Ruel, al hunne moei-

ten, en al hunne werken, zelf nog byi
hun leven , ten grooten deelen onnut ge

maaktMm m :

Aanmer-

kiug.
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namelyk, om dat 'er te weynig arbey-maakt met het Seminarium afte schaffen,
ders in den oogst zyn geweesten Schoon men dat daar na weder op

Daarenboven siet men immers totrichtede, soo was men toen juyst weei
10g toe geen werken van belang in 'tvan geen taalkundige Mannen voorsien;
Singaleesch, of in ’t Malabaars, in't lichthoewel sich naderhand de wackere D
komen, schoon ’er al verscheide fraeje wer-Synieu sonderling in 't Singaleesch bei¬
ken gemaakt leggen maar men wil

verd heeft. hebben, dat 1 a2 taalkundige Predikan-
De getuigenis, die doorgaans van de

en soo veel honderd duysenden men-se Christenen in ’t gemeen, schoon soc
schen alleen stigten , en de verdre nogveele in getal, gegeven werd, is, dat
bekeeren zullen, dat immers ommogelykzy seer slecht in kennis zyn; maar hoe
is te doen.kan dat ook anders zyn, voor al, soo men

Soo dese menschen nu den Bybel ver-maar eens insiet, hoe weynig taalkundige
aald, en andre noodige boeken gedruktPredikanten ’er in al dien tyd geweest

hadden, het is immers seker, dat dit herzyn, daar ’er in tegendeel doorgaans voor
ongemeen veel helpen, en den dienst derider Seminarium en bysondre Kerk ten
Predikanten veel ondersteunen zoudeminsten 4 op een en den zelven tyd, en

Hier mede souden wy van de Ceylon-dan nog 4 tot een verset, als de an-
se Kerk-faaken konnen afscheyden; dogdren stierven of vertrocken , vereyscht

vierden. En dan was ’er nog geen een wy zullen ’er nog eenige Lysten van Pre-
te veel geweest. Dus siet inen de reden dikanten byvoegen.
waarom ’er geen meer vrugt gedaan is,

sVL

DER

PREDIKANTEN van PUNTO GALE.

van Ae. 1642. tot Ae.Antonius Hornhovius.
Joannes Sterthemius. 1645.1643.

Antonius Hilarius. 1649.1645.

Antonius Lenzius. 1648. 1650.
Henricus Bongaard. 1648.

Franciscus Wyngaarden. 1651. 1660.

Dominicus Vinsemius. 1652.

Petrus Kesselerus. 1655. overleden1655.
Philippus Baldeus. 1656 1657.

Joannes Ferreira  d'Almeyda vertrok A¬ 1658.1656.
1658 na Toetecoryn, en A°. 1663 van
daar na Batavia.

Joannes  Breyl hy wierd Ae. 1658 op 1658. 1658
Manaar gelegt, bleef daar tot Ao. 1661

vertrok toen na Jaffanapatnam
Bartholomeus Heynen. 1664 1679
Jacobus Burenius. 1667. 1676.
Jacobus Schee. 1668.

Jacobus Corf. 1668. 1611. overleden

Wicolaus Agotha (dog van 1697 lag hy of 1718. overleden oud S; jaa-1668.
Nigombo ren

Nicolaus Livius. 1699. 1691. dito
Gerardus Hacoma. 16971692.

Thomas van Simey. 1667. 1699.
1698.Regnerus Kroonenburg. 1700.

1702.Arnoldus Swem. 171I.

1717. ditoGellius Geldesma. 1713.

Willem Conyn. 1717.1716.

Sixtus  Buma. 1718. 1725. overleden
1718Jacobus van Jever. 1719. dito

Joannes Philippus Wetzelius. 1718. 1721.
Joannes Guilelmus Marinus.
Wetzelius Wibranda, op de reyse vanU 1722.

Batavia na Ceylon overlede n.
Petrus Kalden. 1723.

LYST
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LY ST

DER

PREDIKANTEN van NIGOMBO.

Predi- A°. 1642. tot A¬Antonius Stamperius.
kanten Franciscus Wyngaarden , voor een korte 1655.
van Ni-

tyd.
gombo

1676.Theodorus Kloppenburg. 1676. overleden
1676,Marcus Mafius. 1691

1681 1611.Joannes Coyterus

1698.1697.Nicolaus Agotha.

En der

PREDIKANTEN op MATURE.

1685. 1697. overledenFeico Weylsma.En Ma-
ture 1692 1699Regnerus Kroonenburg

1697. 1698.Gerrardus Hacomg

LYST

DER.

PREDIKANTENvan JAFFANAPATNAM.

Predi Philippus Baldeus. 1665.1658
kanten Joannes  Breyl 1651. 1665.
van Jaf-fanapat- Baytholomeus Heynen, dog stond hier maa 1676.1664.

korte tyd, en ging na Gale.pam.

1667. 1679.Servatius Clavius.
Adrianus de Mey. 1699. overleden1678.
Joannes Fredericus Stumpbius, na Batavi: 1680.1678

vertrocken
7acobus op den Acker 1688.1678.
Joannes Fredericus Stumpbius. 1693. overleder1681.

Joannes Coyterus 1686.1681.

Feico Weilsma, voor korte tyd, en toen oj 16851685
Mature gelegt.

1687Adrianus Backer 1686
Francois Chasse. 1694. dito1686.

Conradus Kroonenburg 1687. dito1686

Philippus de Vriest. 16991692.

Joannes Roman, na Batavia. 1699.1692
Joannes Coyterus 1699. dito1699.
Regnerus Kroonenburg 16981696.

Gerardus Hacoma. 16991698
Philippus de Vriest, van Batavia 1713.1700
Joannes Roman, van Batavia. 1701. overleden.1700

Gerardus de Oude 17031700
Francois van de Sande. 1705. dito1702.
Joannes huyning 1711. 1723. noc
Antonius vun Brummen. 1718. 1719. overleden
Wybrandus Scavola 1718. 1723. nog
Joannes Bernardus Noordbeek 1723.
Adolphus Cramer. 1723.

Mmm 3 LYST
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LY ST

DER

PREDIKANTEN van COLOMBO.

1663.Ludovicus Bogaard.
1662. overleden1660.Gerardus Holkenburg.

1661. diro1661.Joannes Nathanael Donker.
1662.Henricui Wallius.
1662.Antonius Siserius.

1662. dito1662.Gosuinus Slipperius
1663.1663.Balthasar Obie de Meter.
1668.664.Jacobus Maxwel

1667. 1679.Juannes de Voogd.
1667.Ar noldus Oorschot.
1668.Jacob Corf.

1675.Laurens Hemling. 1669.
1704. ditoSimon Kat. 1671.

1691.Hermannus Specht. 1674.

David Farny. 1675.
1676.1676,Lucas Bosch ab Os.
1085. dito1652.Arnoldus Japyn.

1685. ditoHenricus vani Laren. 1683.

1687. 1703Isaac van der Bank-
1706. overledenMarcus Masius. 1591.

1701 overledenJoannes Ruel. 1692.

1639. ditoRudolphus Meerland. 1692.

1699. dit-1694.Her mannus Specht.
1700.1699.Thomas van Simey.
1705.1700.Philippus Goting.
17.1.1702Nicolaus Rimersma.
1720. overledenGerardus de Oude. 1703.

Petrus Synjeu. 1723 nog1704.

1717Engelbertus Franciscus le Boucg. 1712.

1725. overledenPhilippus de Vriest. 1712.

1717Jacobus de Jong. 1715

1723. nogWillem Conyn 717.

1723. 10gGerardus Potken. 1718.

1718. 1720.Moses Hermanni.
Joannes Philippus Wetzelius. 721.

Joannes Bernardus- 1723.1722.
hier aangekomen.Noordheek

Petrus Kulden. 1722. to0t 1723.
Cornelis de Bucq. overleden1725.

Die nu alles met aandagt overwegen , ’t geen wy, soo wegens de nader ondec-
king van Ceylon, als wegens de Steden en Landen alhier, van tyd tot tyd door
de Nederlanders verovert , ter nederstellen, zullen moeten bekennen , dat al
’t geen ons de Ouden van Ceylon gesegt, of ’t geene zy, of ook andre volkeren van
Europa, in dit opsicht in ’t Oosten verricht hebben, geensins by de ontdeckingen
der dappere Batavieren , nog by de veroveringen van Landen, en Steden, en de

overwinningen, die zy daar behaald hebben, te vergelyken is, weshalven wy dan
oordeelen het noodige hier ontrent soo klaar, als het behoord, bewesen te heb-
ben.

Waar mede wy de Beschryving van Ceylon in 't geheel besluyten, om nu tot de
Beschryving van Malabar over te gaan.

BE-
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BESCHRYVING

Van ’t Nederlandsch Comptoir op de Kust van

MALABAR,
En van onzen Handel in

A PAN,

Mitsgaders een Beschryving van

KAAP DER GOEDE HOOPE

En ’t Eyland

MAURITIUS,

Met de zaaken tot de voornoemde Ryken en Landen
behoorende.
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BESCHRYVINGE

VAN

TALALIAAR

EN ONSEN

ZHINLLE

A LDAAR.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

)E Beschryving van Malabar in ’t gemein. Deszelfs Grensen. Geschillen over de
Dzelve. Des Schryvers oordeel bier over. Kaart van onse plaatsen op Malabar.

Wat hy voornemens is te beschryven. Goa beschreven. Wingurla een Comptoir
van ons. Waar Goa legt. Verdere gelegenheit van dien. Is de Hoofdstad van Portu-
gals Indiën. Ingesetenen van dien. Dragt der Mans en Vrouwen. De laatste nader

beschreven. Wreedbeit der zelve tegen haare Slaven. Hoe ’t verder ontrent, en buiten
de stad is. Schaarsheit van Leeftocht en water op ’t Eitand zelf. Saeisoenen.
Zware siekten, daar uit ontstaande. Groote Handel, en Rykdom albier. Verder

bericht van den onder-Koning, en zyn verblyf hier. Het Eiland Anchediva. De
stad, en ’t Ryk van Onor. De stad Baticala. Basselôr en Mangalor, en onse Lo-

gie op de eerste plaats. De Kust van Malabar, eerst in t gemeen beschreven. Win-
den, Lugtstreck, en Saeisoenen hier. De stad Cananôor afgebeeld, als ook t Kasteel.
Bergera, en andere dorpen. De stad Calicoet. Tanor. De magt des Samoryns.
Wonderlyk Erf-recht bier. Zeldsame gewoonte der Samoryns, ontrent hunne Bruids
Verscheide andere gewoontens der Malabaaren. De stad Cranganôr. De Vesting af-
gebeeld. 't Hollands Cranganor. De stad Coetsjjen , te weten ’t Portugeesch,
net afgebeeld tweesins. Baypin. Het Kasteel. Het Malabaars Coetsjien. Ons
Hoofd-Comptoir hier. Verscheide vergaaeringen bier. De stad Porca. De stad Caïi-
coilan. Carnapoli. De stad Coylan. De Vesting afgebeeld. 't Malabaarsch Coy¬
lan. Boomen. Dieren, ap;c. Kleeding, aard, very der Malabaaren. De Taal.
Waaren, bier vallende. De Waaren, hier getrokken. Zware onkosten der Vesting-
bouw hier gevallen.

Mde Kust van MALABAR men het beginnen moetBeschry
Daar zyn ’er, die het pas 10 mylenwel te beschryven , dienen wyvinge

van Ma- van Goa, andere die het 35 36 mylenvoor af te zeggen, dat zy inO
labar in' Zuidelyker, beginnen, oordeelende, datIndien’s half-Eiland aan dese
geimcin.

men aldaar deszelfs grensen in ’t Noor-zyde van de Ganges gelegen, en dat zy
den stellen moet, zynde over die in ’tvan de vier ’t klcenste en laatste deel van
Zuiden geen geschil, alsoo men het daardien uitmaakt.

Deszelfs
in, buiten eenige twist, eens is, dat deHet legt vlak in ’t Zniden van Oost

Grensen. uithock van Comoryn de Zuider grens-Indien , en grenst in ’t Noorden aan
Bisnagar, in 't Zuiden aan de groote In- paal uitmaal't Des

Wy zyn van oordeel, dat Malabar,dische Zee, en aan de Maldivische Ei- Schry-
landen ; in ’t Westen aandie groote Zee, eigentlyk gerekent, zyn begin met de versoor-
waar in de Golf van Persien valt, en die stad Mangalor neemd; maar hebben des deel hier

niet te min voorgenomen dese onse Be- over'tde Arabische kust bekabbeld, en in
schryving van de stad Goa af te begin-Oosten tegen het swaar gebergte van Ba-
nen , om dat zy van ouds her de zetellagatia , ’t geen dese kust van Choroman-

der Indische onder-Koningen van Por-del scheid.Geschil Onder de Beschryvers van dit land zyn tugal geweest is, en om dat zeer veellen over
de zelve. menigvuldige geschillen; waar van daan aanmerkensweerdige zaaken in en ontrent

V. DEEL. die
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die stad voorgevallen zyn, die wy niet
behooren over te slaan, en die wy ner
gens beter, dan onder de stoffe van Ma

labar, konnen te pas brengen
Indien wy maar alleen in ’t oog had-

den, om de kust van Malabar, voor zoc
verre de Nederlandsche Maatschappy tor
de zelve betrekking, en ’t besit daar var

heeft, te beschryven, (waar van wy eer
Kaart hier nevens geven, gemerki Ne
15) dan zouden wy moeten zeggen, da
iet maar in de Koningryken van Cana
nor, Cranganor, Coetsjien, Porca, en

Coylan, &amp;c bestond; maar wy zullen
nu dit bestck wat verder om den Noor-
nemen, en zoo van Goa na de Zuid ko
men afsukken

Ook zullen wy, volgens onze vorige

HRBESC

DER

11
der de steden , benoorden de

Malabaarse kust gelegen, is eerS
der beroemste van ouds har de

sta- Goa geweest
Zy legt op een vry groot Eiland, op

de Noorder breedte van byna 16graaden
en 32 minuten

Dit Eiland van Goa, met de verdere

landen hier ontrent , welke Sahajus o
Sabaim , Vader van Adil Chan (anders

Hidalcan genaamd) na sig genomen heeft
stonden in oude tyden onder den Koning
van Narsinga, of Bisnagar, en men sie
in ’t Noorden de steden Banda en Win-

gurla, eenige mylen van daar gelegen
in welker laarste plaats wy van ouds ool

een Comptoir, en een Koopman tor Op
perhoofd, en altyd zeer goede gelegen
heic gehad hebben om van daar der

Fortugees allen bedenkelyken ondienst te
doen, en om van alle voorvallen in Goa
altyd een bericht te hebben, om daar na
dan onse maatregels te nemen En nos
Noordelyker legt Dabul , een groote
stad, en een landschap van dien naam.

In 't Zuiden grenst zy aan’t land van
Salsette, waar onder zy mede behoord,

ten ware men de zelve, by een grootei
bestek, onder de landstreck van Canara,
daar zy een deel af is, betrekken wil.

Het Eiland, waar op het pragtig Goa
legt, is ontrent ; mylen in’t rond

Het legt ontrent een groote Rivier
Mandowa genaamd, die uit het geberg

te van Decan, eerst Zuid aan eenige my
len , daar na West aan door Cuncan
en zoo ontrent Goa in Zee stort, al-
waar de zelve mede het Eiland, waar o

YVINGE

gewoonte en bestck, eerst van het land
zelf, en daar na de zaaken, daar in voor-

gevallen, melden.
Dog alvorens wy tot de kust van Ma

labar zelf komen, maken wy, vry Noor-
delyker dan Goa, al van de 18 graden
af een begin, daar ons eerff de Portu-

geesche stad Chaul, en wat Zuidelyker
de stad, en ’t land van Dabul voorkomt

dat sig byna als een Eilandje verroond
hoewel het aan de kust van Malabar

vast is

Eenige mylen verder na ’t Z siet men
de schoone stad Rajapoer, en nog wat
Zuidelyker Corepatnam, een vlck, en
pas benoorden de stad Goa siet men ’t
Eiland en ’t verdere land van Bardes.

YVINGE

STAD

T.

die vermaarde stad legt, helpt maken.
De stad is vry groot, zynde ten deele

met groote steene muuren omringd, en

van een fracye Baey voorsien, dog waar
in men niet komen kan , zonder eers

twee sterke water-vestingen, die teger
over malkanderen legg n voor by te
loopen, en dus moet men de Rivier, dit

eel bogten maakt, al wat op, eer mer
er by komt

Men heeft ook eenige poorten aan de
zelve

Zy legt op zeven heuvels, en heef
ook in ’t rond veel heuvels leggen, die
’t gesicht der stad niet alleen beletten,
maar die (gelyk ook de naby gelegene
cbergten) oorsaak zyn, dat het er niei

icel gesond is, om dat al de ongesonde
dampen daar blyven hangen, en sich over
se stad verspreiden, waar uit zeer veel
juaadaardige koortsen en andere sickter
ntstaan.

De straaten staan zeer verward dooi

een ; dog zyn anders zeer reyn, en net
geplavcis

den heeft hier zeer veel pragtige en
trotse gebouwen,en heerlykc, hoewel ook

veel oude en bouw- vallige huisen, zeer
veel defrige Kloosters, en ongemeent
choone Paleisen, onder welke dat van
den onder Koning boven alle de andere

in heerlykheit, en grootte, uitmunt

De Cathedrale Kerk is een schoon er

net gebouw welkers Altaar en de zyde-
Kapellen met zeer fraei-gesnedene Beel-
den vervuld, en die sterk verguld zyn

Het Klooster der Dominikaanen iseen

voortreffelyk gebouw. Het heeft een
O

Verdere
gelegen-

eit van

dien.



VAN MA

ongemeene fracje porgevel aan de straat
zyde, en men gaar het met veel trappen
op. De Kerk des zelfs overtreft in heer-
lykheit zeer verre de Cathedrale Kerl-

en zy heeft een menigte van pilaaren
die van boven tot beneden verguld, ge-
lyk ook de muuren zeer fraei, en met ceni

ge geschiedenissen van dese en gene Bloed-
getuigen beschilderd zyn.
In de Sacristie siet men zeer veel sil

gere Kandelaars, en veel andere silvere

vaten. Ook siet men ’er veel nette slaap-
steden, die op boven en beneden Gal-

deryen voor een groot getal Monniker
gemaakt zyn , welker kleed een witte

velt met een haak onder een swarte rok

is. Het is daar vol Monniken en Gee

ftelyken van hunne Ordre, gelyk hier
ook de zetel van den algemeenen Inqui
fiteur, of navorscher en ondersoeker van

de belyders hunnes Geloofs is, die ook
altyd uit een van dese Monniken geno
men werd

Geen grooter Klooster is ’er, als dat
van de Jeluiten, die hier doorgaans met
de naam van Paulisten (na hun Klooster,

het eerste in Goa) best bekend zyn.
et is gelegen tot St. Rochus, als een

aruis gebouwd, voorsien van een schoo-

ne Bock-ry, een net Gasthuis, en van

een groote Apothckers winkel, vol heer-
lyke geneesmiddelen, onder welke de
kende steenen van Goa (die door Pa

ter Gaspar Antonio, tot groot voordce
van dit Klooster, gemaakt wierden

geensins de minste zyn.
Dese Monniken gaan ook met swarte

rokken; dog met een kraag en ringen

en met ronde bonnetten, die plat zyn;

zonder koussen; dog met schoenen. Zy
zyn hier meesters van de politie, en van
de Koophandel

Den Dom van Bon Jesus is een zee

vermaard gebouw en de Kerk is weer
dig, om van alle liefhebbers der Bouw
kunde gesien te werden. Men zegt
dat Franciscus Yaverius, die groote Apo
stel en bekeerder van Indiën, in de zel-

ce onder een Tombe begraven legt, to
nog t0e ( zoo de Roomsgesinden daar
voorgeven) zoo versch en levendig var
verwe zynde (gelyk dit alle jaar nog in
de Vespers van zynen Feestdag eenmaa

vertoond werd) dat de onkundige van dt
middelen, die daar toe gebruikt werden
eden hebben, om sich daar over tever-

wonderen

Het Klooster der Augustynen is med
sraei, en redelyk groot, buiten de wel-
ke men nog die der Franciscaanen, der
Carmeliten, en der Theatynen, mitsga
ders nog twee Nonnen-Kloosters van
St. Monacha, en St. Clara, heeft

Het Paleis van den onder-Koning is al
vry groot en fraei; dog het heeft die ko

LABAR.
stelykheit niet, als wel zommige ande
e, hoewel het in zommige zaaken weder
boven alle andere gebouwen uitmunt

In zekere Galdery des zelfs hangen al-
le de Landvoogden en onder-Koningei
jan Goa, na’t leven zeer fraci in’t groot
uitgeschilderd

Welke Heeren dit ampt bekleed heb-
ben , kan men zeer naeuwkeurig, mei
de tyd van hunne Regeering sien Fol. 107
n het begin van dit ons werk, Nederlandt
Mogenheit in Oost-Indien genaamd

Aan ’t hooger einde van die galdery,
siet men het Vorstelyk gehemelte, waar

inder de onder-Koning, als hy aan
vreemde Gesanten gehoor geeft, ge-
voon is te sitten. In dat zelve vertrek

is nog een ander gehemelte van staat, dat
net de Wapenen van Portugal vercier-

is

In de stad, die in een groote menigte
van wyken verdeeld is, heeft men hie
en daar zeer veel sraeje net- gebou wde
steene, dog meest lage huisen

Het afsienelykste is, dat men boven

op de zelve zyn gevoeg doet, en daar
de vuiligheit zoo leggen laat

Zy is niet alleen de zetel van den on Is de
Hoofd-der-Koning, en zyne Raaden, mitsga
tad vanders van den Aard-Bisschop, en van der

Portu-
pper-Inquisiteur; maar ook de Hoofd- gals In-

stad van Portugals Indiën, en by na ’t dien.

eenige overblyrsel van zoo grooten me-
nigte steden, die zy in oude tyden in
Dost Indien beseten hebben

In dese stad is het alles zoo heerlyk,
hoflyk, pragtig, en statieus, als mer
sich zelven iets van dien aard verbeelden

an

De Ingesetenen zyn of Canaryns, Mis- Ingese-

tisen, Mooren, ook allerlei Indiaanen, tenen.
en zeer veel Jooden, of Portugeesen, over
ille de welke de onder Koning in ’t we
reldlyke , dog de Aards-Bisschop in 't
jeestelyke, het opper-gesag voerc

Over de hoofd-misdaden echter, of 't

leven der Edelen, kan de onder-Koning
reen vonnis wysen ; maar is gehouden

daar over s Konings nadere last uit Por-

tugal af te wagten, of de misdadigen
derwaarts op te zenden. Anders gaat

zyn gesag over alles, wat de Koning in
Indien besil

Hoe veel Ingesetenen in dese stad zyn.
is niet wel te bepaalen ; dog men ge-
oofd, dat 'er wel over de 1ooooo Zie-

len in zyn
De Mans gaan hier doorgaans lucht Dragt

ckleed, en blootshoofds onder hunne der Man-
en Vrou

Zonne-schermen, om niet verplicht te wen.
zyn gedurig den hoed af te nemen, en
m, door ’t overslaan van dien, dikwil-

geen aanstoot te geven ; alsoo zy hier
zeer jalours over hun eer, en over hunne
Vrouwen, zyn

A 2 De-
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Dese liestallige Schepselen zyn hier der
meesten tyd opgesloten; hoewel zy, eg-
ter zeer gemakkelyk weten buiten, en by
hare pollen te komen.

Zy gaan, ’t zy blanke, ’t zy swarte,
buitens huis met een sluyer; of zy laten
lich ook veel in een Palankyn, die mer
Jaloezy-matten bedekt is, voeren, stel

lende haar eere in een groot gevolg van
slaven en slavinnen, waar van de huisen
der vermogende opgepropt zyn; en bin
nens huis siet men haar, van vermogen
zynde, met goude arm-ringen, en roo-
sen-hoedjens, met een menigte van dier
bare Juweelen , met snoeren van Peer-
len om den hals, met hair-naalden vo
Diamanten, en met heerlyke Orlietten

in de ooren, vercierd

Zy dragen gemeenelyk een dun Betilis
half-hemdie, zomtyds onder, zomtyd.
ook wel zonder een borstrokje over her
yf, zoo dat men haren boesem geheel

en al ’er kan door sien; dog die nog wa
schaamte hebben, dragen daar een ge
sloten Cabaey, overhenen.

Over ’t beneden lyf dragen de Portu-
geesen nog een rok; dog de Inlandse eer
lang kleedje, dat hen tot op de voeter
hangd

De beenen laten zy blootblyven; dos
zy dragen kostelyke muylen, of Tsjeri

poes (houte klikken) aan hare voeten.
Schoon zy geensins van de fraeiste soor

hier vallen, zyn zy des niet te min zeer
trots en moedig op hare schoonheit, stel-

ende hare eere daar in, om , schoon zy
al een man hebben, van anderen aange-
beden te werden, waar door veelen der

zelve voor groote en stoute hoeren te
bock staan, gelyk zy hare mans ook al
les, wat zy konnen, ontstelen, om ’t ha

re pollen, alsoo zy zeer geyl, en man
sick zyn, toe te steken

En ongelukkighy, die in hare ongunst
geraakt : want zoo iemand, over straat
gaande,maariets doet, waar over zulk een

schoonheit sig belgd,die mag wel staat ma
ken , dat hy niet lang daar na leven zal.

Geen hoeragtiger en moorddadige
menschen vind men ergens, dan in Goa

en ook geen jalourser Vrouwen
Men kan sig geen wreeder, dan dese

ontrent hare slaven, verbeelden
Zy doen de zelve jammerlyk, dog ir

der stilte , slaan, niet willende, dat zy
onder ’t slaan kikken of roepen zullen.
bchalven dat zy hen dit, of door een
bal , of door een doek in de mond te
stoppen, beletten.

En, als zy ’t lyf aldus wel doorgeslagen
hebben, wryven zy 'er allerlei scher-
pe en heete vogten in, zoo, om ’t ver
rotten te beletten, als om de pyn tever-
swaren. Ja daar zyn voorbeelden af, dat

zy zommige slaven nog sloegen, als zi
al dood waren

YVINGE

Dog zoo ’t cen slavin is, waar op zy
wetcen , dat hare mannen verliefd zyn;
lan is hare wreedheit en verbittering te-
gen de zelve ongeloofelyl

Zekere Mistice riep hare slavin; dog
alsoo de zelve niet ten eerste verscheen,
iette zy haar een heet stryk-yser, waar

mede zy by haar quam, op haren bloo-
ten rug

Andere laten hare slaven, die ’t ver-

corven hebben, gebrade Spek, dat nos
siedende is, en snerkt van hitte, op ’t
loote lyf druppen, een pyn, waar van

er hier veel gestorven, die dan door her
maar in de thuinen (dic zy meest alle

hier agter hunne huisen hebben) begra-
ven zyn

Zeker Portugeesche Mevrouw, nieta
te wel van een slavin bejegend, liet haa
wie hoorde dit oit) gloesende hoef-ysers

aan de voeten spykeren, zonder dat die

meydnog geluid dorst geven, wel weten-
se, dat zy dan nog veel erger te wag
ten had; dog zy quam daags eraan hier
af te sterven

Zommige binden hare slaven met de

armen om hoog ergens aan vast, en laten
de zelve zoo 2 a 3 dagen in dat postuur
staan , latende haar dan voor een korten

tyd los; dog binden haar dan alsoo we-
der vast

Daar zyn ’er, die als hare slavinnen
s nagts dikwils niet wel op haar Juffers
pollen pasten, de zelve de oogen-leeden
of winkbraeuwen tegen ’t voorhoofd vast
iebben laten naejen. Een schrikkelyke
yn (gelyk men sig wel verbeelden kan)
en dit alies gaat onbedenkelyk stil toe,
onder eenige beweging, en ook zonder
de minste haastighcit van die Juffer te
merken, met een verwonderensweerdige
jedaardheit van geest, terwyl die Jussei

haar slavin nog wel versckerd, dat zy dit
aan haar, als haar eigen kind, en tot
haren besten , doet

Zeker Edelman, die een zeer jaloerse
Vrouw had, quam op zekeren tyd mei
een fracjei slavin t’huis, die hy op de
markt gekogt had , en die hy by zyn
Vrouw zeer sterk over haar schoone wit-

te tanden prees ; dog hy was zooras niet
iitgegaan, of zy liet de meid al die
schoone tanden uittrekken.

Zen zekeere zwartin, verzckerd zynde

lat haar man by een blanke meid hield,
liet de zelve vast binden, sneed haar lic-

haam zelf in ’t kruis op, en stak 'er toen
of dit nog niet genoeg was) een gloe-
jend yler in, waar van zy kort er aan
quam te sterven

Honderderlei zulke siukken zou men

van dese Goasche jaloerse monsters van
Vrouwen konnen verhaalen , indien ’t

ons lustte ons daar verder niede op te hou-
den.

T
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Zy doen den ganschen dag nietdan Pi-
nang eeten, Snuyf-Tabak snuiven, er
na hare pollen vernemen, of hare slaver
kastyden; want met de huishouding la
ten zy hare May di Casa, of huis-moe

der (een der voornaamste slavinnen) en
haren Pay Kok, begaan, en zoo die nie

wel oppassen, dan werden zy deerlyk af
geroft.

Hje t 4l ’t land buiten Goa bestaat tusschen
ve der zelve, en de vasie wal, in zeer veel
onren t

klcene Eilandckens, waar op men zeeren buiten

destad is. fraeie bosschen, geboomten gebou
wen , lusthuisen , en ook (na zy groot
zyn) wel fraeje dorpen siet

Wanneer men buiten de stad gaat
neeft men de schoonste wandelwegen
lie men bedenken kan; dog hier zyn een
groote menigte van wagten gesteld, om
t wegloopen der slaven te beletten, dit
sig anders maar na de vaste kult bege-
vOn.

Men ziet in ’t Noorden de bergen
van Bardes, en in 't Zuiden de landen

van Salsette leggen.
Men heeft hier gelyk als een eeuwig

durende zomer, alsoo het ’er altyd groen;
hoewel ’t ook uitnemend heet is, als tus-
schen den Evenaar, en de Kreefts Zon-

nekeers kring, leggende.
Dit Eiland is zeer onvrugtbaar; en

men heeft ’er niets, dan eenige vrugten,
als mede wat Lammeren, Geyten, Dui

ven, &amp;c. Ook is ’t land in sich zelven

zeer bar, wreed, en onbequaam om be
bouwd te werden

Veel lyftogt komt wel van Salsette
en Bardos; dog de meeste van het vaste
lan

Binnen Goa is ook zeer weinig goec
drink-warer, zynde daar maareene Fon-

teyn of Bron , Baganyn genaamd , die
nog wel een : myls van de stad legt, van
waar de slaven het water halen, en dat

in de stad te koop brengen
In alle huisen heeft men egter putten;

dog de aarde valt hier zeer steenagtig
en ook roodagtig, dat zommige stof-
scheiders aangeset heeft, om ’er goud uit
te halen, dog ’t is hen van den onder
Koning verboden, op dat dit geen lok
jas voor cenige goud-gierige werden
megt, om de zelve te eer op dese ryke
stad te doen aanvallen, en ze derwaards

te trelcken

Het regen-moesson begind hier in de
maand Mcy, en de drooge tyd in No-
vember ; ’t geen van Cambaya tot den

uithoek van Comoryn zyn vasten loop
zoo heeft, en stand houd

Het regen-saysoen begind en eindigd
gemeenelyk met Donder en Blixem, en
in’t drooge saisoen waeid ’er een schoo-
ne Oosten wind door, die door Weste

lyke Zee winden , tot matiging der

A BAR.
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sware hitte, dan vervangen werden
Die in dese stad boven op ’t gebergte

van Ballagatre is, ziet na de kant van
Choromandel (dat ’er op zommige plaat-
se 70, dog op andere maar zo mylen
an daan is ) een schoonc zomer, en
reerlyke bebouwde landen, terwyl hy

aan de andere zyde, op Malabar, alles
door de sware regens verwoest, en door
dikke nevels en mist verdonkerd siet, en

en lucht verneemd, die met ysselyke
Donderslagen, en schrikkelyke Blixem-
straalen beset en vervuld is.

ZwareZware sicktens heeft men in die ty-
siekten.den , dat de saisoenen verwisselen , hef-
daar uit

tige koortsen , 't Mordexin (dat ie-
ontstaan¬

mand met groote benacutheit en hart-de.

clopping, zoo schielyk overvalt, dat zi
er aanstonds van meinen te zullen ster-

ven) en meer andere sware siekten daar

gemeenelyk op volgende.
Veelen alhier hebben ook de Spaan-

sche pokken; dog 't is hierzulken schan

de niet, als in andere landen, zelfs zyn
er , die ’er op roemen , van die zoo
en zoo dikwils al gehad te hebben. En

hoe kan dit minder zyn in een stad, waar

in zoo schrikkelyk gehoereerd werd, en
daar de Vrouwen sich niet schaamen in

haar Mans bywesen met hare pollen or
te trekken, na dat zy hen een Dut-

ter-drank ingegeven hebben , die hen
als siende blind maakt, hoewel andere

daar van buiten sich zelven geraken. Ook

weten zy een middel, om hen aanstonds
veer tot sich zelven te brengen, met hen
se voeten maar met koud water te was-

schen ; daar anders des zelfs kragt we
ren etmaal duurd. Hoewel ’er ook vee-

le Overspeelsters zeer licht om hals
raaken

De Pest verneemd men hier noit; hoe- Grooter
wel ’er wel siekten zyn, die geen min- handel

en Ryk-
ser menschen , dan een Pest, wegsle-dom hier
pen, en in ’t Gasthuis alleen werd een

groot getal van overledenen, aan allerlei
oorten van land-siekten, begraven

Dit Goa is een van de rykste en mag-

tigste steden van geheel Indien, alsoo
hier een ongemeene groote handel in
alles is, gelyk ook de Portugeesen, en
dooren hier byna op allerlei landen en
gewesten van Indiën varen , behalven
dat men hier ook zeer veel Benjaanen,
Jooden, en andere handelaars, heeft,
die in alles, dat men bedenken kan, han-
del op allerlei gewesten dryven.

Behalven oneindig veel winkels van
alles, dat kostelyx bedagt kan werden,
s hier ook alle morgen van 7 tot 9 uu-
ren (om dat het ’er anders te heet is )
ten markt, daar door eenige slaven en

slavinnen , goud en silver, allerlei ge-
steenten en kostelyke Juweelen, onge-

Permeene Peerlen, schoone Arabise
iaan-A 2
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siaanse en andere Peerden, allerlei Dro-

guen, Gommen, Geneesmiddelen, Spe-
ceryen, Tapyten , Damasten , Satty-
ien, Armozynen, en allerlei soorten van
kleeden, die men bedenken kan , ver
kogt werden

Veelen leeven daar ook enkelyk van

hunne slaven, die dese en gene Waaren
voor hen te koop dragen, of die zy aar
anderen verhuuren.

Daar zyn ’er ook, die alleen geld-
Wisselaars, anderen weer, die maarge

woon zyn geld op Bodemery te geven
Men heeft hier gehecle straaten, waar

in niet, dan winkels met Zyde-stoffen;

ook geheele straaten, waar in niet, dan
Lywaaden, andere weder, waar in niei
dan Porcelyne vaten verkogt werden
ja ieder bysondere soorte van neering heeft
hier byna altyd, of meest, een bysondere
straat

De onder-Koning heeft hier een by
sonderen Koninglyken Raad, om alles in
den naam des Konings, 3’jaaren lang, er

zomtyds ook, hoewel zelden, langer
e bestieren. Hy heeft hier ook zyn
ysondere Gerichts-bank, zoo over de
porgerlyke, als over de straffelyke aar
den lyve , oordeelende, en ’t vonnis uit

spreekende
Van de laatste valt geen appel, of be

roep, na eenig ander oord, ten zy voor
de Edelen; dog van de eerste kan men,

by zekere gevallen van veel belang, n.
Portugal sich beroepen.

In die 3 jaaren kan een onder-Koning
die niet had, met schatten na huis kee-

ren; gelyk ook gemeenelyk geschied
Als zy zullen vertrekken, laten zy in

’t Koninglyk Paleis niet, als de muuren,
dog zyn vervanger zend gemeenelyk zy
ne Bedienden voor uit, om behoorlyk
besit van ’t Paleis te nemen, en ’t zelve

weder van de behoorlyke meubelen te
voorsien.

De pracht, en statie, die hy voerd, is
Koninglyk, en zyn macht is hier onge
looflyk groot, alsoo ’t land, dat onder
Goa staat, sig wel 70 80 mylen verre
ten Noorden en ten Zuiden, uitstrekt

Wy zouden hier van Goa nog vee
konnen nederstellen; dog alsoo wy hier
na in’t verhaal van ’t gene in dit land
tusschen de Portugeesen en de Inlander-
voorgevallen is, nog velerlei zaaken zul-

en te berde brengen keuren wy bess
het met de beschryving van Goa hier

by te laten, en het verdere uit te stellen,
tot dat wy tot die zaaken zullen over-
gaan

Wanneer men bezuiden Goa een myl
a twee afsakt, ontmoet men de Rivier
jan Salsette, die men overmoet, bewe
sten de welke in Zee eenige kleene Eilan
dekens leggen

VINGE

Nog s’a6mylen Zuidelyker, ontrent
35 mylen benoorden Cananor, doet sig
het Eiland Anchediva op, dat zeer fraei

Sosch-, en bysonder Visch-ryk; dog an
ders in sich zelven van weinig belang
dan dat het al mede een van de eerste

Eilandekens geweest is, waar op de Por-
tugeesen, by hun komst in Indien, sig
begaven, en daar zy in oude tyden ook
een sterkte gebouwd, dog die zy daar na
zelf, om de sware besetting , en onko-

sten , weer afgebroken hebben

Wat Zuidelyker komt men in de land-

streek Canara, in de welke sig aan stran-
verscheide steden vertoonen.

De eerste, die ons ontmoet, is de stac

Onor, de Hoofdstad van ’t Koningryl
van den zelven naam, en van’t groot Ryk
van Narsinga, zynde 4 a ; mylen van ’t
Eiland Anchediva, en 18 van Goa, of
t graden en 10minuten N. breedte, ge-
legen. Het land is dor en heuvelach-

tig
Hier plagten de Portugeesen mede eer

Vesting te hebben, die door hen op een
Rots gebouwd, dog naderhand, om de
ware besetting, al mede verlaten is

Toen dese stad in haren bloei was, is
hier een groote vaart en handel geweest,

die metter tyd geheel en al verloopen.
en te niet geraakt is

Daar zyn 2 fracie Kerken, de eenc
van St. Catharina, en de andere van St

Antoni , dog beide binnen die Vesting
geplaatst

Hier en daar in de stad siet men nog
eenige fraeje huisen, en goede straaten;
dog men kan sien, dat zy merkelyk, van
t geen zy bevorens was, vervallen is

Naast hier aan, ontrent  a7 mylen De stad
Zuidelyker als Onor of op 1a graden, Batical-
legt de stad Baticala (van zommigen ook
Batacala genaamd) die wel cer al medc

den naam van een Koningryk voerde ;
dog zy geraakte ook onder de magt der
ortugeesen, en is hen cynsbaar gewor-
sen, hoewel de ingesetenen zeerdik wils

hier tegen gesparteld hebben, dog door
se magt van de Portugeesen wierden 2
'er toe gedwongen

Het naast hier aan volgen de steden
van Barsclor, en Mangalor, welke laat

ste op 12 graaden en 30 minuten Noor-
ser breedte legt, een kleene sterkte, en

zeer vrugtbare Rystvelden heeft, als de
zelve door de Oorlogen der Inlandse Vor

sten niet verwoest werden.
In Barscloor, of Basseloor, hebben

wy nog een Logie, die wy hier by No
16 afbeelden

Wat bezuiden Basseloor legt Baqua-
nor, en ’t Riviertie Vier; benoorden
Barseloor legt Os Pandas. Ook siei
men bewesten de Rivier Vier in Zee ee-

nige Koraal-steen Wat

De stac
en’t Ryk
van Ono
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VAN MA
Barselor , Wat nu beide dese steden belangd ,
en Man-galor, en zy zyn kleen, en zoo slecht, dat men
onse Lo- die maar opene vlelcken, waar in niet-
gie op de van belang is, (dan dat wy in Mangalor
erste cen Vesting hebben) noemen moet, aan
241s.

gesien men ’er niet, dan eenige bouw-
vallige huisen , van kley en bamboe
sen opgeslagen, en met wat kalk bestre
ten, siet; zy leggen bezuiden Goa, en be

noorden Cananoor, mede aan Zee, ge-
lyk alle de bevorens beschrevene plaat-

sen.

Ook heeft men tusschen Mangalor en
Cananor, nog de dorpen Canbara, en
Monte Delli, en ettclyke mylen van daa
landwaard in , digt by ’t gebergte var
Ballagatte, den Tempel van Garageli,
n 10 12 mylen van Strand , die van

truninga Perimal leggen.
De Fuft Van dit stedcken Mangalor nu begind,
Van Ma na de stelling der netste beschryvers van
12627

dese landitreck , de ku’t van Malabar in
V gelyk zy in 't Zniden begint, be
toorden de stad Trevancoor, met de lan

den der Vorstin van Aringen, die naaf
aan dien Vorst geenst.

Daar aan volgen langs ae Zee-kant de
landen van den Vorit Singnaii, in ver-
scheide Heerschappyen verdcel-

Gemelde Vorstin houd haar Hof to

Coylan aan de Rivier, wat landwaard in,

en Compagnies Vesting legt opeen klip
pige uitsteekende tong inZee, die maa-
van de land zyde kan aangetast werden

Om nu in ’t gemein vooraf verder var
dese kust van Malabar te spreken, zeg

gen wy, dat men dan N. aan Coylan
daar na ’t landcken van de Marta, daa

na de Ryken van Calicoylan, Betemeni
Repesin, dan dat van Porca, en ’t mag
tig Ryk Coetsjien (diens Koning mei
die van Porca in verbond is) in t Z.

den Koning van Parouw in IN. , den Ko-
ning van Mangarri landwaard in, in het
N. O, en in ’t O. Berkencoer heeft, de
landen van welken laatsten Vorst in ’t W.

tot aan Zee strand, en verder landwaard

in rondom aan de landen deser  Konin-

gen, grensen; en wat Oostelyker le gger
de landen van den Teckencoer.

Buiten dese vier zyn fer nog verschei
de andere Vry- heerkens, binnen den kring
van des Berkencoerders landen, waar on

der de Paljetter wel de voornaamste is

die het grootste deel van ’t Eiland Bay
pin besit, en zyn verblyf op het Eilanc
Chenotti, in de Rivier gelegen, houd.
Ook besit de Raja (of Koning) van
Repelin, een stuk lands binnen de Coe-

tsjiensche grensen. ’t Eiland Baypin leg
tusschen de groote Rivier van Coetsjien,
en tusschen die van Cranganoor

Beoosten Baypin vertoond sig een groot
water, dat zyn aanvang bezuiden de stac

voylan neemd, en tot agter en voorb

LABAR. 7

Panani henen in des Samoryns land voort

loopt, in ’t Z. en N. wel 40 mylen uit

makende, waar in veel groote bewoon-
de Eilanden zyn, die ieder een bysonder
Heer hebben

In dit binnen-water ontlasten sich ze
ven schoone Rivieren, die uit het ge
bergte van Ballagate afstroomen, waar
om ook alle de Eilanden , die rondom in
t water leggen, zeer vrugtbaar zyn

Hoe de landen van den Samoryn in
sich zelven gesteld zyn, kan men vorder
n het laatste rapport van den Heer van

Goens over Ceylon en Malabar, A° 1675
aan haar Edelheden overgeleverd, sien
Dese kust van Malabar, een der verma

kelykste en vrugtbaarste van Oost-Indien.
en ontrent 130 mylen lang, bestaat ver-

der uit een menigte van Koningryken ,
waar onder zommige voorname, als ool

eenige zeer geringe zyn, welker voor-

naamste hoofdsteden sich mede meest aan
strand vertoonen

De magtige Koningryken, met hare
steden van de zelve naamen, zyn zeven
in getal

Cananoor

Calicoet

Cranganoor.
Coetsjien.
Porca.

Calicoylan, en

Coylan.

Buiten dese spreekt men nog van Eerst in't
gemeenSt Andre, Tanor, en van Trevancoor,
beschrc-dat den Trevancotter, een Vorst zoo ge-
ren

naaind , toekomt) als mede van eeni

ge, die nog veel geringer, en van zeer
veinig belang zyn, die Garsopa, Cota
Montinga, Badara, Chambais, Morta,
en Mixterte , genaamd , en van meer
andere, die op de gebergten van Mala-
bar gelegen zyn ; dog dese laarste zyr
van zeer weinig belang , en mogelyk,
dat wy ’er op zyn plaats nog wel iets van
zullen zeggen.

Men heeft hier ook het Ryk van Col-

latry, 7 mylen bezuiden, en 7 mylen be-
noorden Cananoor, hebbende by de Sa-

by denmorynse Grensplaats Conjali ,
de ver-Nayk van Canara Nireckeran,

naarde handelplaats Cotaate, 3 mylen
van Cananoor landwaard in gelegen, pa¬
lende aan de landen van Raja Suwaris,
:en Heer op sich zelven

Aangaande die kleene Koningrykjens,
die op de gebergtens leggen, daar vind

men Changarava, Angamoca, Pinsal
Paroe, Mangana, gelyk mede die van
Mangatti, Porca, Berkenkoer, Tec-
kenkoer, en om de Zuid die van Carna-
poli, Totarkeri, Goundre, Attuigin,
den Trevancotter, en meer andere,

die
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die wy, alsoo die nog zeer weinig by de
onsen bekend zyn, voorby gaan
Ook zyn de zelve zooverre, als mer
wel gemeind heert, niet onder den Ko

ning van Coetsjien, hoewel zy hem et
ren, en achten, als een Vorst, boven

hen verheven; dog ieder is een Heer of
sich zelven

Schoon al dese Ryken hunne bysonde
re Koningen nu hebben, stonden egte
de meeste van ouds onder eenen Keyser
gelyk zy nog meest doen

In de alleroudste tyden was het ook
om zoo te spreeken, maareen Ryk ; dog
de Vorst, na Melcka vertrokken zyn-
de, om Mahhammeds graf te besien

en op de te rug-reise overleden zynde
is zyn Ryk in drie deelen gedeeld, waa
van het eerste aan den Koning van Ca-
nanor, (zyn wapendrager geweest zyn
de) het tweedc aan die van Calicoet

(zynen swaard-drager) en het derde aar
den Koning van Coetsijen (wel eer zy
nen Scepter-drager) gegeven, hoewel
'er tussenen dese drie Vorsten naderhan
altyd dit onderscheid gebleven is , dat
men dien van Calicoct altyd boven di
twee anderen geagt en aan de zelve ool
een veel hooger Titel te weten die
van Samoryn, of Keiser van Malabar,
g geven heeft

Dit landschap is zeer water-ryk , en
vol Rivicren, waar van de meeste zeer

ondiep , dog de voornaamste die van
Bergera (het gemeene roof-nest der Ma
labaarse Vaartuigen en Roovers) die van

Panane, Cranganor, en Coetsjien, zyn
Op deze kuft past mede ’t geen wi

bevorens over het LandschapCanara, in
opsigt van de saisoenen, g-zegt hebben
By dag is 't hier zeer heet en by nag

door den swaren dauw zeer koud. Me
Eceft hier ook Land- en Zee-winden,
van welke de eerste sich van ’s morgen

ten 9  1ouuren, en de laatste van ’s a
vonds even na Zons ondergang den gan
schen nacht over laten voelen. Ook be
gind de Winter hier in Mey, en de Zo
mer in October, of November

Dog laat ons nu treden tot het beschry
ven der voornoemde zeven Koningry
ken, of wel van hare aan Zee-gelegene
Hoofdsteden

De naaste stad aan Goa is Cananoor

Zy legt van Goa wat meer als 40 my
len , 10  12 van Mangaloor aan de
Noord zyde; dog Calicoet legt g  16
mylen in 't Zuiden ’er af

Het is een stad, die open legt, dog
anders al fraei groot en volk-ryk, zynde

van een schoone Velting (door d’ Almei
da g-bouw) honge bolwerken, en cer
vry diepe gracht voorsien , leggend

meer dan half in ’t water, zonder dat 'er

egter cenig Vaartuig , wegens de me

YVINGE

nigte klippen daar rondom leggende, by
of ontrent komen kan.

De gracht , die aan de andere zyde
legt, is uit een steen klip gehouwen, er
wel 100 voeten diep

In de stad heeft men verscheide Moor

se en Heidense Tempels, en veel defti

ge huisen, een bewys en overblyfzel,

dat dese stad in oude tyden zeer gebloeid
in een groote handel op deze en gene

gewesten van Indien (en voornamelyk
op ’t Roode Meir, Suratte, Gambaja.
Choromandel, en meer andere landstree-
ten) gehad heeft , waar toe ook haar
choone Bacy, de welke aan de Zuid-

zyde der stad, en waar by nog een an
dere Vesting der Mogolders legt, zeer
dienstig geweest is, waar in men eertyde
20 2 30 geladene groote Schepen plagt
te sien ankeren ; dog dat is, by ’t ver-
loopen van de zaaken der Portugeesen, al

mede vermindert

De meeste ingesetenen der zelve zyn
Mooren, Persiaanen, en Heidenen, on

der de welke egter nog al verscheide
Kooplieden van vermogen zyn, en di
grooten handel landwaard in met Cat-
toene-, en Zyde kleeden dryven, waar
tegen zy van daar weer Cardamom Pe-
per, Cattoen, Klappus-nooten, en veel
Olic, vervoeren

Wy beelden die stad af No 17., en
het Kasteel Ne 17. A., 200 als ons da
door den Heer Adam vander Duyn, Com
mandeur van Malabar, is ter hand ge
teld

Onder dese stad behoord nog veel land
benoorden , bezuiden, en beoosten di

zelve , dat onder den Koning van Cana
noor staat, die zyn Hof ; a 4 mylen van
Balipatnam houd

Zyn Ryk begind by Montedelli, en
eindigd by Bergera

Het was nog al een Koningje van ee-

nige magt, en dat nog al cenig volk
en byzonder een deel Musquettieis en
Boogschutters, te velde brengen kon
vaar onder sich ook eenige bacjevangers
met zware houw-messen , wel een duim

dik aande rug, bevinden; dog zyn mag
is jegenwoordig zeer kleen

Wanneer hy plagt uit te ryden, za
hy gemeenelyk op een grooten Olifant
hebbende hy een goude Kroon, die coc

ducaaten zwaar was, en die ’t fatsoen

van een muts had, op zyn hoofd
Hy is een bondgenoot van ons, var

welken wy hier na breeder zullen spree-
ken

Hy is ook Koning over eenige der Mal
divise Eilanden, welk recht hy verkre
gen heeft, door cen van dese Koningen
die van zyn eigen volk overvallen wierd
te helpen.

sa6 mylen bezuiden Cananoor, heeft
mer
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VAN MA

men de Vloed van Trangapatnam, en
g3 4 mylen Zuidelyker de Vloed
Main , benevens z dorpen, voerende de
zelve naamen, als die Rivieren

Vier a vyf mylen bezuiden Main, heeft
men het dorp Bergera, ontrent den Vlioct
van de zelve naam leggeende, alwaarock
het einde van ’t Koningryk van Cananor
is

Drie mylen bezuiden Bergera, legt hei
dorp Cornali, en nog 2 mylen Zuidely-
ker, komt men by de beroemde stad Ca-

licoet, by Ptolomeus, Canthapis ge
naamI.

Zy legt even bezuiden een groote Ri-

vier, dic met a taleken, de cenc uit het
N.O, en de andere uit het Oosten, van
boven af komt stroomen, die sig ontrent

een myl van strand vereenigen, en zoo
by deze stad in Zee storten.

Dit is de Hoofd-stad van ’t Koning-
ryk van den zelven naam, ’t welk4 my-
len bezuiden de Rivier van Bergera be-
gind, en by die van Cranganor eindigt
Het beslaat ontrent 32 mylen in de leng
cte, en ontrent zo in de breedtc, en leai
opii; graaden N. breedte.

Dese stad plagt wel ; mylen groot te
zyn ; dog is nu meest verwoest

Zy is de zetcl van den Samoryn,of

den Keizer van Malabar, de magrigste
Vorst op dit geheel land, waar van oris
naderhand blyken zullen voorkomen, als
wy de Portugeesen hier eerst zullen zien
aanlanden, en met hem in geschil raleen,

dat den grond leggen zal, om zyne mag-
tige Legers in t Veld te brengen.

In de tyd der Portugeesen was dit een
van de blocjenste steden van ’t Oosten,
van waarmen voor hunne tyden den gan-
schen handel van ’t Oosten na Venetien

overbragt.

Men heeft hier Tempels met schoonc
Marmere pilaaren gehad, die door de

Oorlogen bedorven , ter nedergeploft,
cn’t onderste boven gekeerd zyn.

Het is nog al een fracje stad, voor zoo

verre cen Iniandse plaats aangaat, en daai
y ook doorgaans een Resident hebben,
dog egier maar een open vlck, waar in
men nogtans zeer veel gemeene huisen,
en ock etrelykc fracie gebouwen van
cenige Hovelingen , en vermogende
Mooren en Arabiers vind, die hier als

Kooplieden sich nedergeset hebben ;
maar ’t Paleis van den Vorst is wel een

van de besteen grootste gebouwen, hoe
wel hy een veel heerlyker Paleis te Pa-

nane heeft, een vlek of dorp, 8 a 10
mylen Zuidelyker gelegen ; gelyk tus-
schen beide ontrent ; mylen van Ca-
licoet, eerft de Rivier Ciati, en nog 2
mylen Zuidelyker, het vlck Tanor ede
Hoofdplaats van een Koningryk van dien
naam) legt.

V. DEEL.

L A BAR.

Een groot gesag voerd de Samoryn
op deze kust, en daar is geen Vorst hier
ontrent, die by hem te vergelykenis
konnende wel 10000o man te veldbren-
gen. Egter willen de andere Koningen
niet onder hem staan.

Wanneer hy komt te sterven , werd
by niet door zyn Zoon ; maar door
zyn Broeder, of anders zyn Zusters-
Zoon, op den Throon vervangen, vast-
stellende, dat 'er dan een wertige nazaat
van ’t Keizerlyk bloed in ’t Opperbestier

volgd, waar van men ontrent ’s Keisers
Zoon zoo vast niet kan versckerd zyn,
om dat het, zoo de Keizerin de zwak-

van hare echt teheit hebben mogt,

schenden , ook wel een bastaard zyn
kon-

De grootste magt van desen Vorst be-

staat in het groot getal van zyne Edelen
en Nairos, die geweldig brusk en hart-
vogtig zyn, vallende maar zoo dolscho-
tig op iemand aan. Ja zy zullen tegen

cen gevelde piek inloopen, zonder de
hydood, of hannen vyand, hoe magig

ook zyn mag, eenigsins te vreesen.
alsZy gebruiken meest pyl en boog,

mede ook wel zabels.

Wanneer dese Nairos in eenig huis ge-
treden zyn, latende hunnen stok, of
eenig geweer , en hun schild buiren

voor de deur staan, (dat zy wel doen,
als zy hier of daar een Vrouwmensch
na hun sin gesien hebben) heeft nie-
mand het hart, zelf de man van den hui-
se niet, om daar binnen te treden, voor
dat zy weer buiten gekomen zyn, dat

egter al wat hard is, alsoo die man wel

denken kean, om wat voor een slegte re-
den zulk een volk daar gekomenn is, Nog-
tans moet hy dat opvolgen, indien hy
sich niet in levensgevaar begeven wil.

et is ook een vrecmde manier hier

dat dese Keizers hunne Bruids noit zelf of

2den cersten nacht beslapen; maar dat
sulx een Bramine in hun plaats latendoen

Enn, dat niet min vrcemd is, de mee-
ste Iulandse Bruids, of Dogters der Ca-
naryns, werd haren maagdom niet doot
haren Bruidegom; maar door eenen Af-
god, die een Priapus verbeeld, en daar
zy zulk een Dogter, onder een zwaar
geraasvan Bekkens, Gongen, Trommels,
&amp;c. tegen aanslooten, benoomen, por-
declende, dat zy anders geen zegen zou
hebben

De Malabaaren zyn ook gewoon aan
hunnen landaard wel ’t rooven der Zee toe

te laten; dog dievery, te land gepleegt.
straffen zy met de dood.

Om hunne verbonden te staven, zyn zy
niet alleen gewoon, op een wyze met
verscheide handen boven op malkande-
ren te leggen, (gelyk wy elders beschry-
ven) maar ook wel op dese wyze te

doen:

Magt de-
Sam o¬

ryn5.
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derlyk

E-f- regt
hier.

Zeldsa-

mege-
woon te

der Sa-
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ontient

hun ne

Bruid.

Ver-
scheide

andere

gewoon

te der

Malaba

ren.
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Dit plagt in ’t eerst maar een storm- De Vel¬doen: Die zweerd, legt een Pifang-blac
Toren te zyn; dog is naderhand met een ling afse-op zyn hand, en zet daar boven op een beeld.
hegte muur van steen, en met een aardegloejend yser ’t geen hy wegwerpt, zoo
val omringd, waar doorde zelve in staaras ’t zyn roodheit verlooren heeft, waa
geraakt is, om al een fraeje tegenweerna een van ’s Konings wasschers hei d’
te doen. Wy vertoonen die by No. 18hand met een servet, in Ryst-water na

De stad legt op 1ograden en 30 mi-gemaakt , omwind, en verder met een
nuten; doch zy is in sich zelven nietveeloord bind, die de Koning verzegeld
en een van de beste gebouwen daar in iNa 3 dagen werd het servet ’er afgedaan
het Paleis van den Koning, dat niet verreis hy dan niet gebrand, zoo is hy on-
van de Vesting staat; doch ’t is alles ofschuldig; dog werd voor een meineedi
zyn Inlands licht en dicht opgeslilet, engen gehouden, zoo ’er eenig teeken van

vyer overgebleven is in ’t Malabaars Cranganooreigentlyk ge-
legen.Gelyk zy hunne Goden, en Konin-

Ook is hier een Heerlyke Pagode vangen, op een en de zelve wyse groeten
alsoo eeren zyook alle hunne oude lieder den Samoryn, en een voortreffelyk Paleis

zoodanig, dat geen jonger Nairo in de benevens een schoone Tempel van der
tegenwoordigheit van een ouder, al wa Koning van Romorner, die nu en dan
hy ook zyn vyand, zal gaan zitten. door Liefhebbers afgeteekend zyn. En

Ontrent het behandelen van hunne alle Vaartuigen, na des Samoryns land
dooden, hebben zy geen eenerlei wyse : willende, moeten voor by ons Fort

t Holwant de lyken der Princen, Bramines Het werd in 't Malabaars, en in her
lan

en der Nairos, of der Edelen van de Hollands (of Portugeesch) Cranganoo
Cranga

lande , werden verbrand ; dog die van onderscheider
nOOr.

andere en der geringe geslagten, werder Het eerste is lang voor Coetsjien be
begraven muurd geweest, alwaar een Indische Bis-

Wanneer zy genegen of gewoon zyn schop zyn zetel had, en ’t laatste wae
iet te schryven , doen zy dat mees zeer oud en vervallen

op blaaden der Palm-boomen, met ysere Men zag 'er egter noch 7Kerken me

griffien; dog hunne verbonden graveeren hare galderyen, cellen, en andere cie-
zy meest op kopere of zilvere plaaten raaden, van de welke er 3 al vry groot
hoewel het ook wel op Palm-bladen ge waren, en onder welke die van de Pau-

schied listen uitsteekt
In andere landen , en onder andere Wy hebben om ’t zelve een gracht

volken, nemen de mans zoo veel wyver waar in doorgaans water is, gemaak't.
als zy willen, begeerende, dat die maar De huisen , die hier in zyn , vallen
met een man zullen te vreden zyn; dog doorgaans slegt, en verder valt van dii
de Heidensche Malabaarse wyven nemer krank Cranganoorniet veel meer te schry-
in tegendeel zoo veel mannen als zy wil ven, dan dat het zeer slecht gefteld, er
len, behalven dat zy ook (gelyk wy e byna tot niet vervallen is

ders melden) nog wel eens van dese of Het landcken van Cranganoor is maa
gene Nairos (dat de man al mede dul- 3 uuren gaans in ’t rond.
den moet) besogt werden Het heeft wel zyn eigen Koning, dog

Dese Natie is zeer trots, en moedig hy, en zyn Ryk, dat mede zeer kleci
maar ook zeer moorddadig, en trouw is, staat meest onder den Samoryn
loos, zoo dat op hen, wanneer zy ons Tusschen Cranganoor en Coetsiien
by hunne contracten al iet beloven, geer heeft men landwaard in de dorpen Muli-
staat ter wereld te maken is caloen, Melcatur, en Chionove; doch

Vyf Mylen Zuidelyker als Panani, en ettelyke mylen Noordelyker, op de hoog
ruim zoo ver van Coetsjien, legt de stac e van de Rivier Ciati , den schooner

Cranganoor, de Hoofdstad van het Ko- Tempel van Divist, ontrent een dorp
ningryk van dien zelven naam, en ontren an die naam, leggen
zoo groot als Gale Als men ; mylen Zuidelyker opgaat,

Zy legt wat benoorden de Rivier, en komt men by de vermaarde stad Coe-
bezuiden de zelve, op een zand-plaat tsjien

heeft men de kleene Pagger Paliport leg Zy legt eigentlyk op een groot Ei-
gen. land.

’t Fort van Cranganoor maakt de schei Het is een zeeroude,en de Hoofdstad De aad
Cer¬ding tusschen ’t land van Coetsjien, en van ’t Koningryk van den zelven naam.
jien ; af¬dat van den Samoryn, dat in ’t N. of dat ’op 10 graaden, en eenige minuten gebeeld.

den oever der Rivier legi legt, zyn aanvang by de Rivier van Cran-

Dese schoone Vesting legt 4 myl de ganoor, of die van Mangar neemd, en
Rivier van Cranganoor op, ontrent eer J6 mylen bezuiden Portugals Coe-
Kanon-schoot van strand af, op een uit tsjien, of by ’t Ryk van Porca, ein-
stekende hock digd.

Zy



n
Grond Teckening van de Fort -sse

CRANGANOO
8

et de buyten nvercken en’t Profyl van eel Zeuwe Schans

ot Muysenmet diy Sarams diy Straaten en Tagtig èr»
AemorieTer ordre van syn Joogh els Joogh Loffety

Geproecteert
daan ter ordrré van de é é eer

ADAnt TANDER DEYN

int 1aa. 1709
2a

Joh ran Braamt 6mp onder de Linden E-cudit cun

— 2 22.
Dese Schale van’t Prosyl doet 6 Rhynlands :

aa
a a a Te he a aBcAe

—
e Tentn A5;Ac a

L1

L t. . 17)TerT

Aerte n sn 1n, Act u,T aete TT t e e Eny,Tats
Hc

A
TH 204 1O RLig

Des : Schale aant Fortresse doet so Rlignlandse Roeden ,

1

-a aul.
An 3 Aecates te auN2

&aa

AsTe17
D7aa- a

At eoaenVereiese  dltlg Sete e ertilden. —
——CBULEN

r
2

aa a144T2 adeFa a &a
T

277.a 7
2 es aa

263
T — — 1van —Pr  e  aste ea-en  n d  s  a  6a 22

eaF a
Tee, aa2

A De Poort rar’t buyten Fort G De Baetery Wertwour. NSchyvers Rame heren deseLogemanten1 De Barinonder met Daoren N. 3 't Project van de Nieuvre SchansDe Buyren Wercken D De Poort en de paesagis a¬8 De Peort panr’t biurren Fert De Bat oo TRs Fakheys es een Salder ts eplatt 5 De Derde Straat langs ée Nala d'Cerjte Saram's Compagnies thuynd'Eersie Paggerc De Fuet Ameterdan p apen éamer1 De Battery Orarys sol. berging van alderhan¬ VD
rofuc's van's Comgagnies2 De Tu cede SaraitE Depoort na de buyte nfte Pagge¬D De Punt Rotterdam a 't Anonee, huys« De Kruyt Relder ereetschappen De Barain è’eversg de

De Derde s’arrats seeren Leginent Coopmat catta Parcoe vervallen.E De punt Aiddelburg RTee atrr Fuftenne officuers Ce te Straat lanys de Ririer 3 De Grocte FanbN2 De Buytenste PaggerFiciers LoginentDedede-y Bycuyk 5 De Fauce brayLe. DW7ooue 5 Da lsvcede S’tra-t int otiGcheel tof niet vervallencorfs du cuarde



N 20

Proliel van de Fordisicatie van Cocssjaen

a
Prsi¬aetenb n ten ane a

78

we de eentde eeeereerie eeeeGons  nan

1—

1r s S6X
ooderet ot eremcn-P- 1¬ 7 a¬ g41 CT—F— &ae-1 1 s 11— Lu

— Tt 9 aaa
u

En— Berrghs a73 424.
76-

AnTncue ge¬
1 7AaF A1a

anen daa Inet ,2
&a e

an E. T1L1geghe¬ R
Veoede,hes te ia 6Pce tetei

Aif —2e 4 19 13 Voneee1L

an 144 15—
-raa an n1 a.

-ra2
1woocn —To 29 ut

— a iu2n u&a 2n X.2
or— o 7r 2 1i
oir 32— 1ms A1 a2Prmsis Go 61

X—
d1

4.
a a

Prrs 2 anae J*Ale I7
7o 1142 6v ssdedteA ep ha hs 28 ur

222 AanednAe *
gan hen Ccte¬a

2Nn 2c 47a An a¬E k.Teen, ans aeae¬27 1
n 144Tgat

HAsae Ae eaetnt. 4.sEaectaet
5 27aene &a

Aaon

De Stad COETSJIEN

—or
—

oror 11¬ s i s, ce ds,oeseo
11

1
— PrPe en

1n yoer gen oencdap.
2

1r s s Ps ;
—d, dvr d S yr tsds geets,e s s. 3

A  he—26o
—

Pri1 4
mr70 u

G1—

rts&aEe T  e ven 7 1 1111H apsV
— 4— 12—-

— — 7c
—
—42

1—2
yr 1i—33 N,ANN , ri52— 47a

as —
A 4 a4

¬s
a as

—4T
ra 111 44.dr2

¬ 2a 3a a 64—
GyLAT a24 283eeta¬1n edeant a 3

3a&amece 3
2aL3 g6n

22 28. vel.2 49 au 3 2
a¬N7V24

aae

a
B

mord

Pep
snaag —8

aesay aaTaga
4e

Ain
6s—

eteaeTae
R

bar

5I
7

MaTro hane1204

3
¬a

a —

u

clegen op de Cust van Malabar



IIVAN MALABAR.
Thuinen en Hoven achter dezelve, voor-Baypin. Zy legt pas bezuiden de Rivier, be
ien, behalven dat 'er pas buiten de stadnoorden de welke men ’t vermakelyk
cen groot bosch, gelyk het in de zelveEiland Baypin siet, dat bezuiden de Ri
ook veel Kalappus, en andere boomen,vier van Cranganor begind, en sich tot
heeftenoorden de Rivier van Coetjien wel :

De Vesting is higt en groot, zynde4 mylen verre uitstrekt, hebbende in

cen Kasteel, door Franciscus Albukerk ge-’t N. de breedte van 3, en in 't Zuider
pouwd, noch zeer sterk, en van allesdie van 4 mylen, zoo dat het, na myn
vel voorsien. Wy verbeelden dese stad,gissing, wel 14 mylen in zynen omtrek
zoo als zy nu is, by Ne. 19, in hareheeft

platte grond-teekening, en in profil, ofDit Coetsjien is een stad die groot is
n hare vlakke vertooning Ne. 20.en in oude tyden (alsoo zy door de on

In’t goede saisoen is ’t hier zeer wel omse ingetrolken is, dat men by Ealdeus
aan en in de baey te komen; doch in dezien kan) was zy nog veel grooter
regen-tyd raalet 'er menig Vaartuig, datZy heeft nog 6 Bolwerken, die Gel

de Rivier inkomen wil, in spaanderen,derland, Holland, Zeeland, Vriesland,
of, op zyn best, ’t onderste boven, al-Utrecht, en Groningen genaamd zyn;
oo hier cen holle Zee staan kanook is 'er de punt Overyssel by de Vif-

Behalven het Portugeesch Coetsjien,schery
s ’er noch een ander, 't Malabaars ge-Het is een stad, die, behalven Goa.

naamd , dat wat dieper landwaard indaar omstrecks haar ’s gelyk niet heeft in
ian den ocver van cen groot water, legtgroote, zynde byna als een kleen Bata

Dit is al mede redelyk groot, heb-vi2

bende ook schoonc brecde straaten, dochZy doet een deftige vertooning met
meest maar licht opgetimmerde Inlandsehare Torens, Kerken en hoog-uitstee-
uisen.kende Gebouwen, en daar plagt groo-

Aldaar is ook het Paleis van den Ko-te handel te zyn

ning van Coetsjien, (ranronder dit RykZy is een groot half uur gaans lang
doch niet heel brecd, en legt zoo var staat) met een groote en dertige Tempel

daar bystrand af langs de Rivier, die sich zeen
Paleis is zeer heerlyk van steen of'tvermakelyk opdoet, landwaard aan uit

zyn Vaderlands gebouwd, zeer hoog opgestrekt, zynde van 2 poorten voorsien
getimmerd, en by de Pagode is eenwaar van de eene de Baeypoort genaamd
schoone water-tankwerd.

In oude tyden kon deze Koning weHet is zeer sterk van wallen , gelyk
100000 man te veld brengen.ook van groote, breede, en zeer luch

nder den zelven plagt ook de Prinstige ongeplaveide straaten, en van schoo
Palacatcheri (diens land 4 dag-reisen vanne huisen voorsien, gelykende, wegen
Coetsjien legt) te staanhare hooge Gebouwen , Kerken en To-

Het is ook al redelyk wel bevolkt, al-rens, wel een Europische stad te zyn
soo ’er veel Heidenen, Mooren, Mala-Ook is ’t hier zeer goed koopleven, al-
jaaren, St. Thomas Christenen, Jooden,soo een volwassen Hoen 2 stuivers, cen

Chineesen , Portugeesen en NederlanKoe ; Ryxdaalders, en een Verken 7 a
sers in woonen ; behalven dat ook het8 schellingen op Malabar kost, zynde
gansch Koningryk van Coetsjien zeerVisch Booter Eyeren , Melk, &amp;c
volkryk isnaar mate van dien hier mede zeer goec

Men heeft daar ontrent landwaard incoop te krygen; was ’er maar drank en
ook veel Aldeas , ofdorpen en vlckkenkoorn; dog Ryst is 'er zeer veel.
die zeer vermakelyk leggen, en van men-In oude tyden zyn hier nog veel meei
chen krioelen. Heerlyke velden, enKerken en Kloosters, als, die der Jesui
uitnemende schoone bosschen ziet merten, de Hoofd-Kerk, die der Domini
hier; doch men oordeeldechter Coetsiienkaanen, Augustynen, en van meer an
2oo gezond niet, als wel andere stedenderen, geweest; doch nu siet men ’er die

hier ontrent, om dat het wat laag legt,van de Franciscanen met hun Kloosters,
en het land eenigsins moerassig isen verscheide andere van die foort, be-

Het heeft overvloed van allerlei schoonevens verscheide Gods-huisen, en ande-

re openbare zeer aansienelyke stads-ge ne vruchten, en niet minder van allerlei
Indische schoone visch, zeer goed vleesch,bouwen, die verdienen gesien te wer-

den. en van alles wat verder genoegen geven
Schoon men jegenwoordighier nu nog kan

Daar zyn 'er, die willen, dat de Ko-Kerken tot den Godsdienst zou kon

nen hebben, werd ’er maareen gebruikt. ning van Coetsjien van ’t geslacht van
De meeste huisen zyn op zyn Portu- den ouden Keizer van Malabar, Assara-

gecs, zeer dik, hegt en hoog, van stet ma Perimel is; doch dit vereischt meei

ne muuren gebouwd, en met schoont bewys, als ons daar van voorgekomen is
B 2 Bui

Het

Kasteel

Het M.
labaan

16e

sjjen.
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Buiten de stad heeft men ook veele
Lusthoven, hoedanige men ’er ook veel
op dese en gene Eilandckens , hier en
daar in de Rivier leggende, zeer fraei, al
van de tyden der Portugeesen af, aange
egt ziet

In dese stad is ons Hoofd-Comptoir
van de geheele Malabaarsche kust, al-
waar onse Bevelhebber van dese kust

zyn verblyf houd, benevens zynen twee-
den, en alle de verdere Bedienden, tot

dit Comptoir behoorende, die al redelyk
veel in getal zyn

Ook staan alle de andere Comptoiren,

als van Cananoor, Cranganoor, Porca
Calicoylan, Coylan, en wat dies meer
is, (en daar wy wederom Opperhoof-
den, Onderkooplieden, &amp;c. methunnt

onderhorigen leggen hebben) onder den

zelven.

Zyn maandelykse besolding is als die
van een ander Commandeur, te weten,
150gl., zyn randsoen, als dat van een
Landvoogd, te weten, 20 Ryxdaalder
’s maands voor zyn tafel, en verder het

zelve, dat zoo een Landvoogd meer uit
het Pakhuis van de E. Maatschappy heeft,
dat wy onder Amboina s stoffe zien kon
ren.

En zoo is 't ook met de maandelykse

besolding, en buitenvoordeelen, of de
randsoenen, der verdere Bedienden, die

men daar mede zien kan

Hier is ook een polityke Raad, be
staande uit den Commandeur, Opper
koopman, en eenige Kooplieden de
buiten Comptoiren, Fiscaal, en Soldy
Boekhouder.

Jok is ’er een Raad des Gerichts, een

Raad van Kleene- en Huwelyx zaaken
en een Weeskamer

Ook is de wyse van Regeering in het
algemein hier byna even eens, als in een
ander Commandement of Gouvernemeni

der E. Maatschappy
Volgens een oude gewoonte, placht

van oude tyden af al de Peper, hier om

strecks in de 4 Koningryken vallende,
alleen tot Coetsjien gewogen te werden

Het zy dat de Portugeesen het daar toe-

gebracht hebben, of wel de Inlanders zelf,

te meer, alsoo de goede gelegenheit der
Rivier van Coetsjien daar veel aanleiding
toe gaf, en om dat Porca een vuil strand.

en weinig Peper heeft, behalven dat ook
de landen der andere Vorsten meest in

binnen-water, daar ontrent, leggen
Ondertusschen werd ’er ook veel Pe-

ber te lande vervoerd, dat de strand-
Vorsten, met welke alleen de E. Maat.
schappy in verbond staat, niet konnen
beletten. Daar beneven hebben alle de

Vorsten op Malabar te weinig gesag over
hunne onderdaanen, die zeer trouwloos

en niet genegen zyn die contracten zoo
stipt na te komen.

YVINGE

Ook waren in ’t eerst buiten die ver-
bintenis de Vorsten van Amelckatti, Er-
elin, en Teckenkoer, en die van Goun-
are, Carnapile, Atuigin, &amp;c. welke

aatste eenigsins onder den Trevancotter
staat

het Eiland , waar op CoetsjienOp

legt, heeft men z a 3 mylen bezuiden de
tad, het dorp St. Jago, alwaar sich dan

cen weinig Zuidelyker weer een lang-
verpig Eiland , wat dieper landwaar-

opdoetin

’an de bezetting der gansche kust van
Malabar zouden wy verscheide merk-

weerdige zaaken hier konnen ter neder
tellen; doch houden die om verscheide

gewichtige redenen, en om de vyanden
van onsen Staat geen licht hier in te ge-

ven, by ons

En daar na volgd een weinig Zuide- De stad
lyker, wedereen drichockig Eiland, waar Folca-
op men in ’t midden aan strand, wel g a
6 mylen van Coersjien , het dorp St
Andre, en op de Zuid-kant de stad, of

’t vlek Porca, leggen ziet
Dit is de Hoord-stad van het Koning-

ryk van den zelven naam, dat anders ools

wel Percatti genaamd werd. Het legt
ntrent op 10graden

Dit Ryk begind wat bezuiden Coe-
tsjjen, en eindigd wat benoorden Cali-
coylan

De stad, of ’t vlek, is van zeer wei-
nig belang, zynde van die zelve trant,
ils alle de Inlandse plaatsjens ; doch het

Paleis van den Vorst is weerdig besien te
werden, gelyk de Heer Commandeur
Lobs op Coetsjien Ae. 1678 dit weerdig
rond, om het te laten afteckenen.

Dit Koningje zegt ook recht tot de
Kroon van Parouw te hebben

Men gaat van Coetsjien, om op Por-
te komen, na Castelle, en van daar
p Motom, en dan al verder op Scre-
mogelaan , van waar men dan op Porca
ROmt

Wy zyn met dien Koning, na dat wy
nem overwonnen hadden, altyd in cen
zoed verstand gebleven, zoo dat wy ook
nier een Logie hebben, gelyk mede de
Engelsen, al zedert een geruimen tyd,
m van daar Peper, &amp;c. te vervoeren

Pas bezuiden Porca hieeft men weer

een zeer kleen Eilandje , en noch een
weinig Zuidelyker, of 7 mylen van Por-
-a, ontmoet men, mede op een Erlan

deken, de stad of ’t vlck Calicoylan,
ynde mede de Hoofd-plaats van een Ko-

ningryk van dien zelven naam , waar
over ook een kleen Koningie het Opper-
gebied voerd

Zy legt 4 mylen bezuiden Porca, en
mylen benoorden Coylan, op p graa
sen

Wy hebben daar van ouds her al mede
cen

esta

Calicoy
an.
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VAN MALABAR. 13

ook wel wat breeder over de boomen,een Logie gehad, voornamelyk , on
gewassen en planten , die hier heerlyldat 'er al vry veel Peper valt, waar door
zyn, konnen spreken; doch dat is zeerdit Comptoir redelyke goede winsten
uitvoerig in 't Latyn , door den Heegeeft
Henrik Adriaan van Rheede , Heere totHet plagt in oude tyden een plaats van
Drakestein, en van Meydrecht, in eergrooten handel en vaart te zyn, alsoo

van hier sterk op ’t Roode Meir gehan Werk, Hortus Malabaricus, of Malabaar
sche Thuin genaamd, gedaan.deld wierd; doch dat is nu niet meer.

En hoewel ieder land noch al dese enHier pas bezuiden legt de stad, en
gene boomen in ’t byzonder heeft, ech-Ryk Carnapoli, daar wy ook een Comp
er komen de meeste landen en Koningtoir hebben

De stad Coylan, of Coelang, de Hoofd- ryken van Indien al in de meeste Hoofd-

plaats van een Koningryk van de zelve oorten van boomen over een, die wy
naam, legt op ruim 8; graad Noorder onder de stoffe van An-boina reeds uit.

oerig beschreven hebbenbrecdte, op ’t vaste land, dat een en
Even zoodanig is het hier ook met de Dieren,zelve met den uithoek Comoryn is

meeste Dieren, Vogelen en Visschenge- &amp;cZy vertoond sich pas bezuiden cen
egen, die ten grootsten deele met dezroote Rivier ; doch hare rechts-bar

begind pas buiten Calicoylan, en strek reeds beschreven in de vorige Landvoog
sich tot aan den uithock Comoryn uit. lyen, zeer weinig uitgesonderd, over

en komenDit Koningryk is ontrent 15 myler
Klee-Van den aard , dracht, en kleeding vanlang
dingDe stad is in ’t Westen zeer door Rot dit volk, valt niet veel te zeggen, alsoc
aard,

zy, in opsicht van de zelve, van de oudezen en Klippen, hoewel ook met goede verw de
volkeren, en andere Indiaanen, nietveel Malaba-muuren , wallen , en een nette water-
verschillen ; doch wat hun verw, of rengracht, versterkt

Wy hebben hier een Comptoir, en kouleur belangt, zy zyn zoo zwart, als
de Bengalers; doch leelyker, en zooeen Koopman, als Hoofd, nevens eeni-
wel niet besneden van aangesicht; oolge andere Bedienden

Ook heeft zy een fraeje Vesting, die vallen zy wel zoo moorddadig en wreed,

wy hier nevens by Ne. 21 in prent ver vercieren ools neus en ooren met allerlei

toonen ringen.

Buiten dit Coylan, is 'er nog een Ma De Taal van dit land is de Malabaarse, De Taal

abaars, zynde een open vlck, dat nie zoo na dit landschap genaamd. Zy werc
niet alleen hier, maar ook op ’t Eilandveel fraeis, dan ’t Paleis van den Koning
Ceylon, en in meer andere Ryken landen een fraeje Pagode, heeft.

waard in, gesproken ; en hoedanig zyHet Ryk is opgepropt van volk, er
hier en daar landwaard in van veel vlck geschreven werd, kan men by Balden
ken, en dorpen voorsien zien

Wat buiten Coylan is 't zeer verma De Malabaaren zyn groote liefhebbers

van de Dicht- Rym- en Zang-konst, be¬kelyk, bosch-ryk , lommerig, ook zeer

water- en visch-ryk, zoo dat men ’er al varende de oudste Geschiedenissen van

les overvloedig heeft , van vruchten hun land in Verssen , die 72 syllaber
visch, vlcesch, en gevogelte, wat mer lang, en echter fraei zyn, welke zy g-
wenschen kan voonlyk dagelyx zingen, om zoodege

vallen van hun land te onthoudenHet land daar om strecks is meest laag

De Waaren, diehier vallen, zyn de-land, en men siet 'er geen gebergte, als Waaren

hier val-dat van Ballagate in ’t N. O se navolgende :
lende.Noch wat om de Zuid heeft men Bri

nom , en noch wat nader aan denuithock Ryst.

van Comoryn (by Ptolomeus Promon Peper

orium Cori , en by Plinius Promonto ardamom

rum Colaicum genaamd) siet menTeng Gember.

napatam ; waar na men by desen uit Wilde Kaneel

hock, het einde van’t vast land van In- Boter

dien bewesten de Ganges, komt, en zoo Verscheide soorten van Kleeden

verder in het Ryk van den Teuver, of Klappus-Olie.

van den Trevancoor, die tot Madure Ebben-

zyn Hof houd, en een machtig Prins is Sappan hout, in Coetsijen
Buiten de gemelde, hebben wy hie Kaliatoers-

onse Comptoiren op Trevancoor, Pesa Allerlei schoon Timmer-hout.
Batimere , en op meer andere kleent Sude Pinang
plaatsen Wasch.
Na dat wy dus verre ’t land van Ma-
sabar beschreven hebben, zouden wy nu De Waaren, hier getrokken, zyn dese: En ge-

Am- trokkenB 3
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De winsten, die hier vallen, moetenAmfioen.

voortkomen, of van de Koopmanschap-
Koper.

pen die wy daar brengen, of verder in 'tVermilioen.
vertieren van Peper, (den Hoofd-Han-Quikzilver.
del deses lands) Kardamon, Wasch,Nagelen.
Gember, Sappan-hout, &amp;c. Onder alleNooten.
de Waaren, hiervallende, was ’er geen,Foelie.
die ons meer nadeel dede, als de wildeSpiauter
Kaneel, die men den Inlander zoo nietTin.
beletten kon uir ’t land te voeren, hoe-Eenige kostelyke Kleeden.
wel de Koning van Calicoylan, en die

van Erpelin, veel konden doen, om hetMet hoe groote dapperheit de Ne-
te beletten, waar toe zy gedurig aange-derlanders sich van dit gansch land Mee
maand wierden.ster gemaakt hebben, zullen wy in 't ver-

En aangesien de bezetting in Coetsiien,volg zien, doch met een woord moeten
en de onderhoorige Comptoiren van Ca-vy hier maar zeggen, dat de onkosten
nanor , Paleport, Porca, Calicoylan,van dese en gene sterkten te maken, en
nevens noch eenige andere kleene Logiende zelve hier en daar te verminderen, de
(in tyd van Vrede) op 4oo  5oo koppenonsen in ’t eerst op veel geld gestaan heb-
geschat wierd, die men giste wel 8ooooben.
a 100000 gl. jaarlyks te zullen kosten,
2oo zouden haar Edelheden geerne sien,Die van Coetsjien beliepen 118478. 6:2
dat hier zoo veel winsten mochten over-Die van Cananoor 24520. 12. 15
schieten, dat dese kosten konden veref-Die van Coylan 25408; 1. 8
fend werden, waar toe groote hope was,or m
dewyl men te gemoet zag, dat de E-f168407. 011
Maatschappy (zoo maar de ContractenWaar by dan noch van
na gekomen, en daar wel op gepaftandere onkosten van de
wierd)jaarlyx hier wel 1000 lasten Peper,87970 0 CVesting- bouw quamen
a i stuiver ’t pond zou konnen bekomen,
waar by dan wel zoo veel winsten zou-f256377. o 11
den verkregen werden, om, zoo de be-
etting, als ook de verdere onkosten derWelke somme, tusschen de 2 en 3
kleene vastigheden op de voornoemdetonnen gouds beloopende, de Handel¬
Comptoiren gebouwd, te betaalen, enboeken op dese kust Ae. 1672 (waar in
daar uit te vinden. Onder welk voor aldese onkosten dus te zamen opgebracht
ook wel op de post van Paliport moetwerden) al een groot stuk in dien eer-
gelet werden, alsoo dit recht tegen oversten tyd te rug gesteld heeft; zoo dat dit
des Samoryns landen, als een grens-paal,Comptoir al eenigen tyd van nooden ge-

had zal hebben, om dit achter-stal weer legt

te boven te komen.

ZAAKEN

VAN

MALABAR.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

daken van Malabar. Assarama Perimel A°. 970 Keiser van Malabar. De Por-
tugeesen komen hier. Cavillan op Malabar allereerst ontrent Ae. 1492. Vasco Ga¬

ma komt A°. 1498 voor Calicoet. Verraad tegen hem gesmeed. Vertrekt tydig. Komt
ook voor Goa. Ae 15oo komt Capraal voor Calicoet. Word zeer vriendelyk, doch
geveinsd, van den Vorst behandeld. Zyne verrichting hier. Vertrok Ae. 1501. A¬
1502 vertrok weer Vasco Gama, Novio, Soderio, en Estevan Gama. Novio
op Coetsjien, en zyn verdere voorvallen. A°. 1503 gaan Alfonso en Francisco d’Al-
bukerk na Indién. Gama komt weer voor Calicoet en Coetsjien A°. 1503. Komt

1504
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15VAN MALABAR.
Sode-1504 weer in Portugal. Trouw van Triumpara, Koning van Coetsjien.

110's trouwloose daad. En die Vorst door den Samoryn beoorlogt, en geslagen. Die el-
ders vlugt, en sich dapper verweerd. Soderio’s lot. Wat door beide de Albukerken
A° 1503 voor Coetsiien verricht is. Alfonso d’Albukerk Ae. 1504 weer na Por-
tugal. Patieco staat des Samoryns Leger Ao. 1504, verscheide maalen. Alvarenga
komt Ae 1504 op Malabar, en veroverd Cranganoor. Almeida 1ste onder-Koning
Ae. 1505. Zyne verrichtingen. Voorval op Ceylon, en Coetsiien. Die van Cali-
coet Ae 1506 geslagen. De Vesting van Anchediva afgebreken. A°. 1506 Alfonse
d’Albukerk weer na Indien. Werd A° 1509 onder-Koning. Tast den Keizer aun,
dog wierd geslagen, en gewond. Veroverd Ae 1510 Goa. De zyne dwingen hem dit
weer te verlaten. Triumpara’s dood, en zeldsaam gevolg 'er op. Albukerk herwint

Goa in November Ae 1510. Vrede met den Samoryn. Sterkte in Calicoet gebouwd
Goa by de meeste stemmen ingehouden. De stad, en landstreek van Dabul afgeheeld
Alvarenga A° 1515 3de onder-Koning. Goa in gevaar van herwonnen te werden. Si-
qucira ade onder-Koning A¬ 1519. Zaaken onder hem voorgevallen. DeVesting van
Calicoet Ae. 1525 afgebreken. Sampajo neemt A°. 1525 Porca in. Diu vero-
verd Ae. 1531. Campson zend zynen Zee voogd na Indiën Ao 1558. Die ge-
slagen werd. Goa door den Koning van Viziapoer Ae. 1586 ingenomen; deg weer
aan den Portugees by een Vreede overgelaten. Wat al onder Goa behoord. D¬
Koning van Narsinga, of Bisnagar, Goa’s oudste Heer. Verdere zaaken der Por-
tugeesen albier. Zagken der Hollanders op Malabar. Steven van der Hagen
komt A° 1604 voor Goa. En voor Cananoor. Brief des Koninzs aan lei
Zyn komst voor Calicoet. En zyne verrichtingen aldaar. Zyn verhond met den

Van Caarden komt Ao. 1607Samoryn. Komt voor Coetsjien, en Colombo.
voor Goa. Zyn verrichting daar. Hy komt voor Calicoct. en Panane. Bevinc

dat den Samoryn , en de Portugeesen vrienden waren. De Zee-voogd Verhoe-
ven komt Ao. 1608 voor Calicoet. Gaat met eenige der voornaamste na den Kei
zer. Hoe by dien uitgedost vond. Werd zeer vriendelyk van hem ontfangen. Be¬
schenkt den Keizer, die hem, en de zynen weer beschenkt. Verschynd nader is

Hy's Keizers-Raad.'s Keizers voorstel , en Verhoevens antwoord daar op-
Zyn verdere verrichting albier. Komt voor Coe-vernieuwd het vorig verhond.

tsjien. De Heer van Speult's Contract met den Sameryn A°. 1626 gemaakt.
Verdere voorvallen hier met de Portugeesen en ons

Et oudste Verhaal, van de Zaaken na dat hy zyn Ryk aan de Koningen van
van Malabar ons voorkomen Cananoor, en eenige anderen (gelyk wy

de, is t gene Vincent le Blant reeds gesegt hebben) verdeeld had; dog
het Ryk van Calicoet had hy aan eenons oppert, die zegt, dat ’er over 6oo
van zyne Neeven, onder den naam vanjaaren (in zyn tyd te rekenen, en hy wa-
den Samoryn , dat is opper-Vorst, ofAo. 1570, of daar ontrent, in Pegu, of
Keizer over ’t wereldlyke, overgegeven;in Indién) een Keizer van geheel Mala-
zelyk hy dat van Coylan aan een anderhar geweest is, Assarama Perimel ge-
Koning, met de naam van Cobritin, datnaamd, die zyn Hof tot Coylan hield
is, oppor-Vorst der Bramines, nagela-siens Ryk sich van de Kaap Comoryn
en had ; hoewel ’t naderhand in 13 14tot aan ’t Koningryk van Canara, of
kleene Ryken verdeeld is; doch de he-tot de stad Mangaloor, uitstrekte, er
dendaagse Samoryns zyn weer Heidensdie door de Arabiers, die tot Calicoet

geworden.quamen handelen, en hunne Waaren
Als de Malabaaren den Duivel vertoorndventen, bewogen zynde, om Mohham-

hebben, offeren zy een witten haan, ge-medaansch te werden, na Mekka trok,
lyk wel eer de Heidenen aan Herculesom beter en vaster gronden van dit nieuw
aan de nacht, en aan AEsculapius, deden.Geloof te haalen, doch hy stierf daar,

PORTUGEESCHE ZAAKEN.

A dit verhaal, en na desen tyd, ko- connen niet nalaaten, daar van hier we-
Vmen ons geen ouder zaaken op Ma- der dat gene, het welk betrekking tot

labar voor, dan die ten tyde der Portu- Malabar heeft, in ’t korte te zeggen.
geesen, en by hunne komst alhier, voor- Wy hebben getoond, hoe Koning Covillan

gevallen zyn op MalaJan de II. twee Mannen, te weten
bar on-Wy hebben in ons Eeerste Deel daar Pedro Covillan, en Alfonso Payva, uit-
trentiAo.van reeds in ’t breede gespreken; doch gesonden hebbende , om den weg van 1492.

In-
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Indien te ontdeleleen, zy over Alcx an
dryen en Memphis na Aden, en ho-
toen Payva na AEthiopien, doch Covil
lan na Indiën, voortgetrokken, en aller.
eerst ontrent Ae. 1492 tot Goa, Cali
coet, Coetsjien, en in mecrandere plaat
sen aldaar, gekomen is.

Daar op quam Koning Jan de II. A

1495 te sterven, en wierd door Emanue

vervangen, die A°. 1497 den 9 July Vas
o Gama met  Schepen, niet zoo zee
om te Oorlogen, als om dat gewest na

der te ontdckken, na Indien zond, van

zynen Broeder, Paulo Gama , Nicola-
zelio, en Gonsalo Nanba op dien tocht ven

seld

Met ; deser Schepen (alsoo hy 'er eei
ontrent de kust van Quiloa verbrand had
onrdekte hny den 20 Mey Ae. 1478 het
land van Inasen, of de bergen van Cali

coci, en quam noch op dien zelven da
ontrent dese stad ten anker

Ten cersten wierd hy van den Samo
ryn op Panane (daar hy na toe ging, la
tende ’t gesag over de Schepen aan zyn
Broeder) zeer wel ontfangen, en heer-
lyk ingehaald; doch niet lang daar na
zochten de Mooren (vrecsende, dat sy

quamen, om hunnen handel over ’t Roodt

Meir, Egypten, en Syrien, op Vene
tien te veridelen) hem by den Keize
verdacht te maken, en den Vorst te be

wegen , om Gama’s Schepen te overrom
pelen , en hem zelfs om hals te bren
gei

Hy door Monzaida (een Turk van Ti
nis, die hem allereerft, toen hy op de
Rlicede quam, ontmoette, en met hem

na Panane ging) van den toeleg gewaar-
schoud zynde, ontquam noch tydig het

gevaar, naim een van des Samoryns Vaar

toigen, waar in eenig volk en goederen
die hy, na veel moeite, noch kreegen
weder , en vertrok van daar zoo als
men licm met een Mossel- Vloot, die
door cen storm verstroid wierd, teger

het op nieuw gegeven woord meende
aan te taften

Een opgekomen Travaad dreef hen
van de wal, eerst na Anchediva, en hi

quam daar na voor Goa ten anker; doch
sich daar mede niet al te veilig achten-
de, zettede de reise na Portugal voort
en quam daar in September Ae. 1499met
Schepen, tot groote vreugd van allen

weder aan te landen
Ao. 1500 den 8 Maart zeilde Pedre

Alvares Kapraal met 13 Schepen uit,
waar van ’er een door storm weer na Por

tugal keerde. Hy verloor door een twee
de itorm 4 Schepen, en quam den 1.

Scptember met 6 Schepen voor Calicoe

ten anker, alwaar hy van den Samorys
zeer wel ontfangen, en aan de zynen toe
gestaan werd, om in die stad vry en vranl

VINGEY

te handelen, gevende hen een zeer goe-
de wooning, om hunne goederen daari
te bergen

Alles was echter in den grond hie
mede geveinsd werk, en gelyk de Moo
ren hem immers zoo zwart als Gama by

den Keizer gemaakt hadden, alsoo lie
ten zy ools niet na te bewerken, dat zyn

vooning overvallen, om verre gehaald

en dat 'er 5o van 70 man gedood wier-

den
Hy nam wel eenigsins wrake hier; o

ver , doch dat kon hem weinig helpen

weshalven hy best keurde na Coetsjien

te vertrekken
Alwaar gekomen zynde wierd hy van

dien Koning , Triumpara genaamd
zeer wel ontfangen, maakte een verbon

met hem , gelyk ook de Koning van
Cananoor, en Coylan, kort ’er aan zync
riendschap versogten

Hy liet tot Coetsjien a voornamePor
cugeesen, om de zaaken van den Konins

vaar te nemen

Daar na vertrok hy, zoo als die van
Calicoet met zo Vaartuigen ophermaa :-

vallen wilden (dat zy echter niet dors
doen) na Portugal gieide Ae. 1501 f1
Cananoor by dien Koning, volgensz; n
beloftc, aan, wierd daar wonderlyk be-
eefd van desen Vorst, die hem alles, wat

hy noodig had, en zelfs ook geld aan-
bood, ontfangen, en vertrok den 16 J¬
nuary van daar, verloor ontrent Mom-
baza een Schip, en quam den 31 Augu-
sty tot Lisbon behouden met de andere
221

In dit zelve jaar 1501 had Koning E-
manuel 3 Schepen onder Joan Novio, A¬

1502 onder Vasco Gama 10, en ondc
Vincent Soderio noch z, of, zooanderei
willen , 5 Schepen doen toetakelen, dis

zamen den 10 February Ao. 1502 ver
trokken, waar op in April noch ; Sche-
pen , onder Esteven Gama, Necf van

Vasco, volgden
Novio quam tot Coetsiien, en werc

van dien Vorst zeer wel ontfangen, ver
trckkende van daar na Cananoor

Hy wierd door die van Calicoet we

met 100 Vaartuigen aangetast; docl
sloeg hen in roeten, ewongse tot vrce
de, hoewel zy die bedriegiyk hielden

en vertrok toen weer na Portugal, daar

hy den 11 September Ao 1502 quam
Ondertusschen quam Vasce Gama we

der te Calicoet, daar hem de Samoryn
al weder de vrede, doch zeer bedrieg

lyk , aanbood ; waar op Gamu eenig
Malabaaren, die hy gevangen gekregen
had (alsoo de Vorst liem zyne geroofde

goederen niet weer toezond, en zelf or
zyn schryven niet eens antwoordde) om
hals bragt , de stad Calicoet beschoot,
en toen na Coetsjien vertrok, latende
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VAN MA
Soderio hier, om de kust te beveiligen

De Samoryn, weer een bedriegelyk
Vrede aanbiedende zogt Gama ander
maal te overvallen, die ’t ontquam. De

Vorst, ziende, dat al zyne listen, om Ga-
ma in de knip te krygen, idel waren
zogt den Koning van Coetsjien door be-

loften en dreigementen te bewegen, om
den Portugees af te vallen, en om Gam-

te verrader
Daar op vertrok Gama met 13 Sche-

pen na Cananoor, wierd door 29 Vaar-
tuigen van den Samoryn aangetast, die
Gama op de vlugt dreef, doodende 300
man, en 2 van de Vaartuigen verover

de
Hy vertrok toen na Cananoor, en

maakte een verbond van vriendschap tus-

chen desen Vorst en den Koning van
Coetsjien, doende dien eersten beloven

dat hy den laatsten noit moejen zoude.

Hy liet daar ook eenige Portugeesen
die hy den Koning van Cananoor aanbe
val, en vertrok in December Ao. 150

weer na Portugal, daar hy den 1 Scp-
terber Ao. 1ro4 ten anker quam

De Coetsjienle Koning , Triumpara,
onderiusschen zeer sterk door zyne Ho-

velingen aangezogt, om de Portugeesei
aan den Samoryn over te leveren, keur
de best, getrouw :e blyven ; waar op
kort 'er na Soderio hier quam, die van
Didico Ferdinando Corres , Agent van
Koning Emanuel in Coetsjien, verzogt
wierd den Koning van Coetsjien, alzoo

die, om zyne beweze trouw aan hunne
Natie, dooi den Keizer in’t korte stond

aangetast te werden, dog by te staan
en van daar dog niet te verzeilen; doch
liy ging, zonder zich hier aan te kreu
nen, zynen gang, vertrok na’t Roode
Meir, en liet dezen braven Koning du
leclyk in de pekel zitten.

Na ’t vertrck van Soderio, wierd Trium

para weder aangezogt, om de Portugee
sen te verlaten; doch, dit weer van d
hand wyzende, is hy van velczyner Ho

velingen schendig verlaten, en door den
Samioryn met een groot Leger , waa
mede hy tot aan Rapelin, 16000 fchre
den van Coetsjien, quam, beoorlogd

Dc Portugeesen raadden hem zelf, dat
hy zich, om hunnen’t wil, niet beder
ven zou; doch hy wilde egter hen ge
trouw blyven, hoewel zyn Leger in de

vlugt geslagen wierd; en na dien tyd wee
aangezogt, en egter tot geen ontrouv
te brengen zynde, nam hy met de Por-
tugeesen , die by hem gebleven waren
de vlugt na zeker Eiland, daar hy we
weer bestormd wierd, doch ssoeg den vy
and dapper af, dwingende den zelven
alzoo ’t regen-moesson aanquam, op te
breken

Dok had Soderio in dien tusschen-tyd
V DEEL
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zyn leven, nevens synen Broeder en 3van
zyn 6 Schepen by Kaap Guardafuy ver-
looren, een rechtveerdige straffe Gods
voor zyn bewesene ontrouw aan den ge-
trouwen Koning van Coetiien

Alfonso d'Albukerk , 8; dagen voor Fran
cisco Ao. 1503 uitgeloopen zynde , was
de laatste egier den eersten voorgekomen.

en met  zyner Schepen eer, dan hy
nevens Nicolao Celio voor Anchediva (of

pud Goa) ten anker gekomen, zyndt

zyn derde Schip geblever
Hy liep na Cananoor hoorde daar.

hoc Triumpara met een ongehoorde trouw

nen, tot zyn groot nadeel, aangehan
gen, en hoe de trouwloose Soderio hem
verlaten had

Daar op liep hy ten eersten na het Ei
land Vaypyn, waar op zich die Konin
sterk gemaakt had, alwaar toen Duari
Païieco, met Alfonso uitgezeild zynde

mede zeer gevallig quam
Francisco d'Albukerk vereerde aan deser

2oo trouwhertigen Vorst, in erkentenis
van zyne trouw 1o0oo Dukaaten, nam

’t Eiland Rapelin in, verssoeg den vy-
and, eenen afvalligen Vorst van Trium
para, en verzocht dezen Roning , om

mer een sterkte te bouwen, dat hy hem
toestond, en die den 27 September Ae
1503 begonnen wierd, op welken tyd
Alfonso d'Albukerk mede voor Coet-jie-
ten anker quam, waar door die Vesting
te eer voltrokken wierd.

Ondertusschen sloeg Pacieco een Vloo
van den Keizer van Malabar, 34 Barken

sterk, voor Coetsjien op de vlucht, ter-
wyl Alfonso na Ceylon zeilde, en met
dien Koning een verbond maakte

Kort daar aan verzogt de Samorys
vrede, die hy op die voorwaarde ver-
krceg, van dat hy al’t geroofde van de
Portugeesen weder geven, en hen een
lading Peper binnen zekeren tyd, aan
boord leveren zou, dat hy ook naquam
doch Didaco Ferdinande Correa, een Schip
van den Samoryn, met Peper geladen,
tegen de getroffen vrede , aantastende
en Francisco d'Albukeck de llagten var
Naubeudarim hier over in de wind ilaan
de, zoo brak het weer tot een openba

ren Oorlog uit
Francisco d'Albukerk, en Celio, lieten

boide in Indiën hun leven, zonder dat

my geblcken is, hoe zy omgekomenzyn;
doch Aifonso is den 17 Juiy A°. 15043
weer voor Lisbon ten anker gekomen.

A° 1503, na ’t vertrek der albukerken
wierd Koning Triumpara met een zwa-

ren Oorlog van den Samoryn gedrcig
die, ziende, dat hem Pacieco met zo
weinig volk van de Albukerken gelaten
vas, cenigzins bevreest wierd ; doch
Pacieco tast het Leger van den Samoryn
17000 man sterk, zeer onverwacht den
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en die Vesting door Almeida kort daa
16 Maart A° 1504 aan, en dreef hen op

aan , alzoo hy de zelve onnut oordceldc
de vlucht.

ifgebroken.De Keizer, den stryd met 300 Vaar- zen van zyn laatste veroveringen was
tuigen, en 15000 man, en daar na noch de stad Chaul, die wat benoorden Dabul
andermaal hervattende, wierd elendig,to

op 17 graaden N. breedte legt een stad
viermaal toe, op de vlucht gedreven ,

by Prolomeus Comagene genaamdwaar over hy, mistroostig geworden zyn
Ao. 1506 vertrok Alfonso d'Albukerkde, zyn Ryk aan Naubeadarim over gaf

met ; Schepen weder na Indien, om Al-
en in een Klooster ging; in welken tyt

meida als onder-Koning te vervangenvan 4a5 maanden Pacieco al dese groote
Hy beoorlogde eerst den Koning van Or-daden verrichtte, en met verscheide Vor-
mus, vertrok Ao 1508 in November nasten ontrent September Ae. 15o4 vred de kust van Indiën, en wierd in’t laatss

naakte an Av. 1509, tweede onder-Koning vanOntrent desen tyd quam Lopez ZoaaiAlvaren
Indien

ga Ao Alvarenga met 13 Schepen in Indien, of
Hy, en Coutinho, tasten den Keizer van1504 op Malabar, belegerde den Koning van

geroverd Malabar aan, met voornemen van henCranganoor, Bondgenoot des Keizerseatgu uit zyn Ryk te dryven; doch ’t mislul-van Malabar, in zyne Hoofd-stad, stalnoct.
e hen, en zy kregen wakker klop, Cou-Cranganoor door slingers in den brand,

tinho liet 'er ’t leven, en Albukerk wiercnam het zelve in, en vernielde alles, wa
doodelyk gequetsthy ’er van de Heidenen en Mooren in

Hy tastte naderhand veel gelulckigervond ; keerende Ae. 15o5 weer na Por
op Timoja’s Raad, de stad Goa aan, wel

tugal. ke die Borgers den 16February Ae. 1510Ao. 1505 quam Fraaciscus Almeidz, als
Almeid aan hem overgaven , niet tegenstaandeeerste onder-Koning van Indien, uiteerste zy van Schepen, en volk, veel machti-
onder- verscheen den 13 September voor Anche
Konint ger, dan hy, warendiva, in welken tyd Merlaus Konins
Ac. 150¬ In dezen tyd waren ’er zommige varvan Onor ook eenen Timoja, hem om

de zynen, die hem deze cere misgundenvrede verzogten, en die ook verkregen
en ’t in de war smeten, hem radende GoaZyn Zoon Laurens nam een sterk KaZyn
weer te verlaten , ’t welk, als hy nietsteel by Anchediva in; doch de Koninsverrich
wilde doen, hebben zy 'er 9oo bewoo-ting. van Onor viel hem trouwloos af, waar
gen , om hem schendig af te vallenop hy Onor aantast, alles op de vluch
vaar toe hy , na die stad 3; maand in-aagd 14 van hunne Vaartuigen ver gehad te hebben, den 30 Mey wel ge

brand, en hem dwong, zyn leven van
dwongen wahem af te bidden.

In dien tusschen-tyd stierf KoningOp desen tyd verzocht de Koning
Triumpara in zyn Klooster , weshalvenvan Narsinga ook, om een verbond me
zyn vervanger, en Neef, volgens ’s landshem op te richten ; ontrent welken tyt
rewoonte en wet, gehouden was aan-Almeida aan den Koning van Cananoor
stonds zyn Ryk weer aan een ander oververzocht, om hier een Vesting te bou-
te geven, om dat de eerste ’t zyne uitwen , dat hy hem toestond, en waar in
odvruchtigheit verlaten had, waar ophy als de eerste Bevelhebber Lopez Brii

dan, buiten alle tegenspraak, zyn vervan-stelde
ger ook afstand van’t Ryk doen moestTot Coylan, daar Antonio Sala, Ema-

Voèrsa Albukerk, niet wel te vreden, over danuels zaaken waarnam, was de zelvever
op Coy hy Goa zoo had moeten verlaten, tasttemoord, of wel, door onvoorsichtigheitlan.

die stad den 30 November 1510 weervan Kapitain Joaa Homo in een Kerl
aan, en nam ze, na den Vyand op deverbrand, welke daad door ’t verbranden
vlucht gedreven te hebben, weder invan 25 Inlandse Vaartuigen gewroken

Ao 151; den i5 February genoodzaaletwierd
zynde na Aden te vertrckken, stelde hyDe oude Triumpara , ’t bestieren moe-

En Coe-
Pedro Mascarenhas afs eerste Landvoogd

tsjien. de, en genegen zynde zynen God te dic
jan Goa aannen, gaf zyn Ryk aan zyn Zusters Zoon

Ontrent dezen tyd quam de Samoryn teNambeadara, over, die door Almeida met
sterven, en wierd door eenen Naubeada-een goude Kroon gekroond wierc
rim , vriend der Portugeesen , vervan-Ondertusschen zocht de Keizer van

Die van gen, waar op een vaste vrede volgdeMajabar weer stil de Portugeesen meteeralicoet
en de sterkte, tot noch toe doorde quaadAo 159 Heir Ao. 1506 te overvallen; doch he
aardigheit des vorigen Keizers onvoltoisacgu quam uit. Echter quam hy voor der
gebleven, nu volkomen in Calicoet opdag, maar wierd weder geslagen

De Ves¬ sebouwd wierdEenen Zabajim zocht by 't afweser
ting van yntrent dezen tyd waren ’er , dieAnche- der Portugeesen, de Vesting van Anche

nydig over Albukerks verkregen roemdeva af- chediva te veroveren ; doch hy wierd
Koning Emanuel tegen hem aanzettedengebro- dapper door Manuel Pazanja afgeslagen
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(waar onder Gaspar Pereira, zyn eiger
Geheimschryver, mede werkte) en de
zen Vorst aanraadden, dat men Goaver-

laten zou, alzoo ’t onmogelyk was ’t zel
ve langer in te houden

Goa, by Koning Emanuel, onzeker wat hier in
de mee best gedaan behoorde te werden, gaf aan
te sten

den Raad tot Goa over, om deze zaal
men , in¬

by de meeste stemmen af te doen; maargehou¬

den. Albukerk haalde het, in weerwil van alle

zyne benyders, by meerderheit van stem

men over, om Goa in te houden, er
t zelve niet te verlaten.

Door den zelven is ook de stad en kust
van Dabul (die op 18 graaden N. breed
te legt) veroverc

Deze schoone stad, wel eer onder de

Koning van Decan gestaan hebbende

wierd zeer gelukkig door dezen wakke
ren Held , en daar na ook de geheel
Landstreek, daar onder staande, gewon-
en

De stad Wy vertoonen die fraeje stad in het
en land- verschiet by No. 16. A. en de kust van
s

Dabul, zynde als een half Eiland, bvan Da

mafge¬ No 16 B. zeer net afgebeeld.
eeld. Dit is eensrad , waar in men overvloec

van alies plage te hebben, en die een zec

grooten naam aan de Portugeesen al van
ouds gegeven heeft ; en wat de Land
streck van Dabul betreft, de zelve is zoc

fraci , dat wy gemeend hebben niet voor
by te konnen, de zelve mede dus afge
teckend te vertoonen, om dat de gele
genheit, van dit te konnen doen, ze
den voorkomt

7a1er Den 2 September Ae. 15i5 verschecr
Ao Lopez Zoaar Alvayenga voor Goa , om
515 34

rem als derde onder-Koning te vervan-
nder¬

gen ; waar van Albukerk, bericht bekoKoning
men hebbende, van hertzeer kort ’er aar

11

A° 1516 wierd het, na dat de vredt

met den Samoyn door Alvarenga be¬
estigd was al weer in omvrage ge¬

bragi, of men Goa niet liever verlaten
zoude ; doch de meeste stemmen warer

er weer voor , om ’er te blyven.

H°. 1517 wierd Gotteer Monrojo twec
de Landvoogd van Goa, in Mascarenbas
plaats gemaakt

Goa i Deze, onvoorzigrige Bevelhebbe
é1o12 vracht deze Hoofdstad van Portugals In
21 her- ién, nu reeds tot den zetel der onder
n

Soningenverkoren, door zyn wraaklustteer

en. en overspelige driften, in ’t uiterste ge-
vaar, van door den Veld-Heer Zabajnm
of Adil Chan tby de Portugeesen qualyk
Hidalcan genaamd) Ancostan, herwonner
te werden, hoewel ’t door Rafael Syl

veira noch tydig belet, en waar op door
de Portugeesen vredc met Zabajim ge-
maalet wierd.

Siqueir Onder Didaco Lopez. Siqueira, die A
4de on- varenga Ao. 1519 als vierde onder-Ko-
der o

LABAR 19

ning verving, en die de eerste Kerk in ning Ao.
1519.Goa bouwen liet, werd Rodrigo Melio,

derde Landvoogd van Goa, die dit ge
bleven is rot A°. 1522, in welk jaar hy
door Francisco Pereira de Peste hier ver-
vangen, en ontrent welken tydook Nau-
readarim, Keizer van Malabar, overle
den is, alwaar in de stad Calicoet toen
Jan de Leme Bevelhebber der Portugee-
sche sterkte was

Iwee jaaren te voren hebben de Por-
tugeesen ook een sterkte in Chaul ge
bouwe

A° 1523 begonnen die van Calicoe
zich weer ten Oorlog klaar te maken
komende met zoo zeilen te voorschyn
vaar mede de Portugeesen veel moeite

hadden.

A°. 1525 wierd Francisco de Saa Land.
voogd van Goa-

In dit zelve jaar verzogt de SamorysZanken
onderde vrede, doch zeer bedriegelyk, alzoe
hem

de Portugeesen met hem in een gevegt
100tge

raakten; doch klopten hem zoo hartelyk vallen.

dat zy daar door hun oud gezag in In-
dien weer herstelden

In dezen tyd wierd Simon Meneses twee-

de, en kort ’er aan voor een tyd Hectoi
Sylveira als derde Slotvoogd van Cana

noor’s sterkte aangesteld; doch nietlang
er na verving hem Meneses weder.

Die van Calicoet, niet konnende
rusten, tastten de Vesting aldaar, door
een Siciliaansen verloochenden hier

in geholpen, zeer hevig aan; doch de

Leme wierd in October ontzet. Echter

lieten ’t de Malabaaren hier niet by, en
astren hem met ooooo man aan, doch

wierden evenwel geslagen, waar op de
Keizer wel vrede verzogt, doch zy wierc
hem , om dat hy den ench der Portugee-
sen niet voldoen wilde, ontzegt

Naderhand was de onder Koning Hen- De Ver¬
ting vanrico de Meneses zoo dwaas, om voor zyn
Calicoetdood (die A°. 1526 voorviel) de Vesting
Ao. 152

van Calicoet te laten afbrecken, ’t geen afgebro-
al deze omleggende Princen , vyanden ken
der Portugeesen, zeer stout maakte

Ao. 1526 werd antoni Sylveira zesde
Landvoogd van Goa, door den achtsten
onder-Koning Lopez de Sampajo,gemaakt,
die Ae. 1527 door Pieter de Far, als ze-
vende, vervangen wierd

A°. 1528 wierd Joan Deze Slotvoogd
van Cananoor, en in ’t zelve jaar Pedre
Da Cunba Landvoogd van Goa gemaakt
en in het einde van dit jaar wierd Simon
Melio Slotvoogd van Cananoor, en Joan
Deze Landvoogd van Goa

Sampajondertusschen had de onder Konint
neemd

Sampajo de stad Porca in, en ’s Konings
Ao. 1525

Wyven, en Zuster, met grooten buit Porca in.

gevangen genomen, de stad verwoest
en ’t land rondom zoodanig verdorven,
dat deze Vorst niet in staat was , om

voor-C2
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voortaan iets meer tegen de Portugeesen
te ondernemen

Ontrent Ae 1531 vond de onder-Ko-Diu ve

cverd ning Nugnez da Cunba goed, om de stac
Ao 153 Diu, onder Bbadur, Koning van Cam

baja, staande, niet alleen te belegeren,

maar dwong hem ook de zelve over te
geven, en stelde Antonio Sylveira als Slot
voogd in de sterkte aan

Bhadur had ondertusschen om hulpaarCamp¬
son,zend Campson, Sulthan van Egypten, geschre
zyner ven, die, zeer jaloers over de opkomsi
Lee der Portugeesen in Indien , voornemenvoogd

was hen uit Indiën te verdryven, alzocSolimar

A0. 53 zy hem groot ondersceck deden, voeren
na In- de nu alle die Waaren langs de Kaapder
dien.

goede Hope na Europa, die ’er bevo
rens door ’t Roode Meir, en over Ale

xandryen, quamen.
Die ge Hy zond ook Al. 1538 zynen Zee
slagen voogd, Soliman, die Aden innam, doch
werd

in Indien gekomen zynde, werd hy doo
de Cortugeesen geslagen

Behalven de zaaken , tot dus verre by

ons gemeld, geven de Portugeesch
Schryvers, Maffeus, Jarricus, en Ofc

rius, ons noch deze berichten van Chaul
dat de Slotvoogden der zelve deze navol

gende ge weest zyn

Ao

Christgffel de Sousa- 152.

Francisco Pereira. 1528

Manoel Brit. 1538
Antonio de Souss. 1546.

Even zoo van Diu :

In Antonio Sylveira’'s plaats
Didaco Lopez. Pereir- 1538.

en Diu toen veroverd.
Joan Mascarenbas. 1546

En Diu toen verwoest

De Koning van Viziapoer, AadiGoa

doorden Chan, die Ao. 1586 stierf, heeft Goa
Vizia¬ ook twecmaal van de Portugeesen ge-
Poun

wonnen ; doch ten laatsten ziende, dat
schen

Konin hy te water tegen hen niet bestaan kon,
Ao. 1500 heeft hy met hen vrede aangegaan, mits
ingeno dat de Portugeesen in volkomen be
men.

zit van die stad, met hare omleggend
Wat al landschappen (te weten, die van Salset
onder te aan de Zuid-zyde van Goa, met 6-
Goabe dorpen , het land van Bardes , dat 12
hoord.

dorpen, of vlckken, in zich begrypt,

YVINGE

en’t land van Tisvari, achter Goa, met
30 dorpen, daar aan paalende) zouden
blyven; welke vrede naderhand , door
tusschen gekomene geschillen, door de
Viziapoerse Roningen, en vooral a-
1635, van wegen de Onchristelyke han-
delingen der Portugeesen met hem, ver-
broken is

Goa, en des zelfs omleggende landen.
plagten van ouds her onder den Konins
van Narsinga of Bisnagar, te staan
van welke Sabajim, Vader van Adil Chan,

dien de Portugeesen hier van daan ver
dreven, die na zich nam

Alle de sterkten in de Havenen va

Canara, en daar alomme omstreeks leg
gende, plagten in handen der Portugee-
sen te zyn; doch zy zyn daar na van de

Inlanders, om hunnen moedwil, en on-

verdragelyke baldadigheden , van daar
verjaagd

Noch komen my Francois de Limg, en

Ao. 1542 Garzias Sala, als Landvoog-
den van Goa voor

Ook zie ik, dat zy, behalven Diu,
noch 2 andere steden, te weten, (t geer

door hen gebouwd is) Daman, en B-
caim, in t Ryk van Cambaya vero
verden, die al mede Slotvoogden geha
hebben; doch wy vinden in de Schry
vers van deze Natie, die wy hebben
connen magtig werden , geen verde
naamweerdig vervolg van de bedryver
en handelingen hunner onder-Koningen
of van hunne Slotvoogden op de kust van
Malabar, dan alleen dat my Ao. 1596
Antonio Noronba noch als Slotvoogd van
de sterkte te Coetsjien voorkomt, daa

'er egter, in die groote tusschen-tydvee
voorgevallen is , waar af geensins eer
an de minste saaken ie, dat de Keizer van

Malabar, die tot A° 1590 mçest altyd
met de Portugeesen in Oorlog geweest
was, in dit jaar vrede met hen maakte

en hen toen gelegenheit gaf, om zeke
ren Roover Cunal, van dezen Keizer af

gevallen, en een groote vyand der Por-

tugeesen, te verdelgen, dat Ao. 1599t
vergeefs door Louis Gama ondernomen,
dog Ao. 1600 door don Andrea Furtado de
Mendoza verricht is, zoo dat ons het ver-

dere, hunne zaaken op deze kust betref-
fende, en alhier met ons voorgevallen,
nader uit het verhaal, ’t geen wy van
onze Natie, in opsigt van deze kust te

doen hebben, zal moeten blyken.
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ZAAKEN

DER

NEDERLANDERS

O P

MALABAR.

op schoten, om hen te beletten nader teE eerste der Nederlanders , die
komenmy voorkomt, op Malabar aan-

Den 14 dito quamen hier nog IIPor-E. geland te zyn, is de dappere
tugeesche Oorlog;chepen , weshalvenZee Held, Steven van der Hagen, geweest
de Heer van der Hagen best oordeelde vanHy, met een Vloot van 12 Schepen
daar te vertrekken.den 18 December A°. 1603 uit Texe

Hy liep daar op voor Calicoet; dotgezeild zynde,en, op de Rheede van Mo¬
gierde den 26 dito op Cananoor aan , en voorzimbike, cen Portugeesche Kraak (waan
laar hy ten anleer quam, zendende een Cana-in cenige Olifants-tanden waren, en die

boot met een Vrede-vaan na land, om Rooi-zy daar in brand staaken) benevens nog
met de Iplanders te spreken; dog, on-een klcener Schip, mede met diergely-
der ’t land komende, wierden zy van ce-ke tanden en Ryst geladen, en nog ee
nige Portugeesen, die sig agter een rotnige andere Vaartuigen van hen vero
verborgen hielden, overvallen, zoo datverd, en 3 van zyne Schepen, Delft.
zy sich daar tegen te weer stelden, zon-Enkhuizen, en ’t Jacht het Duifken
der dat echter die van ’t Kasteel der Por-onder dit Eiland den 12 Augusty Ag. 1604,
tugeesen op de Schepen schoten, alzooom op de aankomende Kraaken te paf
de Koning hen dit verboden had.sen, gelaten hebbende, is met het gro

Ook zagen de Mooren, die hier wa-van zyne Vloot, bestaande verder in de
ren, dit maar aan, zonder sich ergens inSchepen, de vereenigde Landen, Am-
te laten; maar ’s namiddags brachten zysterdam, Gelderland, 't Hof van Hol-
een Vrede-vaan uit ’s Konings naam byland, Dordrecht, Zeelandia , Hoorn,
den Zee-voogd aan boord, en een BriefMedenblik, en West-Vriesland (daar in
van dezen inhoud.Juny 't Schip Gouda noch byquam) na

Dat hy over langen tyd verstaan had,de kuit van Malabar voortgezeild , en
dat zy gesworen vyanden der Portugee-den 21 Scptember ontrent Goa geko- Brief des
sen waren; en dat hy derhalven bedugtKoningsmen, daar zy een Moorsch Schip, van
was, vermits zy zoo dicht onder ’t Ka- aan hem.Mckka komende , ontmoet, en vero-
steel geankerd lagen, dat zy wel geneverd, hoewel, bevindende , dat het geen
gen mogten zyn , ’t zelve te veroveren ;Portugeesche goederen inhad het zelve
’t welk hy hen, zoo zy dit voorhadden, nuweder vry gegeven hebben
ernstig afraadde, alzoo het sterk, vanDen 26 dito quam hy voor Goa, on
alles wel voorsien, en hy ook genegentrent een myl van de Vesting, ten anker
was hen langer daar in te beschermen,meinende hunne Galeyen , en Schepen
de wyl zyne voorouders hen nu 102waar te nemen; dog, daar geen voor-
jaaren toegestaan hadden in dit zyn landdeel ziende , is  mylen benoorden de
te woonen, weshalven hy, als een Vriendstad gaan leggen.
dat hy ook blyven wilde) hem raad-Den 2 October quam hy weder voor

de , de zelve gerust te laten, en maarde Rivier van Goa, daar hy eenige van
van daar te vertrekken, verzoekende ver-de Vaartuigen der Portugeesen op de
der dat hy dog zyne Eilanden de Maldi¬vlugt dreef.
ves, nog eenige andere van zyne onder-Hy zeilde den 13 dito tot ontreni
danen , eenige schade toebrengen, maarde Vesting van Bardes, alwaar hy
dezelve als vrienden handelen wilde.wel eenige van hunne Oorlog- Sche

De Zeevoogd gaf daar op tot ant-pen vond; dog dorst die niet aantasten
woord, dat hy ’s Ronings versoek in 'tom dat het strand van Bardes vol gewa-
geheel nakomen sou , en vertrok daarpende lieden stond. Ontrent den avond
op na de Stad Calicoet, daar hy den zel-quamen 23 van hunne Galeyen op de wagi
ven dito ten anker quam.leggen, daar de onzen wakker met Kanor

DaagsC 3
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Daags ’er aan sond hy synen Onder

Zeevoogd, Cornelis Sebastiaans Soon
den Commies Houtman, en eenige ande
re, als Gesanten aan den Keyzer van Ma-
labarHier ontmoetten hem 9 Fregatten
waar op hy eenige boors met gewapene
volk afsond, die daar na, alsoo sy he

te quaadkregen, door meer volk van on-
ondersteund wierden, en toen een desen

Fregatten veroverden, waar in 80 Moo
ren en 15 Portugeesen waaren , var
welke de meeste over boord sprongen
en verdronken, behalven, die dood ble-

ven, 6, die gevangen wierden, en 3
die ’t ontzivommen. Men vond in 't Fre
gat niets, dan 25 vaten buskruit, dat z
na Ceylon meynden te brengen.

Den 3 November sond de Samoryn,
Mannen by den Zeevoogd aan boord, ver-

zockende, dat hy met zyn vloot gelief
de ten anker te komen, ter plaatze daar

hy met zyn leger tegen de Portugeesen te
veld lag, wenschende met den Zeevoogd
zelf te mogen spreken

Daags ’er aan zag hy 19 Portugeesche
Fregatten langs de Wal Zeylen, daar hit
vacker vuur op gaf, en van welke hy

er eenige wel zeer beschadigde ; dos
kon ’er, wegens de groote stilte, geen af

veroveren. Weinig tyds hier na kregen
zy evenwel 2 van hunnen Jonken, die
van weynig belang waren

Den 6 dito quamen de ; Schepen, voor
Mozambike op de wacht gelaaten, hie

by hem , waar op hy met de gansche
vloot na de plaats, daar de Keizer lag
verzeylde.

Den 8 dito versogt de Samoryn met den
Zeevoogd zelf te spreken, genegen zyndt
met hem in Vriendschap te treden, en

een verbond te maken alzoo hy bespeur
de , dat de Nederlanders vyanden van

de Portugeesen waaren, die hy mede voor

vyanden hield
Daar op wierd ’er in den Krygsraat be

sloten dat de Heer van der Hagen, be
nevens de Commisen Houtman, Com

postel, en Alterman, als ook Schipper
Claas Thys-Soon, en eenige andere, sich
na Land begeven zouden, gelyk in goedt
order geschiede

Hy nam eenige geschenken mede, dis
hy den Vorst aanbood, die se seer Vrien-
delyk aannam, en een Schriftelyk ver
bond met hem maakte, begevende sich
daar na weer na boord

Hy vond daar op goed de Schepen Ze
landia en Enkhuisen na Cambaja ten han-

sel uit te senden, en met de vloot na Coe
tsjien te loopen, alwaar hy den 14 dite
voor de stad quam ; dog dorst zonder
oots niet in de Baey loopen, alfo
hem die onbekend was; vindende lieve

geraden het na Colombo door te zetten
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daar zy den 2z dito ten anker quamen.
Men schoot op zyne Schepen van’t Ka-

steel, daar hy als een oud Butavier opant-
woordde, maar bleef 'er niet lang leg
gen , vertrekkende kort ’er na na Su
matra, daar hy den 13 December quam.

Na dit geval van den Heer van der Ha van

Caardengen, zie ik , dat de Zeevoogd, Paulus
komtAovan Caarden, die Ae. 1606 in April met
60

8 Schepen uit zeylde, met zyn vlootden
VOOr

10 September ontrent Goa gekomen, en Goa
dat door hem, i1 mylen van die stad, een
Kraak zynde de Zeevoogd van ; Sche
pen, van Lisbon vertrocken, verovert
is. Zy was 350 lasten groot, met Olie,
Wyn, en Geld geladen, en had van 30c
Zielen ’er nu nog maar 200 op

Hy haalden ’t volk ’er uit, dat hy te lanc Zyt
zette, gevende aan ider  Ryksdaalders; Verrich
dog den Zeevoogd der Portugeesen hield tingdaar.
hy gevangen, lotste de goederen, stak
de Kraak den i4 dito in brand, en quan
den 17 dito voor de Baar van Goa ten
anker , alwaar hy nog ; andere Schepen
en Fregatten, en Galeyen onder de Ka-
teclen op de Recde leggen vond, wes-
halven hy niet geraden oordeelde, daar

dichter na toe te loopen
Den 20 dito verzeylde hy van daar na

de gebrande Eylanden, 9 a 10 mylen van
’t land van Bardes, daar hy den 21. dito

ten anker quam
Den 25. dito zyn anker lichtende, om

op een zeyl, dat hy zag, af te gaan, be¬
vond hy dit een Schip van Calicoet te
zyn, dat van Ormus quam, weshalven
ny het voortzeylen liet, komende op
zyn vorige plaats ten anker, alwaar den
3I dito 2 Fregatten by hem quamenmet

een gesant van Goa, om over ’t Rant
zoen van den Portugeeschen Zeevoogd
te handelen; dog alsoo van Caarden een

Nederlander, te Goa gevangen zittende,
os wilde hebben, en zy voorgaven dit

buyten kennis van die van Malakka niet
te kunnen doen, soo bleef het eene en ’t

andere achter, en de gesant keerde on-
verrichter zaalten weder na Goa

Den 2 en  November Liep hy weer
voor Goa, om op de Kraaken te passen;
iep den 5, na dat hyteen Fregat gejaage
had, weer van daar, en quam den 12
dito voor Calicoet ten anker

Den 15 dito quam hy voor Panane,dat
Hy komt

6a7 mylen van de Hood-stad legt, al voor Ca

waar hy uit een Vesting van den Keizer licoet, e
met 3  4 Canon schooten, waar op hy Pananc.
aintwoordde, verwelkomt wierd, dog
hoorende, dat de Keizer hier niet, maar

sa 7 mylen Zuidelyker, was, daar hy
met zyn leger tegen de Portugeesen te
veld lag, soo quam hy den 16 dito daar
en anker een plaats, die op een en een half

myl benoorden de Rivier Chetua legt
Hy kreeg den 17 dito ; Gesanten van

den
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den Samoryn aan boord, toonende eenige
brieven van Maurits Prince van Oranje,
waar uit hem bleck, dat ’er een verbonc

tusschen ons en tusschen den Keizer was
dat hem 2 a ; dagen langer daar blyver
dede, om met dien Vorst te handelen, en

hem een Geschenk aan te bieden ; wag
tende daar, om water en ryst te bekomen

dat hem beloofd wierd. Naderhand eg

ter heeft hy sich wel gewagt, van te lant
by den Samoryn te komen, aangesien hi
merkte , dat 'er tusschen hem , en d
Portugeesen, een heymelyk verstand was

maar zond hem een Geschenk, zonder dat

de Samoryn hem eenige ryst of water
wederom zond ; weshalven hy den 22 di-

t0, na eenige eerschooten gedaan te heb-
ben, verzeylde, zonder dat 'er verder iet.

voorgevallen is

A° 1608 is de Wakkere Zeevoogd
Pieter Willemszoon Verhoeven , me

zyn vloot den 3 October voor Calicoet
ten anker gekomen vindende ’t Schi
de Roode Leeuw daar reeds leggen.

Den 3 dito kreeg hy bericht van
Adriaan Claaszoon van Driel (dien h

na den Samoryn gezonden had) dat de
zelve van dien Vorst zeer Vriendelyk oni
fangen, en dat de komst van den Zee-

voogd hem zeer aangenaam was
Daar na verscheen ’er een Inlandt

Capiteyn, met 2 Arabiers, zyne die
naars, by den Zeevoogd , die op zyr
Inlands, met Goude armringen, en ver
der met veel Goud, Peerlen, en Gesteen

ten , wonderlyk fraei opgecierd was
Deze verwelkomde den Zeevoogd ui
’s Keizers naam, verzockende te gelyk
dat hy by den zelven met zoodanigen ge-
volg, als hy zelf goedvinden, zou gelief
de te land te komen, terwyl de Tol-
ken hem een net bericht gaven, hoedanis

ny, om den Keizer aangenaam te zyn
by den zelven behoorde te verschynen

eu hem , na ’s lands wyze, te groeter
Men overley daar op, wat vooreen Ge

schenk men dien Vorst aanbieden zou, er

vond goed, om een stuk Rood Scharla-
ken, eenige bossen syne Coraalen, een half
douzyn groote Cristallyne Spiegels,
leene Metaale stukken (van hem in )
Gallioen Bon Jezus veroverd ) een hal
douzyn schoone Snaphaanen, 2 Musket
ten metingelegde Laden, een slagzwaarc

met cen zilver gevest, en zoo Matten,

al te zamen in z kassen, met geel Laker
bedelet, aan hem te zenden

Deze Gesant, zullende weer na der

Keizer keeren, verzogt ook, dat, als de
Zeevoogd van boord varen zou, om aan
Land by den Keizer te komen, hy dan
al zyn geschut tercere van syn Majestei
afblaazen wilde , en dat dan zyn M.
jestyts Gesanten aanstonds zouden komen
om hem af te halen, en te geleyden

A BAR. 23

Men vond daar op goed, dat de Hee
Verioeven, met een braaf gevolg van
150 Muskettiers en soPickeniers, zelf n.

den Keizer zoude gaan, om welk Gesant
schap te heerlyker te maken, men de op-
perkoopluyden, Johan de Molre , Jaque-
Obelaar, Jacob van Groenewegen, A

dam Claaszoon van Driel, Pieter Hert
sing, Gilles le Fieff, Nicolaas Puyers, en
Picter Segertszoon, verkoor

Den 11 dito quamen eenige Raader
van den Keizer, om den Heer Zeevooge
af te haalen, die daar op met zyn Volk
en met eenige trompetten, onder ’t af
blasen van ’t geschut, in de boots en
schuyten na Land voer, daar hy van 1000
gewapende mannen, en eenige Gesanten

van den Keizer, ingewagt wierd ; om
hem , en zyn gevolg, na 't Hof t.
geleyden, latende zyne trompetters voor
uit gaan, en op alle de hoeken der straa-
ten wakker opblaasen.

Hy vond den Keizer op zyn kostelyks
uitgedost, met veel Diamanten en heer-
lyke Gesteenten behangen, en zyn rech
er arm , die een Edelman ophield, me

veel Goude armringen , en kostelyke Ge-
steenten, waar van ook alle de vingers
zyner handen vol waaren , bezet. Aan zyn
lange oorlellen hingen Peerlen van een
ongemeene groote weerde, en zyn ver
dere cieragen waren soo ongemeen prach
tig en heerlyk, dat hy aan zyn lyf al-
leen een onwaardeerlyken Schat ver-
toonde

Zyn kleed was niet anders, dan var
fyn Kattoen, zyn Voorhoofd, Schou-

ders, en borst waren met geel Sandel-
hout bestreeken , en zyn hair boven or
den kruyn des hoofds te zamen gebon-
den

Hy had den Jongen Vorst, met Schild
en Zwaard in de hand, nevens eenige ede
len , aan zyn zyde, en rond om sig staan,
besich zynde met hem uit een verguld Pi
nang-bekken Pinang te eter

De Zeevoogd , en zyn byhebbend
gevolg, groetten dien Vorst op zyn Ne
derlands, en wierd van den zelven vrien
delyk, onder ’t toestecken van zyn reg
terhand (om die te kussen) ontran

gen
Zy groetten ook den Jongen Vorst

waar na de oude Keizer, opstaande

den Zeevoogd by de hand vatte, en zey-
de : geeyk nu onze handen en vingers te
zamen gesloten zyn, alsoo moeten ook de
volken van Calicoet en Holland te zamen
verenigd zyn , zeggende, sich nu niet
anders te verbeelden, dan dat het maareer
volk was

Na eenige gesprekken te zamen, lieth
zyn Hof aan den Zeevoogd, en de zy
nen, sien, alwaar zy veel heerlyke ge
meubileerde kamers ontmoetteden, ter
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wyl hy hem met dese en gene Confitu
ren, en allerley schoone Vrugten, ont
haalde

Daar na quam ’t Geschenk van den Zee

voogd voor den dag, dat zyn Majesteit
wonderlyk wel beviel

Hy zag om Verhoevens hals een gou
den Keten,met een Penning, waar op d’
beeltenis van Prins Maurits stond, dien
hy , siende, dat de Vorst ’er na taste, er

’er zin in had, aan den zelven schonk, waar

tegen hy hem weder een schoone goud
Bagge met heerlyke Diamanten vereer
de

Hy liet ook de anderen van zyn ge
volg niet onbedagt : Want aan van Drie
en le Fieff gaf hy ider een gouden Keter
met een Bagge daar aan, aan de Molre
een Ring met Zafieren bezet, aan Obe

laar en Groenewgen elk ’er een met eer
Robyn, en aan Hart sing 'er een, met Sa
fieren, en Robynen vercierd

De Keizer liet hen ook zyn Keizerin
by wyven, en alle zyne kinderen, sien, dit
zeer veel in getal, en die mede van zeei

kostelyke ArmRingen, en heerlyke Oor
cieraaden, voorsien waren, alle de welkt

door eenige gelubden bewaard wierden
Na dat zy dit alles by den Vorst gesier

hadden, namen zy afscheyd, om daag
'er aan in den vollen Raad gehoor te heb

ben; waar op zy weer na’t strand geleys
wierden.

Den 12 dito quam de Toik al vroeg
weder aan boord, sprekende al weder van

den Vorst, de Keizerin,en den Jongen Kei
zer te beschenken, dat men dede met hen

weer veel Rood Scharlaken , 84 Ma

ten, een slag-zwaard, en een kleen vier
roer te vereeren, waar tegen aan Simor

Janszoon Hoen weer een goude Bagg
geschonken wierc

Daar op verscheen de Zeevoogd me
Johan de Molre, Simon Juns-Soon Hoen,
en van Driel (terwyl de andere van zyn
gevolg buiten bleeven ) in den Raad

Zy vonden daar 6 Keizerlyke Raader
sitten, alwaar hen bericht wierd, dat de
Koning van Coetsjien met de Portugee
sen in verbond, en dat de Keizer med
aangesocht was, om tot hen over tcke
men; dog dat hy ongenegen was zulkst
doen, alsoo hy hen geveinst, en trouw
loos bevonden had

Ook zeyden zyne Raden door hunne
tolken, dat zyn Majestcit al over  jarei
met Steven van der Hagen in verbonc
getreden was, gelyk hy, soo uit het ge
schrift, daar van gemaakt, als ook uit :
brieven van Prins Maurits, nader toonei
kon; dog was verwonderd, dat men, in
gevolge van de belofte daar by gedaan,
hem niet met eenige Schepen, of volk
te hulp gekomen was, om de Portugee
sen, zyne en onze vyanden, eenige af
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breul- te daen, en hen van zyne Kusten
te verdryver

Het welk, schoon het tot nu toe niet ’s Rener-

geschied was, hy hoopre dat nu geschic- voorstel.
den, en dat men hem (immers dit ver-

sogt hy zeer ernstig ) met 6 Schepen van
deze vloot byspringen zoude, waar var

'er 2 voor de baar van Goa, 2 voor Ca-

icoet, en 2 voor Coetsjien , zouden kon-

nen gaan leggen , om hen in toom 1e
houden, genegen zynde veelen van zyn
volk en Fregatten ’er by te voegen, om de
Portugeesen te beletten van daar buyten
of in Zee, te durven komen

en VerDe Zeevoogd gafhierop tot antwoord
hoevensdat Haar Hoog Mog, de Prins van O
2nt

ranjen, en de Heeren Bewindhebberen VOOrt

daar ophem den Persoon des Keizers, en zyn
caaken, zeer dier aanbevolen, en belass

hadden, zyn Majesteit alle mogelyke huly
te bewysen; dog, alsoo de Molukse zaa-
ken soo slecht stonden, gelyk zyn Ma-
jestcit wist, soo dienden die voor af her-
steld te werden, alsoo anders, soo de
Portugeesen van de Zuid Meester bleven-

hunne hulp zyn Majesteit weinig zou kon
nen baten, weshalven hy, om dese reden
nu hier van versogt verschoond te wer-
den, belovende, na dat liy de saaken al-
daar in een beter staat gebrogt zou heb
ben, dan zyn Majestcit alle bedenkclyke
hulp te zullen komen bewysen

Ook beloofde hy te zallen besorgen
dat 'er ondertusschen z Schepen van Ban

tam na Calicoet zouden komen, om daa
Peper en Indigo te komen innemen

Hy had ook wel van eenige vryheder
van Tollen konnen spreken, dog liet da
nu, terwyl hy zyn Majestcit voor als

nog geen hulp bewysen kon
Hy versogt dan alleen, dat het vorig

verbond mogt vernieuwd, en nog verdei
aitgebreyd werden, gelyk dit ook ge
schied, en met eede op hunne wyse (1
weten, dat de voornaamiste van hen de

rechterhand uitstak , de Zeevoogd de
zyne daar boven op, en een ander de zy-
ne weder daar boven op ley, hoedanig 27
alle vervolgens deden) geslaafd wïerd ,
waar na dese Raaden van ’t verhandelde, en
t meerdere by ’t oud verbond gevoegd
aan den Keizer verslag gingen doen, en

rot antwoord te rug bragten , dat zy1
Majesteit den breden Raad hier over n.

2dagen vergaderen, en dat de Zeevoog-
daar weder in verschynen zoude, om sigg

ondertusschen op alles wel te konnen be
raden

Den 14 dito hebben de onsen eenei

Maarten van Domburg, die te Coetsjiei
in een zwaare gevankenis was, door over

gave van eenige gevangene Portugeeser
aan den Keizer, gesogt te verlossen
die hen beloofde, dit te zullen versor

gen
en
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stcit al de Peper, soo onder zyn heer-Den 15 dito verscheen de Heer Ver-

schappy en dominen valt, zal gehou¬hoeven met de vernoemde Kooplieden
den wesen te doen leveren aan den per-weder in den G-heimen Raad, en hoor
soon , die de Ed. Heer Gouverneurde daar, dat de Keizer zeer wel begre
voornoemd daar toe nomineren of stel-pen had, dat de Molukse zaaken moesten
len zal, ten pryse van seven en twintigvoorgaan, en dat hy hem dierhalven nu

geerne verschoonen wilde, zullende alleen Rcalen van agten het Candi, bestaandt
in vyf honderd en iwintig Ponden, teverwagten die Schepen en Kooplieden
weten, ider Pond tot seventien spaandie hy hem van Bantam beloofde te ver-

sorgen; dog de Zeevoogd moest dit zyr se Rcalen gekoft, wel verstaande, dat
zeggen al weer met eenige Geschenken de voorsz. Peper ook zuiver en zonder

verzellen en bevestigen, waar op hy daag eenige maculen, Valsheyd, of bedrog.
er aan, of den 16 dito,de Molre en van behoorlyk gedroogd, en op de bequa
Driel met een Geschenk weer na land ge- me tyd geplukt wesen zal
sonden, en van zyn Majestcit, na da Ten tweede, dat al de Gember, te
het vernieuwd verbond aan wederzyden weten, grof, schoon,en droog, goed
geteeckend, verzegeld, en ’t af-schrift 'er en zyn gemelde Majesteit gehouden
af hem op een Clappus-blad overgelever- wesen zal, die te doen leveren in han-
toas, afscheyd genomen heeft, gaande nog den van den voorsz. genomineerden per-
dien zelven nacht, na dat hy een schooi soon, te weten, ’t Candi van vyf hon-
gedaan had, na Coetsjien te Zeyl, daar derd en twintig pond tot elf Rcalen

hy zynen Onder-Zeevoogd met de Sche van achten.

pen Middelburg, Rotterdam en Hoorn, Ten derden, is de conditie, dat de
den 17 October op de Reede vond gemelde waaren, als Peper, Gember,

Hy besorgde, dat de Onderkoopman en alle andre, zullen vry en vrankzon-
Paulus van Overbeck met de Chaloep var der eenige tollen of geregtigheden, hoe¬
't SchipZeelandia, van daar na Bantam danig zy zouden mogen genoemd zyn,

een afichrift van ’t verbond daar brengen. te betaalen en dat zy zullen gescheept.
bericht van ’t verhandelde geven, en ool en vervoerd werden, zonder eenige
zorg dragen zou, dat de z beloofde Sche- contradictie van zyn Majesteit, of an-17
pen op zyn tyd van Bantam na Calicoet dre Subalterne Hoofden; van gelyken
vertrekken zouden; waar na hy hier van zullen mede Tolvry, en buiten lasten
daan verder na Malakka Zeylde. Na dier soodanige goederen of waaren, van wat
tyd heeft de Heer van Speult dit volgende quantiteyt en qualitcyt die die zouden
verbond met den Samoryn Ae. 1626 ge mogen wesen, zyn, die wy hier aan land
maakt zouden mogen brengen, om te verhan23

delen, of te verkoopen, gelyk mede ver17
staan werd van alle Provisie en eetbaAccoort , ofte contract, ge-
re waaren, die de Compagnyes-dienaarsmaakt met den doorlugtiger 27

of gaande en komende Schepen, zougrootmagtigen Kerzer van
den mogen van doen hebben, zonde

12Malabar, en den Koning van
dat zyn Majesteit imand van zyn on-

Calicoet e;c ter eenre , en den derdaanen , ter oorsake van zulx, of
Edelen Heer Herman van onder wat naam of Titel het zoude

27
mogen wezen, hen lieden zal mogenSpeult, Raad van Indiën, enr
verhinderen of lastig vallen, waar voorrewe sen Gouverneur in Am
zyn Majesteit toesegt en beloofd wersboina, en die van zynen
soo haast de aggreatie uit het Vader-

12Raade, Commanderende over
land, of Batavia, zal gekomen zyn

de Schepen en Comptoiren van
die gepresumeerd werd binnen ander-

Surata, Persien, en Mocha, half of t wee Jaar ten uitersten hier zal
wegens de Ed. doorlugtige wesen) zal genieten ider Jaar een me-

taale halve kartouw van ontrent vierHoog Mog. Heer en Staaten
duisend Pond gewicht, en dat in reGeneraal, den Heer Princ
compense en voldoening van de voor-van Orangien &amp;c. ende de
segde vryheidvan Tollen, wel verstaan-Ed. Nederlanse Oostindische
de, dat zulx niet eer zal gegeven wer

23Compaguye, onder het beleyc den, als ’t Jaar na de approbatie.
17van den Ed. Heer Pieter de Ten vierden beloofd zyn Maje-

erpentièr , ter anderer zy- steit, dat hy zal voorkomen, dat geen
Peper of Gember zal versogt of ver-de.

voerd werden, als alleen aan onse ge-
urit

committeerden wegens de Ed. Neder-Erstelyk, zyn beyde de Partyen
landse Oostindische Compagnye, uitmet den anderen over eengeko-E

sluitende niet alleen alle Portugeesen,men, en verdragen , dat zyn Maje 27

DV. DEEL. En-
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Engelsen, Deenen, Franssen, Guze

ratten, Persiaanen, of andere Natien
3 hoedanig die zouden mogen genaamc
wesen, maar ook zyne eigen onderda

nen, beloofd daar by neffens, om zul,23

effect te doen sorteeren, dat niemand
van zyn onderdanen zal vermogen, ter

tyde als de Peper zal ryp geworder
3 zyn , de zelve by hem te houden

3 op verbeurte van de voorsz. Peper,en
arbitrale correctie van zyn Majesteit
soo die by gemelde Persoonen sou mo
gen gevonden werden, tot welken ein

3 de zyn Majesteit beloofd, op ons ver-
soek ; tydelyk insinuatie te doen doen33

dat by soo verre quam te gebeuren, da
23 imand bevonden wierd op vervoering

van de Peper en Gember, dat de sel
31

ve niet alleen zal verbeuren de Peper
2

of Gember, maar ook na gelegenheic
22

van saaken als een overtreder, en vic
lateur van dit contract, ten exempe

van anderen gestraft, zal werden27
3Ten vyfden, beloofd zyn Maje-
steit van gelyken de Gecommitteerder2
wegens de Ed. Oostindische Neder23
andse Compagnie een goede groote be2

quaame steene brand-vrye, woonins
y in de stad Panani ontrent de Rivier te

versorgen, om de Peper, ende de an
2

dre waaren, voor brand, en andre on
27

gevallen, te bevryden, welke huisin;
3

wy gehouden sullen zyn alle Jaar tot
7

een redelyke Prys te betaalen, in wel
ke huising, of logie, de onderdaanen
van zyn Majestcit sullen gehouden we

sen de Peper Gember, en alle andre
waren, te leveren, en te wegen op hur

2
eigen kosten. Van gelyken beloofd zyn2
Majesteit voorsz. Gecommitteerdei

71
van de Ed. Nederlandse Oostindische

Compagnie, en hunne goederen, onder
zyn protectie en bescherming te nemen

2
voor alle overlaft, outrage , en ge

22
weld, dat hen sou mogen werden aan

21
gedaan

Ten sesden beloofd zyn Majestcit
soo ’t quam te gebeuren, dat imand van
de Ed. Compagnies dienaars door ee

nig misbruik quam weg te loopen, et
3onder zyn Majesteits onderdanen o;
gehouden te werden, soo zal zyn Ma
jesteit in dien gevalle gehouden we

YVINGE

sen de selven wederom te doen leverer
in handen van den Opperkoopman van
de Ed. Nederlandse Compagnie, en of
’t gebeurde (dat God verhoede) da
eenig ongeval van doodslag, door toori
of misverstand van de onsen geschie
de, soo zal zyn Majesteit, den gemel-

den delinquant in handen krygende, ge
17

houden zyn dien te leveren in hander

van den voornoemden koopman, ten

einde hy daar bewaard en geslooten ge
houden werde, ter tyd en wyle dat de

Ed. Heer Generaal van de misdaad vol

kcomen verwittigt en voldaan is, om
als dan na verdienste van saaken gestraft
te werden

23

Alle welke boven gemelde artikkc-

len en conditien, die beide de partyen1 7

over en weder beloven en zweeren bi

solemneelen Ecde, ider op zyne wysc;
te agtervolgen, en te doen onderhou
den voor den tyd van sesagtereen val
gende Jaaren, welverstaande, soo zuix

by de Ed. Nederlanse Compagnie, of de
Ed. Heer Generaal, geapprobeerd, ei
goedgevonden zal werden binnen der
tyd van anderhalf of twee Jaaren, er
foo deselve zulx niet approbeeren, zul-
len de Ed. Compagnies Gecommitteer-

den met hunne goederen onverhinder

mogen vertrekken, biyvende des niet
te min onse vorige Vriendschap in zyne
volkomen vigeur en kracht onvermin-

derd

Aldus gedaan ter Goeder trouwe in Sche
tua, in ’s Keizers Huis , desen 3 Ja
nuary Ae. 1626

Gelyk nu onse vyandschap in den Oor
log met de Portugeesen (alleen de ty-
van sckere stil-stand van wapenen , dis
bedongen was, uitgesonderd) zyn gang
ging, en wy hen alle beden kelyke afbreul-
deden , alsoo ssoegen wy hen in den tu
schen-tyd een groote menigte van Kraa
ken en Gallioenen af

Ook hielden wy Gedurig by na een
vloot Schepen voor Goa, die daar hun
ne Kraaken en Gallioenen, die er in of
uitquamen, waarnamen, en ’er hen vee

af handig maakten, gelyk wy in't vervolg
breeder sullen sien

DER-
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Nse vlooten gestadig voor Goa in besetting gezonden, waarom wy Goa zelf niet in-
namen. Vervolg van Goas baar beset door onse vlooten. A°. 1642. Gesanten van

den onderkoning op Batavia, versoekende stilstand van wapenen. Die na den 8 October
volgde , dog die op Ceylon door den onderkoning niet nagekomen werd. De Heer Maat-
fuyker maakt A°. 1644 een vaste vrede met den onderkoning. Serooskerke en van den
Brouke hier Ae. 1651.

Schepen Uitregt, Terveer, Nassau, 'tvYnamen voor Goa Ae. 1622
Hof van Holland, Amelia, en nog 3 an-2Gallioenen, in welk jaar ook

V dre, seer schandelyk na binnen joeg, ende Heer Jacob Dedel, buiten
de Zee dede ruimengemeen Raad van Indien, den 4 Decem-

A°. 1638 den 4 January sloeg de Heerber hier met een vloot verscheen
Adam van Westerwold, buiten-gemeenA°. 1633 sie ook, dat een vloot van
Raad van Indien, voor Goa tegen hen, wel-vyf Schepen , Vlissingen, de Leeuwin,
ke slag seer omstandig door Baldeus, Fol.Bommel, Grol, en ’t Fregat de Hamelton,
50 van Ceylon, verhaald werd.met den bevelhebber van Santen (in de

Hy taste hen dapper met 1z onser Sche-plaats van den overleden Koren Kraey
pen aan, soo als zy met 6 Gallioenen,gesteld) den 18 November voor Panane
en 20 Fregatten van Oorlog, in Zee qua-ten anker gekomer, is.
men , en dreef hen schandelyk op deDe voornaamste reden van hunne komst

vlugt.hier was, om de Geschenken, voor den
Ae 163 9tastte Cornelis Simonszoon vanSamoryn geschikt, hem aan te bieden

der Veer ; Gallioenen, ontrent de Ka-en om in zyn land den vryen handel we
steelen voor Goa ten anker leggende, metgens Peper, Cardamon, &amp;c te hebben;

een weergadeloose dapperheid aan, erdog hoorden, dat de Vorst boven in ’t
tak se alle 3, te weten, de Bon Jesus, deland, en dat 'er nu geen Peper, dan by
Son Ventura, en S. Sebastiaan, in brand.t nieuw gewasch, daar zy niet na wag-
onder dat hy een van zyne Schepen ver-ten konden, te krygen was, weshalver
loor. Hy kreeg ook seer veel gevange-zy van daar vertrokken.
nen , en had, soo by maar 2000 a 3000Zy zagen den 8 December voor Goa
man meer gehad hadde, Goa seer gemak-Kraken, en een Portugees Schip, bui-
kelyk konnen veroveren. Ook had deten de Baar leggen, ’t het geen zy vero-
Heer Antoni Caan Goa’s baar Ae. 163cverden , en kregen den 7 January A¬
met een vloot bezet1639 nog een Kraak, die van Coetsjien etoriIndien wy ons best hadden willen doen,quam, mêt cenige Kaneel en Timmer

wy Goaom Goa te veroven, het zou ons niethout geladen , die voornemens was na
zelf niet

moeyelyk geweest hebben maar men heeft, innamen,Goa te Zeylen
choon in ’t eerst wel eenige neyging daaOol blecf toen de Opperkoopman of
tocscheen te zyn, best gekeurd, daar van afBevelhcbber, Henrik Hagenaar verder
te sien , alsoo ’t ons maar tot last verstrektmet de Schepen Zeelandia, 't Zeepaard,
sou hebben, daar ons veel voordeligeren ’t Jacht Caap de Ramos, op de kust
was, met een vloot voor Goaop de Gal-van Indien, of van Malabar, kruissen, die
lioenen te passen, en de Portugeesen sooden 10 Fébruary een Moors Schip, en
te kortwiekenden 19dito een Portugeesch Fregat, vero-

Ook is 't een sckere saak, dat wy byverde, en verbrandde, komende den 6
den Oorlog met de Portugeesen veel meerMaart onder ’t Eiland Anchediva, om
voordeel (voor al in Indien ) dan by eendaar brandhout, en verder, dat benoo
Vrede, hadden , ’t geen seer klaar doordigd waren, te versoeken.
de Heeren Bewindhebberen met veelDaar na nam hy den 1 April nog ee
kragtige redenen aangeroond isnige Fregatten hier ontrent , waar in

VervolgAe. 1640 wierd de Commandeur Do-verscheyden gevangenen van aansien wa-
van

minicus Bouwens met een vloot Schepenren. Goa’s

voor Goa gesonden met een instructie baar be-A°. 1636 en 1637 paste de Bevelheb-
set doordoor haar Edelheden , als Comman-ber Coper met cen vloot op hen, hou¬
onseleur over de Nederlanse vloot van Dedende te dier tyd de Baar van Goa gedu
vlooten.

rig beset, behalven dat hy hen gedurig rensie na de kust van India en Goa, der

op de vlugt dreef, gelyk hy, onder ande 14 Augustus Ae. 1640 geschikt, om de
Spaanjaarden en Portugeesen allen afbreukren in ’t begin van Ae. 1637 van 6 Gal-

lioenen besprongen zynde, hen met de te doen, als ook om Goa’s Reede te be
D2 ser-
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setten, en om Peper langs Malabar te Nerale stukken, Yser, xoppen.
versorgen, blykende uit de navolgende

saaken A2. 20012 :De Adm. Ambe
In’t voorleden jaar 1639 bestond de 8 : 28 :Vic. Arnemuiden

Portugeesche Navale magt uit die Gal 858 : 24Schout by N. Valken
lioenen, de Bon Jesus, St. Scbastiaan, er S00-2Hcemskerken
de Bon Avontura genaamd, die door der 12 34De Sterre
Commandeur Cornelis Symonszoon van

308 .Kleen Rotterd.
der Veer Zaliger den 30 September ver
leden (of des gemelden jaars) onder t

30. 144: 520
Fort Marmagon verbrand en verwoest
zyn. Dierhalven soo moest men den vyanc

Hy zou met Amba den 15. Augustigeen rust gunnen, alsoo hun secours uii
vertrckken, zynde de andre al na de straaiPortugal in October te Goa ftont tever

Sunda verzeild, om Provisie van brand-schynen, waar op dan by haar Edelhe
hout te versorgenden goedgevonden was, ten einde all

Daar legt veel aangelegen, dat dese vloot
vyandelyke Schepen te veroveren, Com

in Septemiber voor Goa zy, om, door tpagnies handel in die gewesten te versc
nemen van ryke prysen, de zwaare ongel-keren, onse progressen op Ceylon te beter
den deser vloot goed te maken, ’t secour

en met minder hazart te vervorderen, en
van Portugal aftesnyden, en de ryke naeen groote party Peper langs Malabar te
vetten van Mozambike, Mascate, Sun-versamelen, om desen Dominicus Bouwens
da, &amp;c. na Goa gaande, te bemagtigen,voor de vyfde tocht als Commandeurvan
en ’s vyands kaffilas, van Cambaya komen¬hunne desseynen na Goas Reede met de
de, te diverteren, en hunne retouren neSchepen Amboina, Arnemuiden, Val
Lisbon in te houdenkenburg, Heemskerken, en de Jachtei

Op wingurla zal U. E. wel hoorende Sterre, en kleen Rotterdam, te com-
hoe het te Goa staat met hunne saa-mitteren, en schoon die vloot in opsicht
LCIvan die vorige jaren kleen is soo oor

De vorige Commandeurs , voor Goadeelden haar Ed. die, in opsicht van :
gebruikt, waren Koper, Westerwolt,vyands gesteltenis, genoegsaam tot berey-
Caan, en van der Veeking van hun oog wit, alsoo hunne vloo

Beloven 2 maande gagie tot een ver-verwoest,en de verdere Oorlogs-fusten van
eering by ’t ruineeren van ’s vyands 2 Gal-hen weinig voor ons te vreesen waren.
lioenen, die haar Ed. willen dat zy ge-Naderhand verstond men, dat uit Per-
reed mogten hebben, dat ook by haassia in Goa gebracht is ’t Galloen, daar ni
Ed. betaald is wegens de Schepen Bonmeer als 2 jaaren van is gesproken, er
lesus, St. Scbastiaan, en Bon Aventura.dat gesegt werd een groot magtig Schii

Tot den 3 a 4 Mey zal U E. de baarte zyn. Ook blykt uit onderscheptebrie
van Goa beset houden, ten ware wy naven , van Malakka van den 27 en 29 april
der andeis ordonneeren , dog krygen zipafsato of 1640uit Goageschreven, dat zi

geen secours, dan zal ’t soo lang met be¬daar z andre Gallioenen op stapel hadden
hoeven, en dan zal U. E. de magt na Su-welkers voltoving de viceroy seer beher

ratte en Ceylon konnen verdelen, te we-tigde, en waar van ’er een in October
ten, na dat de Peperhandel op Malabaklaar sou zyn , soo, dat ten besten geno-
zal volbragt zyn, dog sult van Goa nietmen, 2 Oorlogs Schepen tegens Bouwens
opbreken, voor dat de Pacuw, en Alker-komst daar gereed souden zyn, en daar
sloot, na Suratte en Persien geschikt, ui-by dan ’t secours dat dit jaar uit portu-
Tayouan op Goa aangieren , die dagaal gewagt werd. Ook hadden de Por
daar, en op Wingurla, gesast zyn te doen,tugeesen 4°. 1639 by de Brazylse droog
en ’t Cargasoen voor Viziapoer daar teten een Gallioen en een Petak verloren
lossenen was de eene magteloos weer na Lisbor

Wy zyn 4 Jaaren aan een met dergekeerd,de Portugeesen geven wel op, dat
Koning van Viziapoer in onde-handelinczy groot secours verwagten, dog wy fier
geweest, om gesamenderhind Goa te be¬dat niet te gemoet. Op zyn best suller
magtigen, gelyk U E- uit onse voorja-zy nog z karaken krygen, en (als die al bin
rige instructie sien zal, dat tot nu toenen Goa komen) dan met Bouwens maar
vrugreloos uitgevallen is, alsoo de Viegaal zyn. Op Bouwens Schepen warer
ziapoerder, gelyk ons de ervarenheic120 koppen Voornamentlyk varends volk
leerd, het niet recht meende , tragten-konden om Malakkas beleg geen Soldaten
de dus ons, en de Portugeesen maar temissen. Hy was voor 10maanden var
vrund te houden, en zyn mes aan weer-voorraad versien tegen 2 vleesch-en eer
zyden te doen snyden. Dus zal ’t on-spek-dag sweeks, en 3 halve mutsjens arak
noodig zyn onkosten meer te doen, omdaags. De Schepen waren dus gemon

Menhem daar weer toe te bewegen.teerd
heeft
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heeft hem ’t voorleden jaar vereerd a
schoone metale stukken, &amp;c. daar niets
van vrugt op gevolgd is; ook heeft hy in
2jaaren sichniet eensverweerdigd aan on
te Schryven. De Commandeur van der
Veer had desen Koning onse in tentie klaar
aa geschreven, maar kreeg een sober ant

woord, heeft daarop den Koopman Paat.
gevorderd. Dies oordeelden wy 't bef
ons dit jaar stil te houden; hoewel wi
niet weten, of dit aan den Koning, of aan
't beleyd onser Gecommitteerden, ha-
vert. Het sal genoeg zyn,dat wy onse vo-
ige Commoditeyten van Wingurla, en
den handel in ’t Viziapoers Ryk, bly

ven genieten, ’t geen wy vertrouwen on
dese Koning niet zal durven ontseggen
Dan U E. daar gekomen zynde, moet sig

na bevinding van s-ken gedragen. Onder-

tusschen dienen by occasie de zo beloofdt

oorlogs-Fregatten gevorderd te werden,
hoewel wy geen staat maken, dat daa
iets opvolgen zal, en dat dit als voren on
der frivoole pietexten zal werden geexcu

seerd

’t Jacht Franilter is den 10Mei van Gam
ron over Dabul herwaaids genavigeerd

Zoo de Koopman Paats, volgens onse
ordre , cen goede party Peper opgekogt
heeft in voorraad (waar aan twyffelen
alsoo hy sich van de nieuwe Engelsche
heeft laten verkloeken) soo zal U. E dis

op ’t spoedigste met Franiker, als ’t by u
komt, en met Heemskerk na Gamron
senden.

Dese Paats diend de Compagnie in ’t
Viziapoers land niet wel, is niet vigilant,

nog opmerkende genoeg, en veel siekc
lyk Ook is de Salpeter, dit jaar herwaards
gesonden, zeer slecht en onsuiver bevon-
den , soo dat geen geld weerdig is, ool-
lagen die van Rersien over de ssechte
Koopmanschappen, van hem ontfangen
waar op veel verloren is. Dies hebben

wy hem ontboden, en den Opperkoop
man Rlaas Corneliszoon Blok, nu op Val

kenburg bescheiden, goedgevonden daa
in zyn plaats te gebruiken,dat U. E. soo
uitvoeren zal , latende desen Sr. Blol
ten overstaan van den Opperkoopman en
Vicecommandeur Simon de With,en z an-

dre kooplieden, onder behoorlyken inven

taris alle de Compagnieseffecten daar over
nemen,gelyk wy ook Paats ordonneeren

nisgaders dat hy ons, en Blok, een nei
bericht van den handel daar schriftelyl
zal hebben te geven. Vrugteloos hebben
wy nu 4 jaaren aan een last gegeven tot

’t versorgen van Peper op Malabar, heb
bende ’t een saysoen aan Schepen, en
andre aan ’t trekken van onse waren, ge
haperd. Ondertusschen gauderen de En

gelsche van de vrugten van onsen arbeis
en onkosten des oorlogs, soo hier, als ir
Europa.

29A BAR.
Zullen u nog de Neptunus toesenden,

sie van Kabo verwagten. Tot ’t ver-
samelen der Peper op Malabar zal U. E.
den Vicecommandeursde With, en Koop-
man Paats, en den Onderkoopman Jan

foosten, gebruiken. Ten ware de With in

faken van meer belang mogt werden ge-
bruikt. January en February zyn de maan¬
den van ’t Peper-saysoen, en later moet
U. E daar niet verschynen. Men mat
ook met de prys der waren de hand wel
wat lichten , om veel Peper te bekomen
balculeren, dat ons Kargasoen op die

kust, als Wingurla zyn competerend goec
neeft, niet minder, als 200 lasten, o
400 quintaalen Peper, renderen zal
Met de Neptunus hopen meer Provisic

en eenige Contanten te senden Dog voor
al fict, een groot party Peper te krygen,
alsoo de Pcper 't best retour nu is, en
maak dat ons de Engelichen en Deenci-
geen voordeel afsien. De secrete Raad zal
bestaan in dese

Dominicus Bouwens, de Opperkoop
man en Vicecommandeur, Simon de

With, Schipper Jan Ysbranszoon op
(alkenburg , de Opperkoopman Rlaas
Cornelisz Blok, Schipper Gerrit van
Hern op Amboina , Schipper. op
Arnemuiden , de Koopman Dirk Jans-

zoon Bol, die ook Secretaris zyn zal, en
des noods ook Fiscaal deser vloot.

Van voor Goa den 3 a 4 Mei opbre
kende, zal U. E. na Ceylon ten deelen

of geheel, na de gelegenheid dat vereischt
verzeylen en Punto-gale ;soo de Moes¬
son niet verlopen is) en anders Bari-cal0

landoen, om re sien, wat Kaneel daa

nvoorraad zy, om die dan herwaards te
brengen

Ook gaan nu eenige Portugeesche Pa-

ers, en hun gevolg, te rug, mits tot Goa
jun randsoen Procurerende. Ook Alva-

ez de Sousa, geweesen Kapiteyn van-'
verbrand Gallioen Bon Aventura, die niet

volgens 't contract, maar uit gunst, voo
100 Ryxdaalders zyn verlossing toege-
staan is, en hem zyn hierook verstrekt 200
tyxdaalders, om die in Wingurla te vol
loen. U. E. zal geene der selve loggee-
ven, voor dat ’t randsoen betaald is, dat
t Comptoir Wingurla ’t Generaal Comp-
oit crediteren moet, op dat het ons daa

blyke.

In t Kasteel Batavia

desen 14 Augusty Ao. 1640

ANTONIO van DIEMEN.

CORNELIS VANDER LYN.

Dese Heer Bouwens wierd Ao. 1641
na den 18 July door den Bevelhebber Mat

chys Quast hier met 10 Schepen vervan
D3 gen,
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log bedreigde, soo wierd de vrede, hoe-gen, en de selve nam een welgeladen Ga
vel maar een stilstand, op den 10 No-lioen, dat uit Portugal pas gekomen was
cmber Ae 1644 getroffen, en men wilDese wakkere held verloor dooreen splin

dat hy nog 6ooooo gl. meer als zyncter, die zyn been quetste, kort ’er aan ’t
ast inhield, van dien Grave bedongleven, en wierd door Cornelis Leenderts-

De voorwaarden dezer Vrede kan mer
zoon Blaeuw vervangen

Fol pz by den Heer Baldeus sien; en isA°. 1642 verscheenen Diego Mendes d’
Ao. 1642

laar op Ae 1645 de scheyding der landerBritto, Edelman van ’s Konings huis, en
Gesanten

op Ceylon verder onder den onder-Kovan den Gonsalvo Villoso de St. Joseph, Prieste
der ning, Don Philippo Mascarenhas, denvan de ordre van St. Franciseus, als Ge

Koning 10 Januaiy binnen Colombo geschiedfanten van den Grave d’Aveiras, onder
op Bata

Nadien tyd blykt my, dat de onsen ontrenKoning van Portugals Indien, op Bat-via.

Ae. 165; inden laasten tyd van 't bestandvia, met een omstandig berigt, dat ’e
nier ook hebben beginnen te handelen, gc-in Holland en Portugal na allen schyn een
lyk ik uit een voigende brief van haarvrede tusschen Don Jan , Herrog van
Edelheden seer klaar bespeur.Braganza, en nu onder den naam var

Schoon haar Edelhieden overvloedigDon Jan de IV. Koning van Portugal ge
Peper genoeg in haar cigen landen, ofon-worden , getroffen , en dierhalven he
rent Batavia &amp;c. konden kiygen , sosversoek van den onder-Koning was, da
veel voor Indiën en ’t Vaderland noo-ibmen ook hier in Indien de vyandschar
haddsen , vonden zy echier, om aiciwilde staken.

Portugees alle afbreuk te doen, goecZy wierden met veel statie op Batavi:Verso

van boord door seer veel Heeren van A° 1652. 22 Novcmber na Mabarkende
stiilstand te senden, om Peper (soo veel zy 'er toaansien (by Baldeus in zyn Malabar en
van wa cen redelyk- prys bekomen konden)-horomandel Fol 84 te sien) aan land
penen.

Schip den Os, en daar mede de Koopliedengebragt, ter gehoor van haar Edelheden
Reynier Serooskerke,en Mattheus van dergeleid, verwelkomt, en aan hen, na hun
Broukc,nevens dit uittrcksel van hun bricf.voorstel verstaan, en des onder-Koning

't Comptoir van Calkoelang hadden zybrief gelesen te hebben, geantwoord, da
verleden jaar uit vrccse voor den Portu-wy daar af nog geen behoorlyk berich
zees; alsoo ’t bestand ten einde liep, gehadden; maar dat wy echter de saak zel

icht, dat haar Ed. liever anders gesienwel wilden gelooven; dog verplicht wa
hadden.ren nader schryvens af tewagten, in wel

Van den Brouke had grote quellingerken tusschen-tyd een van hen beyden me
hier van den Heer Poule moeten verdra-een brief weer na Goa vertrok ;om hier
gen ; dog was alles door geduld te bovenbericht af te geven) en de Edelman

bleef de nader tyding en goed-keuring van gekomen; apparent was die Heer d’ooi

de Portugeesen tegen ons opgiroyd. Delcde 10 jarige stilland op Batavia af wag
schynd in Coulan of Coylan, oen Heer ge-ten, die den 8 October quam, en toen oDie na
veest te zyn. Serooskerke sou ’t gef-g opver al door geheel Indien bekend gemaakden 5

Octobe de Reys en op Malabar hebben, even eenwierd

volgde als den Koopman Schoorl gehad had.Aldus ias ’er nu na de bekomene
En dese Scrooskerke had den han-goedkeuring, over al stilstand van wape

del reeds eenige jaaren herwaards innen tusschen ons, en de Portugeesen, en
die behoorde ook in Indien alomme ge ananor waargenomen , en dierhalven

sou hy daar nu weer gaan leggen, schoonveest te zyn; maar de onder- KoninsDog or
Ceyson hield die, daar se in zyn Kraam diende, Calicoelan tot nog toe de Hoofd-plaats
door den dog wilde die op Ceylon, onder een me geweest was, daar de Koopman van den
der

nigte van bespottelyke uitvlugten ge- Brouke beter ervaren is,die’t daar nuook
Koning

sal gaan waarnemen; en alsoo de Nego-lyk wy onder de stoffe van Ceylon breeniet we

nageko aer getoond hebben) niet houden. tie op Cananôr altyd vroeger gedaan is
men Al welke saaken nog al eenigen tyd he- dan die van Calicoelan, en de omleg-
erc

gende plaatsen, soo sullen de NegoticDe Heer nen schokten, tot dat de Ed. Heer Maat
Maatsui bocken van Cananôr eerst gesloten, e1suiker, gemeen Raad van Indien, als Ge
ker die van Calicoclan ingetrokken werden,sant uit naam der Ed. Maatschappy doo
maakt sen Heer van Diemen na Goa aan den on- op dat maar eene plaats met 't CompioirAo 164

der-Koning, den Grave d’Aveiras, geson reneraal Correspondere, en niet, gelykvrede

met dei evorens qualyk geschied is.den wierd, om , was het mogelyk, me
onder De Peper viel in Cananôr doorgaansten selven alles te vereffenen, en om de
Koning. duurder, als in Calicoclan, daar zy nog-rrede op die selve gronden, als zy ius-

tans meest van de laaste plaars komt. Enschen haar Hoog Mog. en Koning Jan
Isoo schynd het beter Cananôr te verla-de IV gemaakt was, te onderhouden

ten, en Calicoelan maar aan te houden.Hy kon met hem in ’t eerst niei
te recht raken, dog als hy zag, met hot Dies zal Scrooskerke de schulden maar

innen , en geen debiteurs hier meer magrooten ernst hy hem dan met den oor
ken

ercoot

kelke en

van den

3rouke

hier Ao

1651
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houden kon. Dog van den Brouke zalken. En alsoo den handel met andre
met de Negotie boeken, dag register,Koopmanschappen alleen, sonder specc-

en andere Papieren herwaards komen.ryen, niet gaan wilde, soo gaven haar Ed.
nu mede sooo pond Nagelen ;5 Sockels

In ’t Kasteel BataviaNooten, en aoooo pond ssegte Rompen
met serieuse recommandatie, om die op den 22 November Ae. 1651.
geld te houden. Hoopten, dat de Carda
mom, hier op Cananôr door Seroosker- KAREL REYNIERSZOON.
ke genegotieerd, by hun komst daar ge

JOAN MAATSUIKER.reed zyn sou, om se na Persien met de
passeerende Schepen te senden

Voor ’t Patria wierden geeyscht 50 a GERARD DEMMER.
100 duisend Cauris van Maidiva, en Am-
ber de gris soo veel redelyker prys kry- KAREL HARTSINK.
gen kondes zynde in’t Vaderland 3o gl de
once waardig en 4 2 5ooo pond Carda- A. De V. VAN OUTSHOORN
mom voor ’t Vaderland.

Sronden aan Serooskerke toe voortaan J.V. TEYLINGEN.
na ’t verrichten van zyn handel op Crus
of Punto de Gale zyn residentie te mo- CORNELIS CESAR.
gen houden, alsoo 't daar beter koop

VIERDE HOOFDSTUK.

Ernieuwing van den Oorlog Ae 1652 Coylan Ae. 1661 in December door den Heer
V van Goens veroverd. Als ook Cranganor den 15 January Ae 1662. Coetsjien

A°. 1662 te vergeefs belegerd. ( Contract tussen den Samoryn en den Heer van Goens
A°. 1662 ) Coetsjien den 7 January Ao. 1663 door den Heer van Goens veroverd.
Het Accoord, waar op Coetsjien overgegeven is. Contract met de Koningen van Coe-
tsjien en Porca, als ook met dien van Cananoor. Die stadt 1 February Ae 1663 door
den Heer Hustaart ingenomen. De Portugeesche Landvoogd van Cananoor in
Goa onthoofd. Malabar tot A. 1663 onder Ceylon; dog daar na op sich zelven. Be
velhebbers van Malabar. Randsoen, &amp;c. van den Bevelhebber, en iweden, Ao
167 8 bepaald. Verhaal van den Oorlog Ae 1715 met den Samoryn. Vrede Ae. 1718
door den Heer Bakker met den Samoryn gemaakt.

maal nu met 8 Schepen na toe ging; datTAnAe. 1642 tot het laaste van
ook in de volgende jaaren vervolgd is,Ae. 1552. duurde dese stilstand ;V
tot dat wy meesters van Malabar gewor-na welken tyd wy ons met Raj-
den zyn.Singa (gelyk wy onder Ceysonse stoffe

roonden) ten eersten tegen de Portugee- In ’t begin van de Maand December A¬
1661 verscheen de dappere Veld-Heer ensen verbonden hebben, hen daar allerle

Zeevoogd de Heer Ryklof van Goens metsoorten van afbreuk doende met ’t inne

zyn vloot voor de stad Coylan,die wy be-men van alle hunne steden, als Caleture

vorens nog ecns veroverd, maar die onsColombo, Manaar, Jaffenapatnam, &amp;c
de Portugeesen , op een verraderlyke wy-en hen niet alleen van dit geheel Eiland

se, ontnomen hadden, seer schandelyk eerstverjagende; maar aldaar Ao. 1658 cok
Toetecoryn, en op de kust van Choro- onsen Kapiteyn Henrik Gluwink ter-

wyl hy met eenige andere hoofden uitmandel de stad Nagapatam veroveren-
wandelen ging, en daar na de anderen inde.

Het bleefdaar niet by, maar hoe dapper de stad, so veel zy maar konden, ver-
moordendezy in dat selve jaar ook door den Bevel-

Hy dede zyn volk 27 vaandels sterk,hebber Adriaan ter Zee voor Goa den 2;
Maart gelaveerd zyn om hen te beletten den 7 dito landen, het welk hy in 2

troepen verdcelde , die seer moedig opvan Jaffenapatnam te komen ontsetten,
toond de Heer Baldens in zyn Ceylon een Leger van 748000 Nairos, die als ver
Fol. 157 daar zy een van hunne groot woede Tygers en Leeuwen vogten,
ste Gallioenen de St. Thomas genaamd, aanvielen , en die zy wakker floegen.
voor hunne oogen lagen in vlam setten De Portugeesen sogten wel het by verdrag
gelyk dese dappere Held den 1 Septem- over te geven; dog dat wierd hen gewei-
ber Ae 1660volgens schryvens haarer E gerd , weshalven zy uit de stad in der
delheden toen na Bengale J’er voor de 5 stilte vol schrik en vreese na ’t Bosch

vlug-
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vero-

verd.



Als ook

Cranga-

nôr den

15 Jana

ry Ao

1662.

Ene-
tsjien

Ao IC6.

te ver-

reefs be

egeid

BESCHR32

vlugteden, en ons gelegenheid gaven, om
de zelve, 150 jaaren van hen beseren,
namiddags seer gemakkelyk te veroveren

Op den 10 dito, versamelde sich ’t le-
7tger der Nairos weder by een , dog

vierd wederom in roeten geslagen; 't
Paleys der Koningin en een groote Pa-
gode veroverd, en den 24 dito God seer
plegtelyk daar over door de onsen in de
stad gedankt.

Wy souden daar meer omstandighe
den by voegen, dog die de selve begeerc

te weten, kan die by Baldeus, en Wou-
ter Schouten, nasien

Na Coylangs verovering trok de Veld
Heer en Zeevoogd met zyn leger ni
Cranganor, dat hy den 15 January A
1662 seer dapper aantastte, de Portu
geesche Landvoogd Urbano Fialho Fer
reira, verdedigde het selve als een wak-
ker Soldaat, soo lang hy kon, dog moest
het eindelyk op desen dag aan ons overge
ven

Hy stierf ook kort 'er aan van zyne
wonden; dog hadden sich de Portugee-
sen hier wel geweerd (gelyk men hen
die roem geven moet) de Nederlander
hadden hier mede getoond nazaaten de

Aloude Catten en der wakkere Bataviers
te zyn

Wonderen had hier de dappere Ka-
piteyn Christiaan Poleman, en Kapitcyr
van Schuylenburg, bedreven

De eerste was met een Kogel voor ’i
Voorhoofd, en Schuylenburg niet min

gevaarlyk aan ’t hoofd gequest, welk
buiten-gemeen bewesen dapperheid haar

Edelheden ook seer gepresen hadden. A
de schade egrer, te dier tyd by de onsen

geleden, bestond pas in ’t verlies van 78
mannen, dat niet cens weerdig te noe
men was.

Ondertusschen wierd ’er in Holland van
een Vrede tusschen ons en Portugal ge-
nandeld, die ook den 6 Augustus Ao. 1661

geteckend, den 24 Mei Ao. 1662 door
Koning Alfonsus, en van haar Hoog
Mogende den 24 December uitgewisseld
wierd

Na dat nu de Veld-Heer, de Heer
Ryklof van Goens, Cranganoor, soo
verre het noodig was, versterkt, en or
ders op alles gesteld had, trok hy mer
het leger na de van ouds beroemde en

magtige stad Coetsjien. Hy quam ’er in
February des jaars 1662 voor, tastte die
aan met veel gevaar van zyn leven, in
welken staat sich de Commandeur Rood
haas mede verscheide maalen nevens dien
dapperen Krygsheld stelde , dog moef

het egter, tot zyn leedwesen, te dier tyd
verlaten, trekkende soo stil en behendig
af, dat de vyand het niet eer dan te
gen den middag gewaar geworden was.

Ondertusschen maakte de Heer van

YVINGE
Goens ook in dit selve jaar den 7 Maart
ten verbond met den Samoryn, het wel-

ke wy hier in zyne voorname leden by-
roegen

Art. I.

Daar zal wesen een eeuwige Vrede tus-
schen den Koning Samoryn ende deNe
derlandse Natie in alle opregtheid

L.

De Samoryn beloofd van zynent we-
gen ontrent de Nederlanse krygs-magt te
laten twee duisend Nairos, die gekom
mandeerd zullen werden by hem zelfs,

feen van de Princen van zyn bloed.

3.

Beloofd nog dagelyks te bestellen drie

honderd Coelis tot den dagelyksen ar-
beid.

4.

Dat alle de Peper, in des Samoryns
land vallende, zal zyn en blyven voor de
Ed. Compagnie volgens de markt, son-
der die te mogen vervoeren, of te laten
vervoeren, of verkoopen aan eenige an-
dre Natien; ’t zy Inlandse Kooplieden,
Uitlanders, of Europiaanen, nog dat ook

gehouden zal zyn eenigen tol te betaalen,
oo lang 's Compagnies Garnisoen ir
oranganoor zal leggen, en dat nader-
nand de Ed. Compagnie soodanigen to
zal betaalen, als dan zal werden geaccor-
deerd ; en wanneer de Samoryn voor
sich zelf begeerd eenige Peper na Mocha
of elders, te versenden , zal zulx met

Schriftelyk consent van ’t opperhoofd uit

Compagnies naam werden toegelaten.
soodanig de billykheid eisschen z 1l.

5

Alle Materiaalen, ’t zy timmerhout,
Clappus-Nooten, Kalk, en wat tot de
fensie van de Fortificatie zy, zal door
den Samoryn besteld werden, ofte toe-
gelaten door de Hollanders te werden

versorgt, met den arbeid der Coelis

6.

Dat de Nederlanders voor haar Geld
binnen 25 dagen zal besteld werden twin-
tig duisend vadem goede harde Lont
en haar volk behoorlyke spyse, vol-
gens de prys van ’t land

7.

Dat alle Koopmanschappen , in des
Samoryns land vallende , insonderheit

hout-

(Con

rctruf-

schen der

Samoryn
en de

Teer van
Goens

gemaak
10

1662. )
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houtwerken, Cardamom, en Wasch,

14de Ed. Compagnie vryelyk zal mogen
koopen, ende vry en vrank uit de Cran

Van dit Contract zullen gemaakt wer-ganoorse Rivier, cn andre plaatsen, uit-
den vier origeneele Instrumenten, tweevoeren, soo lang ons Guarnisoen op Cran
in ’t Neerduyts, en twee in 't Malabaarsganoor legt.
ende van den Samoryn , ende van den

Nederlandsen Admiraal , onderteekend,8
ende by de respective Natien onderhou-
den werden in alle opregtheidSoo de Ed. Compagnie Coetsjien

mogt komen te veroveren, zal Cranga
Aldus geaccordeerd, ende besloten irnoor door den Samoryn gedemolieerc

't Oorlog-Schip den Muscaat- Boom, metverden, ende het Portugees veroverd ge-
de Nederlandse vloot geankerd voor tschut gedeeld volgens vorig contract
Eiland Baypyn , weynig benoorden de
stad Coetsjien den 7 Maart Ao. 1662.2

En was onderteekend door denDat in dit contract zullen begrepen zyr
Samoryn, en door den Heer vanden Koning van Cranganoor, Palietter
Goensen alle Malabaarse Vorsten, die in dese

Alliantie sullen begeeren te zyn.
Hoewel nu onse eerste toeleg op de

stad Coetsjien missukt was , was egter10

ons voornemen geensins, om het daar by
e laten steken : Want de Heer JacotSoo Imand van de kooplieden, daar de
Hustaart, gewesen Landvoogd van Am-Nederlanders mede handelen , quamen
boina, trok 'er in September des zelfugitief te werden, zal den Samoryn di
ven jaars met een schoone vloot en krygs-weder leveren, ende zullen de selve koop-
magt wecr na toe, vermits de Ed. Heelieden van hem niet mogen werden me

van Goens toen op Batavia seer krank lagandre lasten bezwaard, maar onder de Ed

hoewel zyn Ed., eenigen tyd daar na weerCompagnie geprotegeerd mogen wer
hersteld zynde, volgdeden

Men tastte de stad in November aan, al-
waar de dappere Pierre du Pon MajoorII.

sich op een wonderlyke heldagtige wyst
allereest boven op ’t bolwerk vertoondeSoo Imand van de Nederlanders sich

’t geen in den vyand sulken verbaastheismer een Inlander in querel quam te ver
wekte, dat zy sich genoodsaakt vondergrypen, ende eenig ongeluk quam te ge
die sterke stad en vesting den 7 Januarschieden, ende of Imand der Samorynsi
Ao. 1663 aan de Heer van Goens by ver-sich aan de Nederlanders vergreep, zul-
drag over te geven, hoewel ’er ons vollen de schuldige aan iders respective Hoof
den 9 dito eerst met 24 vaandels in trok.den geleverd werden, om daar over cor

In dit beleg hadden sig de Heeren Janrectie te doen, na regten der wederzyd
Bax, Henrik van Reede en Barent vanse Natien ; maar alle doodslagen zullei
Schuylenburg mede seer dapper gedra-wederzyds niet de dood gestraft werden.

gen, weshalven de Heer vans Goens hei
als Absolute Capiteyns (dat zy anders12
maar by voorraad waren) op goedkeu
ring harer Edelheden aanstelde,die dit voorSoo Imand van de Nederlanders te ee
dese reys en om hunne dapperheit, inschikniger tyd sich fugitief stelde, zal de Sa
ten, en goedkeurden, dog met order aanmoryn aan den zelve in zyn land geer
de Heer van Goens van dat voortaan nieverblyf geven ; maar hem met alle de
meer te doen. Ook had de Heer Polemanvoiren tragten na te speuren, om hem d
sich op dese kust seer dapper gedragerNederlandse overheid wederom in handen

Haar Edelheden bevonden dese stadte stellen

uit ’t schryvens van de Heer van Goens
(gelyk naderhand ook de stad Cananoor13
van veel meer belang, als zy bevoren-
oit gedagt haddenDe Ed. Compagnie beloofd van haar

Men vond by ’t veroveren der selvisyde te bewaren voor den Samoryn, of
weinig buyt, alsoo de Portugeesen, dide Princen, daar toe geregtigd, de sta¬
wel voorsiende, alles tydig geborgenCranganoor, na haar vermogen, ende me
en na Goa gevoerd hadden.de Paliport, ende Baypyn, soo ’t doene

Na ’t veroveren van dese stad vertroklyk zy, tot November aanstaande, om
dan nader te tracteren. de Heer Hustaart met ’t gros des Le

V EDEEL. geu

Eac¬

tsjien des

January

Ro. 166,
door de

Heer van
Goens

veroverd



Eaeo¬
noor Ao-

1663
door de

een

Hustaar

in geno¬
men

en Por
tugee-

schen

Land.

voog

vanC-

nanoo

tot Go-

ont-

hoofd

BESCHRYVINGE
34

voornoemden brief seer presen, alsoo onsgers, verseld van den Heer du Pon, de
niet minder diende , dan hem nog groter,Heer van Rheede, en meer andre over-
als hy reeds was, te makersten, na Cananoor , ’t welk die Heer

Ook presen haar Edelheden , datzeer dapper aantastte, en, na een beles
de Heer van Goens de Portugeesche huis-van eenige dagen (alsoo de vyand geen
gesinnen van Coetsjien, en Cananoorontset kon verwagten) den 13 February de
maar ten eersten na Goa weggezondenzelven jaars, na dat de Portugeesen dit
had, alsoo zy dese Natie als zulk eene

stad 161 jaaren beseten hadden, by ver
aansagen, op wellee voor ons geen staatdrag innam. Een verovering van 2 seer
ter wereld (zelf schoon wy nu Vredeaansienelyke steden, die haar Edelheden
met hen hadden) te maken was.daar om te aangenamer was, om dat zy

Wegens dese stad Cananoor teekenenpas voor ’t aangaan der vrede voorviel,
haar Edelheden, den 29 Augusti Ao. 1663,en aldus tot een heerlyk slot van onst
ook aan, dat die in sich zelve van nasaaken, en als een onverwagte toegift
ture zeer sterken derhalven bequaam was,van hen aangemerkt wierd. De Samo
om met een kleene besetting verdedigeryn, en andre Princen hier, hadden on-
te werden. Ook was hier altyd eenvel versogt de Portugeesen te verdryven
choone handel geweest, die nu ten eer-dog 'er ondertusschen zelf zeer wey
ten weer stond op te luyken, alsoo denig toegedaan , dan dat zy ons van ee

haven daar toe zeer bequaaim , en denige eetwaren voorsien hadden
ze Vorst in staat was, om jaarlyks zocDe Portugeesen vertrocken meest na
lasten Peper, behalven de Cardamom,Joa; dog Antonio Cardosa Landvooge
en de schoone Masten, daar vallende, tevan Cananoor, wierd, soo als hy daar ge

leverenkomen was, om de lafhertige overgave
Het aller opmerkelykste, en ’t noo-deser vesting zonder noodsakelykheis

digste quam haar Edelheden voor, desoo de onder-Koning oordeelde) ont-
Handel dezer Inlanders met de wilde Ka-halst.
neel, hier vallende , die men door alleHet was (volgens schryvens harer E
middelen moest tragten, of te doen indelheden in April Ae. 1663 ) een groote
houden, of die meester te werden, waarmisslag van den Koopman Lucas van
toe ons nu hope gegeven was met jaar-Weerden (namaals Hoofd van Cananoor
yks aan den Koning van Calicoelangdat hy, met den Vorst van Cananoor
ten zeker kleen geschenk van 46 ducatencontract makende, den handel van Pe-

daar voor te geven, voor welke hy be-per, Cardamom en Amfioen alleen voor
loofd had te zullen beletten, dat die Ka-de Ed. Maatschappy, verzuymd had voo

neel geschild zoude werden.uit te bedingen, en alle andre daar buiten
Ontrent desen tyd wierd ook de Ko-te sluyten, gelyk de meeste andre Prin

ning van Porca,die ’t altyd met de Porcen reeds hadden toegestaan, dat hier
tugeesen gehouden had, door onse wa-nu veel moeite geven zou om het daar

toe te brengen, behalven dat haar Edel pens gedwongen sig voor den Veld-Heen
den Heer van Goens te vernederen , enheden ook op goede gronden vaststel

sich onder onse bescherming te begeven-den, dat de Groote Koopman Adersia,

die den handel veel jaaren in zyn ge- gelyk hy daar op, even als ook die twec
weld gehad hadde , daar in niet vee vorige verwonnen Vorsten, met ons een

Ook ftond ons degoeds doen zoude; Dog den 24 Augu verbond maakte.

Koning van Porca toe,een Logie in zynsti 1663 gaven haar Edelheden aan de
and te bouwen.Heer van Goens last, om een verbond mei

De Portugeesen versogten naderhiand,desen Koopman Adersia te maken
door hunnen Gesant in Holland, dat Coe-op zulken wyse, als best ten onsen voor

tsjien en Cananoor hen mogten werdendeelen sou konnen geschieden, beloven-
wederom gegeven ; dog ’t wierd hen metde alle onse waaren, die wy brengen,
alle reden geweigerd, aangesien alle vyandaan hem te leveren, mits dat hy aan on
chap eerst na ’t uitwisselen der Ratificaweer alle de Peper, en Cardamom, daar
tien , en goedkeuring der Vrede, aan wevallende, geven za
derzyden op hielden. Ao 1666 had deOok was’er aan van Weerden belast, met
Gesant Ulloa haar Hoog Mogende be-den Koning van Cananor een nieuw con
vogen , om weder over die stedien tetract te maken.
preken; dog hy kreeg daar na soo vecSoo ras had de Samoryn de veroverin;
net zyn eigen schulden te doen, dat h-van Coetsjien niet verstaan, of hy hac
onverrichter zaake vertrecken , en zy-alle middelen by de onsen in 't werl
ne gemeene Land- zaak laten sickengesteld, om , ook als Koning daar er

kend te werden; dog dit was hem al soo moest
Om nu den inhoud van de ver bondenwel, als zyn onbillyk versoek, om ook

tusschen ons en den Koning van Coetsjten’t Eiland Baypyn te hebben, beleefd af
vananoor, en Porca te weten, hecfgeslagen, dat ook haar Edelhe den in den

men
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men maar op de navolgende contracten
te letten

Articulen van t Accoord

gemaakt en besloten tus
schen Francisco Gome.
Sermento, Rapiteyn van

de Compagnie Infantery,
rievens Marcus Pinho,

Borger van Coetsyien, ge¬
magtigden , van Ignatic
Sermento de Carvalho
Kapiteyn Generaal der staa
Coetsjien, wegens zyn Ma¬
jesteit aen Koning van

Portugal, ter eenre , en
den Heer Jacob Hustaart
Raad Extraordinaris var

Indiën, gemagtigde van den
Veld Heer , den Heer Ryk

lof van Goens Or dinari
Raad van Indiën, Admaraai

op de kusten, en Superinten

dent van Ceylon , ait de

naam van den Neder lan

sen Staat in Indiën , en
Speciaal de E. Heeren Be¬
vindhebberen van de ver¬

eenigde Nederlandse Ge¬
octroyeerde Oost-Inaische
Compagnie, en den E. Heer
Gouverneur Generaal, en

de Heer en Raaden yan In

diën , ter andere zyde.

Dat de stad Coetsjien zal overgeleverd
werden met alle haare Jurisdictien oudc

Privilegien, inkomsten, Landeryen. met
de Documenten, en Papieren, daar van
zynde, en wat dies meer in den name van

den Koning van Portugal gepossideerd is
cederende daar van alle Competentie,en

geregtigheid aan den gemelden Veld-
leer, of zyn Es. Gecommitteerden.

Dat voords alle Artillery, Ammuni

tien , koopmanschappen, Vivres, roc
rende, en onroerende goederen, slaven
en wat meer in wesen is, inegelyks over-

geleverd zal werden als voren

Dat alle vrye Persoonen; de wapenen
gevoerd hebbende, zullen zweeren in
twec jaaren tegen den Nederlandsen Staa
in Indien niet te zullen dienen

Dat de Soldaten, en alle die van de
Militie zyn, zullen uittrekken met vlie-

gende vaandels, slaande Trom, branden-
de Lonten, Kogels in de mond, en twec
stucken geschut, ter bequamer plaats bui
ten de stad, en ’t volle geweer daar on-

der ’t vaandel van den Veld-Heer neer

A BAR.L. 25

leggen. Alle naturelle ongetrouwde Por-
tugeesen zullen na Europa vervoerd wer
den

De getroude, Portugeesen en Misticen,
zullen na Goa vertrecken , en mogen
nedenemen bed, en bulfter, en zulx meer,

ils by den Veld-Heer, en zynen Raad, zal
toegestaan werden.

Alle vrye Toepassen , en Canaryns,
zullen blyven tot believen en ter Difcre
tie van den Veld-Heer.

De geestelykheid zal mogen mede ne-
men haare beelden en Kerkelyke orna
nenten, behalven die van goud, of sil-
ver zyn

Alle vrye en Kerkelyke Persoonen, die
hier te lande zwerven, en onderdanen

zyn van den Koning van Portugal, zul-
len in dit contract mede begrepen wer
en

Aldus gedaan, geaccordeerd, en geslo-
ten in ’t Nederlans Veldleger voor de
tad Coetsjien den 7 January 1663. Was
geteckend Jacob Hustaart , Francisco
Gomes Sermento, en Marcus de Pinho

de Fonseca, lager stond: Ratifico O Ca-
pitulado ger assi querer , O Conselho, que
ne ussiste, Cotchin, en 8. Januar 1663.
erc Assinado , lgnato Sermento de Carvalbo.
Ter zyden stond, gesien hebbende ’t vo-

renstaande contract approbere, en rati-
nccie ’t zelve uit de naam en van wegen
de Heeren myne Principalen. In’t lege
voornoemd den 8 January 1663 was ge
teekend. RYKLOF van GOENS.

Lager stond

Gecollectioneerd, accordeerd

met zyn origeneel. Coe-
tsjien den 6February 1663

MAARTEN HIUISMAN

Secr-taris.

Schoon nu de Heer van Goens seei
zoedc sorge gedragen had om dese voor-
waarden wel te doen nakomen , lad

egter eenig gespuis sich niet ontsien over
zyn E- op Baravia, als hen verdrukt, en
seer verongelykt hebbende , klagtig te
allen, na vrelke klagten ook haar Edelhe-

sen al wat te veel (soo zyn E. by zyn

chryvens van den 10 November Ao. 1663
pordeelde) gehoord hadden, en waar o-
ver hy sich seer sterk beklaagde, betui-
gende , dit geensins, nog ontrent haar.
nog ontrent haar Edelheden , verdiend
te hebben, alsoo hy tot Gecommitteer-

den over dit werk aangesteld had den Ma-
oor van 't Leger Pierre du Pon, den
Koopman Lucas van Waarden, en de
Kapiteynen Henrik van Rhede , Jan
Bax, en St. Martyn, alle lieden van eere,

E 2 die
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die men meer, dan zulk gespuis, behoor

de te gelooven, en van welke men nie
behoorde te denken, dat zy vrye lieder
voordagtelyk tot slaven zouden heb
ben willen maken, gelyk nu by de
se klagten aan haar Edelheden scheer
te blyken; dat dierhalven nader moest
onderzogt en waar over zy eerst
behoorden gehoord te werden ; behal
ven dat her ook de rechte weg voor di

clagers geweest zou zyn hier op Mala
bar, daar dit feyt ten eersten onderzogi
kon werden, en daar ’t naderhand doc
evenwel eens voor den dag komen moest
die klagten te doen, dat zy mogelyk wel

daarom nagelaten hebben , om dat de
valsheid van dese klagten hier ten eerstei
blyken zoude.

Hoedanig 't contract met de Koninger
van Coetsjien en Porca door ons gemaakt,
geweest zy, blykt hier nevens mede.

Contract, Alliantie en Con
federatie tusschen de E.

Compagnie der Vereenig
de Neder landen in Orien

ten, en den Koning van
Coetsjien en den Radjc
van Porca , besloten in
manière als volgd.

Art. I.

By Partyen reciproque zal wesen een
eeuwige Vrede, Amnestie, en vergeten
heid, van’t gene voor heen gepasseerd is,

en dienvolgens voortaan een eeuwige
liefde, en toegenegenheid tot malkande-
ren, zoo lang zon en maan zal schynen

2.

De Radja van Porca verklaard sich
vyand tegen al die genen, die ’t Ryk
van Coetsjien eenigsins zouden willen be
schadigen , ’t zy Portugesen, of an
dre Potentaten &amp;c.

3.

Beloofd dienvolgens de Radja van
Porca Godorma zyn land niet alleen
nu te doen ruimen, maar hem ook voor
het tockomende daar buiten te houden

4.

Belovende voortaan aan de E. Com-
pagnie, die getrouwigheid te bewysen
die hy oit de Portugeesen bewesen heeft.

5.

De Radja van Porca beloofd, dat hy

YVINGE
noit Peper ofKaneel in zyn land zal doer

wegen, of uitvoeren , dan met con-
sent van den Koning van Coetsjien, en
de E. Compagnie,die, na de wetten, het

regt daar van alleen toekomt

6.

De E. Compagnie zal op des Parcartei

land mogen bouwen een steene Pakhui
tot versekering van haare middelen,

en maintenue van haar regt

7.

De Radja van Porca beloofd voor-

aan geen Olifanten meer in zyn land te
doen in, of uitbarqueren.

3.

De Radja van Porea beloofd aan de

E. Compagnie te restitueren alle de Fre-
gatten, die van de Portugeesen nog in
zyn land zyn mits de E. Compagnie za
betalen de kosten, die daar aan gedaan zyn

9

En tot bewys van opregte vriendscha;
zal de Radja van Porca zyn gemaakt
val , gelegen tegens ’t land des Koninls

van Coetsjien, zoo Kobidos slegten, la
tende ’t overige aan ’t believen van de E
compagnie en den Koning van Coetsjien

zonder de zelve oit te zulien repareren

10

De E. Compagnie beloofd de partyen
reciproque te betoonen alle hulp tegent
haare vyanden, soo veel haar magt, en
de billykheid zal konnen lyden.

II

Generalyk accorderen de partyen, dat
de E. Compagnie zal genieten alle pree-
minentien , die de Portugeesen gehad
nebben

12.

Dit zal zesmaal geschreven, en we
derzyds geteekend werden, te weten,

driemaal in ’t Nederlands, en driemaal
op zilvere Olen, in ’t Malabaars, daa
van de partyen ider twee zullen behou-
den, een in ’t Duyts, en een in Mala
baars.

Aldus gedaan, en Gecontracteerd in
t Veld van Porca, desen 14 Maart 1663
en na 't Malabaars in’t jaar 838. Onder-
stonden eenige Malabaarse Characters,
met onderschryving geteekend by Moe

ta-
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de E. Compagnie, dat al de Peper ertadavile, Koning van Coetsjien, en daa
wilde Kaneel in zyn land, tot Porca innevens in lak gedrukt ’t gewoone Zegel
cluys , en tot Cranganor toe vallende,van Radja Porca, daar by geschreven,
illeen zal geleverd werden aan de E.dit is gesteld by den Radja van Porca

Compagnie, en dat alle de selve-PeperWeynig besyden stond, ons Present, to
op Coetsjien zal werden gescheept in ’s’t aansien deser onderteckening Speciaal
Compagnies Schepen, sonder dat eenigeGecommitteerd, zynde soodanig gedaan
Natie ter wereld daar aan zal mogenals by ider geschreven staat, was getee
Participerenkend, Henrik van Rhede tot Drake

steyn, St. Martyn, en Bartolomeus Vif
lingua. Ter zyden stond, uit de naam 5.
van de E. Compagnie, als geauthoriseer-

De Koning van Coetsjien Authori-de van de E. Heer Gouverneur Gene-

seerd de E. Compagnie alle vaartuigenraal en Raden van India Onderstond Ryk-

en Schepen, uit der Zee met Amfioerlof van Goens. In Margine stond mede in

aankomende, buyten te houden, en geerrood lak ’t wapen van de E. Compagnie,
ingang te verleenen , dan met believenen daar onder door last van zyn E. en
van de contractanten, op dat de zelveden Raad , geteekend. C. van der Storm.
in haar regt niet werden gefrustreert.

Contract ende Eeuwig Ver-
6.

boud tnsschen de vereenig
de Nederlandse Compagnie Tot maintenue van ’t vierde en de o-
by den Hollanschen Admi¬ verige articulen beloofd de Koning van
raal Ryklof van Goens, Coetsjien te contribueren alle hulpe en

bystaan na zyn uiterste vermogen, endeuit den naam van den E.

versoekt , dat E. Compagnie gelieverHeer Gouverneur Gene-
vilde nog 3 vastigheden op te regten;raal, en de Raaden van

een tot versckering der Cranganoorse Rie-
India ter eenre zyde , er

iere op Palieport, een ander tot verse-
den Konink van Coetsjien.

kering der Porcase Rivier op de best ge-
Moetadavile , en zyne legene plaats van Porca,en een derde op

Baypyn tegen over de stad, tot beter ver-Princen, ter andre zyde.
sekering der Rievier van Coetsjien, of

ook op meer plaatsen, daar ’t noodig was.Art. I

Daar zal wesen een vaste en Eeuwig 7.
durende Vrede, liefde, eendragt en ver

De Admiraal beloofd uit naam vantrouwigheid , waar van beyde de par-
de E. Compagnie voor den Koning, enryen sig zullen versekerd houden.

tot maintenue van ’t contract, te beset

en de stad Coetsjien, Castello De Sima2.

in nog Paliport, Vaypyn, en Porca,
soo ’t noodig zal geoordeeld werden.De Koning van Coetsiien cedeert

het regt van dese stad, en alle de landen

8.en Eylanden, daar onder volgens contract
behoorende, genaamd de Paapen-Eilan

Dat aan den Coetsjiensen Koning zulden , 't Musquetten-Eiland, en Bandoer-
len betaald werden soodanige Tollen enty, soodanig die van de Portugeesen zyr
geregtigheid, als van ouds gebruykelykbeseten geweest, gevende daar van de

is geweest, ofte namaals nog mogt wer-volle opdragt aan de E. Compagnie ten
den geconditioneerd.Eeuwigen dage, sonder dat hy, of te

de Koning zyn Successeur , daar oP
9.bit iets zullen hebben te pretenderen.

Al de Christenen , staande van ouds3.
onder de stad van Coetsjien, en langs de
strand woonende , zullen alleen blyvenDe Koning van Coetsjien erkend var
ter Judicature onder de regters, by de Ede E Compagnie hersteld te zyn, in zyn
Compagnie in Coetsjen onder den Gou-Koninkryk , accepterende dienvolgens de
verneur van Ceylon gesteld.E. Compagnie voor zyn Es. Protector

104.

Zoo een Heydensche onderdaan vanDe Koning van Coetsjien versekerd
denE 3
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den Coetsjiensen Koning, en een Chri
sten onderdaan van de E. Compagnie, in

questie quamen, zal een ider de zyne reg
doen na zyne costume, en zoo een van

beyden quam te sterven , ofte de een
den anderen doodssoeg, zal de doodslager
hy zy Christen of Heyden, met de dood
gestraft werden, zonder eenige genade

II

Het munten van Fanoms zal door de
Konings Munt-Mr buiten de stad, in Ko

nings Hofgedaan werden, en de onkoster
afgetrocken zynde , zal de Koning de
profyten genieten , nogtans onder ex
presse conditie, dat de E. Compagnic.
een opsiender of z, harent wegen, daar

over zal houden, en zoo een valsche mun

ter ergens geattrappeerd werd, zal de zel
ve met de dood gestraft werden, ’t zy van
wat geslagt, of casta, de zelve wesei
mogte.

12

Het vervoeren van de Peper, en de
Kaneel, te lande, beloofd de Konins

van Coetsjien te verhinderen

13.

Het pleyn, dat rondom de stad nu ge-
suiverd is van alle Clappus-boomen, za
by niemand mogen beplant werden, als
met consent van de E. Compagnie.

14

Geen Roomsgesinde Religieusen zul-
len in de Landen van Coetsjien, ofte
derzelver refort, gedoogd werden, als
met Speciaal consent van de E. Compa-
gnie, ende Papen zullen insgelyx ten eeu
wigen dagen van hier verbannen blyver

15

Alle debiteuren van de E. Compagnie
hoedanig die mogten zyn, zullen op al
le plaatsen agterhaald , en geapprehen
deerd werden, soo eenige der zelve fugi
tief quamen te werden, zal de Koning
dezelve met alle devoren laten na speu-
ren, en wederleveren, van gelyken zoo
eenige Nederlanders, ofte lyfcygenen
quamen weg te loopen

16

De Inlandse Kooplieden, handelend
met de E. Compagnie, zullen met geen
extraordinaire lasten, dan met voorgaan-
de consent van E. Compagnie, moge
bezwaard werden, buiten gewoonte, maar

YVINGE
zulen onder de E. Compagnie geprote¬

geerd werden.

17.

Dit contract zal tweemaal geschreven
werden op zilvere Olen, en tweemaal on
Papier in ’t Malabaars, en Nederlands,
respective onderteckend werden.

Aldus gecontracteerd , en besloten.
misgaders onderteckend in ’t Hof des Ko-

nings op Coetsjien de Sima, en in de stad

Coetsjien, den 20 Maart 1663. Was ge
teckend met cenige Malabaarle Charac
ters door Moetadavile, Koning van Coe
tslien, en Ryklof van Goens Ter zy
den stond , ons present als getuigen: ge

tekend Cornelis Valkenieren Henrik van

Rhede tot Drakesteyn. In margine stond
onder CompagniesZegel ter Ordonnantie

van zyn E. en den Raad. geteekent

MAARTEN HUISMAN,

Secrétaris

Articulen van Vrede en

Eeuwig verbond, geslo-
ten met den doorlugtigen

Prins Rammeteri, n2ast
Successeur des Koninkryk
Cananoor, uit den naam dea

Koninx Calatery, van de

welke zyn Vorstelyke door-
lugtigheit volmagtigde is,
ter eenre zyde , en met
de ILlustre Nederlandse

Oost-Indise Compagnie, of
barent wegen uit naam

van den E. Heer Gou-

verneur Generaal Johan

Maatsuiker , en de E.
Heeren Raaden van Tn
dia , door der zelver Plé-

n’potentiaris, den E. Heci

Ryklof van Goens, Ad

miraal en Veldoverste
geauthoriseerd hebbende
daar toe de E. Lucas van

Waarden, gebieder der
stad, Fortresse en Omme
landen , van Cananôr,

ter andre zyde.

Art. I.

Ten eersten, dat van dese ure aan, le ool
en altoos voortaan, zal wesen tusschen me

en met de E. vereenigde Nederlandse Canano

Oost-Indische Compagnie een vaste Vre- bemaakt
de,
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de, vriendschap, en eendragt, en den ordre stellen, dat de nieuwe Fanoms uit-
Heer Koning Calatery, mitsgaders alle gegeven werden, op dat 'er een behoorlyk
desselfs Vorsten , Landen ; Provintien reglement op de munt geschiede : Want
nwoonders, en onderdanen, gene uit wy tot merkelyke schade ons zilver

gesonderd, zoo ook dat dese Vrede ge- geld moeten uitwisselen.
duren zal, soo lang Son en maan schynen

9.
2.

Dat zyn Majesteyt beloofd, wanneer
Dat alles, wat 'er gepasseerd is we- wy Coelis, of andere ambagts-Luiden,

derzyds in’t landen op Tsjalagatti, soo mogten benoodigd zyn , de zelve, or
wel in aggressie, als defensie, zal zyn ver- ons aanschryven, zal beveelen tot ons te
geten, vergeven, en noit daar aan werder komen , wanneer wy se na lands wy-
gedagt ze loonen zullen.

3.
10.

Dat daarentegen den anderen, in al
occasien, zullen bewysen alle eer, Vriend Dat de Kalkovens, en de branders, in
schap en genegenheit. ’t gebied van zyn Majesteyt noit zullen

werden gehinderd in hun branden, nog
afbrengen der Kalk aan dese Fortres.4.

Dat zyn Majesteyt erkend dese stad II.
van Cananor, mitsgaders deszelfs Jurisdic-
tie, toe te behooren, en indisputabel ei Dat zyn Majesteit zal ontseggen alle
gen te zyn aan de Nederlandse Oost-In- Vriendschap,die de zelve en zyn onder-
dise Compagnie, als een wettige posses danen gehad hebben met de Portugeesen,
ie door ’t zwaard, niet van zyn Maje- die, met hunnen aanhang, verklarende voor
steyt, maar van de Portugeesen onsi vvanden van zynen staar, de zelve zyne
vyanden, geconquesteerd Landen uitwysende, ende eeuwig ver-

bannende, noornamelyk alle Papen Prie-
sters, en Kerken , alsoo door hunne5.
quade inblasinge weerzyds het vertrou-

En ingevalle het gebeurde , dat een wen van een goede en vaste Vrede niet
ofte meer , van de onderdanen van de E- ou konnen genomen werden.
Compagnie cenig misnoegen mogten ge-
ven aan de vasallen van zyn Majesteyt 12.

st welk wy egter niet hopen willen
dat de soodanige, op ’t het feyt bevon- Dat zyn Majesteyt den gebieder der

den zynde, ofte anders bewesen werden Fortresse Cananoor, wanneer ’t noodig
de, zullen gebragt werden in de Fortres- mogte zyn, met soo veel gewapende Nai-
sen, om, na zwaarheit of ligtheit der za ros zal assisteren, als hy dan zal begeeren
ke, van den gebieder aldaar gestraft wer
den 13.

6.

Dat de E. Compagnie en van harent
Twelk insgelyks geschiedende van de vegen de gebieders op de Fortresse Ca

onderdanen zyner Majesteit, zullen de per- nanoor, zyn Majestcyt zal assisteren, te-
petranten , door den gebieder der Ve gen zyne vyanden, voor soo veel als hun-
sting, den Koning werden toegesonden ne gelegenheit dat zal toelaten.
om te ontfangen soodanigen straf, als
de misdaden requireren mogten. 14.

Dat de E. Compagnie zal mainteneren7.

de volle eer ontsaggelykheit en gehoor-
Dat zyn Majesteyt aan zyne onderda- saamheit zyner Majesteyt ontrent Ader-

nen zal gebieden met de Hollanders te sia , wanneer hy hem niet behoorlyk
handelen , koopen en verkoopen, alder- mogt komen te gedragen
hande eet-waren , ofte wat verder in den

lande vallen mogte, brengende ’t zelve 15.
op een basaar ter markte

Dat de E. Comragnie nogtans altyd
8. tragten zal, soo veel doenlyk zy, en ,

Konings respect gedoogd, alle misver-
Dat zyn Majesteyt met den eersten zal standen tusschen den Koning, en Ader-

sia,
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sia, in der minne te slissen, en te afso
pieren

16.

Dat zyn Majesteit, of uit deszelf-
naam zyne volmagtigden, zullen ontfan
ren uit handen der genen , die der E
Compagnies Paspoorten bedeeld werden

zyn gewoonlyk gedeelte, gelyk de zel
ve door den Koning van alle tyden b

der Portugeesen Regering ontfangen is,
welverstaande, even soo veel, als de E

Compagnie voor haar gedeelte ontfangt
sonder dat het een het ander in ’t minste

aken zal, en alles volgens een lyst, over
de welke partyen hen nader verklaren
en vergelyken zullen

17.

Dat zyn Majesteyt in zyn land ontfan

gen, en t’ zynen voordecle genieten za
soodanigen Sjonkan, ofte Tol op zyne
onderdanen, als zyn Majesteit gewoon
is te nemen, als ook op dezelve, zyne
vasallen , die eenige gebragte goederen
van de E. Compagnie in dese Fortres
mogen gebragt hebben, wanneerse die
in ’s Koninx gebied brengen

18.

Dog zal de E. Compagnie gansch gene
Sjonkan schuldig zyn, nog betalen, te
meer, wyl zy de goederen verkoopt aar
sKoninx onderdanen; die reeds den 10

betaald hebben.

19.

Ende verpligt hem de gebieder deser
Fortresse uit naam der E Compagnie dat
hy voor zyn Majesteyt zal ontbieden soo
danige curieusheden, als zyn Majestcys
zal gelieven op te geven, en te bekomen

zullen zyn, voor het kostende

20

En dat zyn Majesteyt Speciaal te ver
wagten heeft van de E. Compagnie alle
particuliere teekenen van courtoisie.

21

Dat de articulen beloofd werden te
zullen werden gehouden , door den Ko
ning, Rajadoores, en alle onderdanen de
Konings Calatery, en alle Koningen er
Princen Rajadoores, en onderdanen deser
Ryx, die in de volgende tyden succede-
ren zullen

22.

En dat gelyker wys zal geschieden van

YVINGE
wegen de E. Heeren der doorlugtige Ne-
derlandse Oost-Indise Compagnie

23.

Dat dese articulen zullen geteekenc
werden ter eenre zyde van wegen de
Nederlandse Oost-Indise Compagnie doo
de gebieder der Fortresse Cananoor, en
van de andere door den Prince Ramme-
tery wegens zyne Majesteyt, die de zel-
ve daar na zal ratificeren, gelyk ook de-
se articulen zullen geratificeerd werden
wegens de E. Compagnie, uit name van

den E. Heer Gouverneur Generaal, Jo-
han Maatsuiker, en de Ed. Heeren Raden

van India, door den E. Heer Admiraal

en veldoversten Ryklof van Goens of
deszelfs Plenipotentuaris.

24

dat ondertusschen deStellen egter,
laken aan wederzyden zullen blyven ir
soodanigen vredigen staat, als in dit trac
taat bedongen is, tot dat de boven ge-
melde ratificatie uitgewisseld en overge
leverd zal wesen, en tot eenigen tyd con-
tinuercn.

25.

Ende zullen de Solemniteyten der Pu

blicatie deses tractaats van Vrede by Spe-
ciale acte geschieden, na dat de voorsz.

ratificatie en uitwisseling wederzyds
zal geschied zyn.

26

Ende zal men hier van 6 evenluiden-

de Instrumenten , ; in de Malabaarsc
Spraak, en 3 in de Nederlandse maken,
van welke ’er z aan den Koning, 2 aan
sen Heer Ryklof van Goens, en 2 voor

de Fortresse, zullen uitgereykt werder.

Aldus gemaakt, geaccordeerd, en beslo-
en in de Vesting Cananoor desen 26

Maart Ao. 1663. Was geteckend met een
Regel Malabaarse Characters daar by ge-
schreven; Dit is de eigen hand van den

Koning Calatery, zynde de Ratificatie
deses contracts. Daar onder stonden nog
vier Regels Malabaars Schrift, en daar
agter genoteerd, dit is de hand van den
Prince Rammetery. En in Margine was
geteekend. Lucas van Waarden, en de
zelfs Zegel daar onder in Lak gedrulct

Na dat wy den Koning van Porca
hoewel hy dat geensins aan ons ver-

liend had) mede in genade aangenomen
hadden, soo waren die Vorsten van Ca-
licoelang en Teckenkoer daar over wel

seer misnoegd, dog haar Edelheden Pre-
en het doen van den Veld-Heer, en

CNt
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Men vond goed in de eerste tyden hetoordeclde dat zyn E. en deverdre Leger-
bestier van dese kust van de Landvoog-hoofden wyselyk gedaan hadden van na
dy van Ceylon afhankelyk te maken, ge-de zelve (hoewel zy in de saak gelyk

hadden) niet gehoord te hebben. lyk Malabar ook tot de maand Scptem-
ber A°. 1663 onder dien Landvoogd, ofHet was een groot gelule , dat, ge-

durende de wapenen der E. Maatschappy len Heer van der Meyden, gestaan heeft;
dog na dien tyd is het tot een Commande-op Malabaar gebruykt wierden, Raja Sin-

ga op Ceylon sig stil gehouden, en dat ment gemaakt, en men heeft het onder
cen Bevelhebber op sich zelve gesteld.ny de beneden-Landen daar ondertusschen

in Vrede gelaten had, ’t geen ons anders A°. 1670 geraakten wy met den Sa-
by zonder qualyk gekomen zou heb moryn weder in Oorlog, en ontrent dien
ben. eyd quam de Heer Francois Caron ook
Ook gaven haar Edelheden ontrent desen als Generaal der Franschen hier. Gelyk

tyd by hun schryven van den 29 Augusti ok de Engelschen ontrent desen tyd tot
1663 last, om de werken van Coetsji er alicoet een Logie hadden. De Fran-
nader by Baldeus te sien) tot vermin- schen hebben te Mirseoe ook een Comp-
dering der besetting, en der jaarlykse oir gehad ; dog dat is A°. 1672 opge-

brokenlasten , ten eersten in te trecken.

Dus siet men, hoe door de wapenen Alvorens nu met andre saaken voort
van de dappere Nederlanders de gansche te gaan soo moeten wy nu hier ook eerst
sust van Malabar in de tyd van 3 jaaren laten volgen een Lyst der Commandeur.
met seer weinig verlies veroverd, gelyk van Malabar, met den tyd van hun be-
de zelve zedert dien tyd , tot nu toe, tier, soo verre het ons bekend is.

onder onse magt gebleven is.

TsYL.

DER

BEVELHEBBERS

VAN

BMAL R.
Crgn

Onder Ceylon staande

Ae. Ae.
Pieter de Bitier. 1663. 1663.

Malabar op sich zelven gesteld.

Ludolf van Coulster. 1663 1665.
Tibrand Godsken. 1665 1667.

Lucas van der Dussen. 1667. 1671

Henrik Adviaan van Rhede 1671. 1676,

1678.Jacob Lobs 1676

1678.Maayten Huisman. 1678.

was ook Commissaris hier.

1680Zelmer Vosburg 1683.
(saac van Dielen. 1693.1688.

1694.Alexander Wigtmans. 1693.

1697.Adriaan van Ommen. 1694.

1698. 1701.Magnus Wicchelmans.
Abraham Vink. 1704.1701.

1705.Willem Moerman. 1708

1708.Adam van der Duyn (overleden Ao. 1723 1709.
in November.)

1709.Barent Ketel 1716

1716.Joannes Hartenberg. 1723.

Jacob de Jong. 1723

V. DEEL. Al.
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waarde aan dien Keizer over te geven.Ao. 1678 den 30 September is den Be¬Rand-

Kapiteyn de Pluyes vertrok Ae. 1716velhebber hier, en zynen tweeden, helloen &amp;c.
na Batavia, en-quam op de Reyse, in devan den zelve randsoen, &amp;c. als aan den Land

Bevel straat Sunda te stervenvoogd, en den tweeden van de kust Cho
rebber De Heer Ketel wierd hier over na Ba
en Twe- romandel, toegelegi

avia door haar Edelheden opontboden,de Ao. Hoe fig de saaken op dese kust in de
1676 be¬ ym dit zyn wangedrag te verantwoor-volgende jaren tusschen ons en den Sa-
aald. den , en in zyn plaats de Heer Har-moryn geschikt hebben, is my onbekend;Verhaa

tenberg , als Bevelhebber van Maladan alleen, dat wy Ao. 1715 moejelykvan den
jar, dog als Veld-Heer de E. Heer Wil-Oorlo heden met den zelven kregen, gelyk di

Ao 17I lem Bakker, buyten-gemeen Raad vanok tot een openbaren Oorlog uit geber
met der ndiën, en als Twede, nevens hem, desten is, soo dat wy in September dese7ee7

Heer Sergeant Majoor, Hans FrederikJaars genoodsaakt waren 1573 koppen,ryn.
Bergman, den 16 September Ae 1710onder de de Kapiteyns Alexander de
met 1500 man van Batavia herwaardsPluyes, Holeysen , van Poor, en meer
gesonden , met de Heeren Kapiteyns,andre Hoofden, van Batavia derwaart te
Henrik Vuystman, Dirk Tempesel, Jansenden
rederik Warnik, Philip Vogel, en MatMen oordeeld, dat dese geheele Oor

thys Bom, die te dier tyd van Luyte-log zynen oorsprong door een onvoorsig-
nants daar toe gevorderd werdentige en onbillyke daad van den Bevelheb

Men tastte met ons leger, zynde 3000ber van Malabar, Barent Ketel, geno-
blanke en swarte koppen, en met 15000men heeft, buiten last van haar Edelhe
van den Koning van Coetsjien, te saden, en tegen ons verbond, sich aangema
nen 18000 man sterk, den Keizer; dictigd hebbende ; om in plaats van de
wel eenigsins in ’t eerst verongelykt was,Houte Vesting Wilhelmus, by de Rie
maar die ons nu nog meer verongelykte,vier Sittoewra, 30 mylen benoorden Coe-

en na geen reden luysteren wilde, dap-tsjien by veroudering te vernieuwen
per aan, en dreef hem, na dat men ee-daarenboven nog een steene Vesting, eer
nigen tyd seer hevig gevogten had, etteSnaphaans-Schoot daar af, te bouwen
lyke mylen Landwaard in, op de vlugtDe Samoryn, dit niet konnende ver

Dese Oorlog heeft den Samoryn on-dragen, dede versoeken, dat hy die wil
rent 3000, en ons 2oo koppen gekostde laten afbreken, ’t geen hy niet gene-

en de Heer Bakker heeft Eyndelyk in 1gen zynde, soo is die Vorst met een le
begin van Ao. 1718 het soo verre ge-ger daar na toe getrocken, om die met
bragt, dat 'er een Vrede tusschen ons engeweld te doen afbreken
zyn Majesteyt getroffen is; 't welk welDe Heer Ketel trok hem tegen; dos
een groote doorn uitde voet der E. Maat-kreeg, alsoo hy te zwak was, klop, en
schappy was, alsoo zy sich, buyten dien,verloor ao man, soo dat hy weer n-
net een vry zwaarder Oorlog op JaysCoetsjien ging druypstaarten; dog pas
belemmerd vond. Om egter nog eenvan te voren had de Samoryn die steene
netter begrip van de saaken van MalabaiVesting, eer zy nog voltoyd was, inge
te bekomen, zal ook seer dienstig zynnomen, en 30 man van ons volk versla-
’t vertoog van den Hecr Hastaart overgen
Ceylon en Malabar, den 18 December AOndertusschen verscheen de Samoryn
1664 aan haar Edellieden overgeleverd,voor de houte Vesting, die door een vaan-
en onder de stoffe van Ceylon te vinden,drig van ons verdedigd wierd; de welke
gelyk mede de Memorie van den Heerschoon by het den vlugtenden Heer Ke

tel gevraagd had, een seer slegt bescheye van Goens aan den Hecr Hustaart over

Ceylon en Malabar gegeven, na te sien.bekomen hebbende (dat hy sien kon, hoe
En hier mede zullen wy de Algemey-hy ’t stelde) en niet in staat zynde, on

ne saaken van Malabar, voor soo verredes Samoryns magt te wederstaan, best
het wereldse betreft, besluytci-oordeelde, de zelve onder goede voor-
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wAaken van den Gods-dienst op Malabar. Van den Heidenschen Gods-dienst albier,
Werelds-during. Van de Mobbammedaanen. Van den Joodsen. Van den Chrissely-AN

ken Gods-dienst alhier. De St. Thomas Christenen. Hoofdstukken van hunne Leere,
De Roomsche Gods-dienst. Ao. 1503 al op Coylang Al. 1518 t eerste Klooster te
Goa A°. 1542 komt Xavier bier. Wat door hem, en andre , hier verricht is,
Groote bekeering in, en ontrent Goa na A°. 1516. Eenige Aardsbisschopen van Goa-
Van den Hervormden Gods-dienst albier. De Predikanten van tyd tot tyd bier ge-
plaagt. Lyst der Coetsijjense Predikanten.

ZAAKEN

VAN DEN

GODSDIENST

OP

MAL A B R.

p de kust van Malabar zyr
erger dan de Priapus der Grieken enTaeten BVierderley Godsdiensten be¬

van der Romeynen) hunne Quevenaden met zyn
Gods- kend Olifants-Kop, en meer andre van hunneS
dienft op De Heydensche, Mohham verfoejelyke en afschuwelyke wangedrog-
Plaiabdl. medaansche, Joodie; en de Christelyke. ten, zyn ons klare bewysen van de bekla

gens-weerdige blindheid der Malabaaren,
Van den HEIDENSCHEN GODS zynde het onbegrypelyk, hoe menschen,

DIENST. die in andre saaken van een seer net oor-
deel en begrip zyn, sich aan zulke dwa-

Uit ’t gene wy onder de stoffe varVan de se en bespottelyke gevoelens konnen o
Heyden Choromandel, Suratte , Bengale, en vergeven, en hoe zy met zulk een eer-
sche Ceylon reeds gesegt hebben, over den bied Goden, die zy zelfs met hunne han-
Gods

Godsdienst der Heydenen, is genoeg ge den gemaakt hebben, konnen dienen.dienst
bleken, dat die sich ook hier op Malabaialhier. By hunne Tempels of Pagoden heb-

verspreyd heeft, en dat de zelve in ha ben zy ook doorgaans Tanken, of Wa-
ren grondeen ende zelve is, komende ter terbakken, om sich te suyveren. Zy bid-
grooten decle met die der Benjaanen, er den niet alleen verscheide beelden, dieren
fentiven overeen, en meer in de naamen, en wanschepsels,maar ook de Son en Maan
dan in de saak, verschillende. Zy bestaat in aan , verheugende sich seer op de nieu-

een verfoejelyken dienst van de zelve Af we Maan; maar als het eclipsis of Maan-
goden, Hoofd- en mindere Goden, die swym is, rasen zy geweldig , vaff
wy daar reeds beschreven hebben, en wel- stellende, dat zy de Maan dan wonder-

ker vervaarlyke beeltenissen men na ’t le- yk helpen, en dat zy dan den Draak,
ven by den Heer Baldeus kan afgebeeld met welken zy in stryd is, en die haar
sien. Men vind onder hen 7 voorname tracht te verslinden, te eer verjagen
secten, van welke sommige Vistnum, an zal.
dre Ixora, en andre weer een ander, voor Hoe die van Canara ook de gewoon-
den oppersten God houden te opzekere Feest-dagen hebben van hun-

Hunne voorname Goden Ixona met zy1 ne Goden op een Praal-wagen om te voe-
16 handen en ’t oog in zyn voorhoofc ren, en hoe sig diegene gelukzalig ag-
staande , hunne zwarte Vistnum mef ten, die sig onder de raden der zelven
zyn 4 handen, en zyne veranderingen, laten verpletteren, halen wy hierniet op,
in een Visch, Schildpad , Verken, &amp;c alzoo dat al elders gemeld is
(by andre Wischnoe en ook wel Perumal Schoon zy niet net weten aan te Werelds
Dirunanum, Kistna , &amp;c. genaamd) Bram- wysen, hoe lang de wereld gestaan during.
ma met zyne verscheyde Hoofden, hun heeft , weten zy egter te seggen , dat
ne onbeschaamde Quivelinga , (vec de jegenwoordige eeuwe , by hen

Ka-
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Kaliujum genaamd, in 432000 jaaren be¬
staan zal, van de welke reeds 4337 jaa-
ren verloopen zyn, in de welke geregeerd
hebben verscheyde Koningen; hoewe
hunne schryvers in de bepaling deser jaa

ren niet net overeenkomen, dewyl zy
nun tyd in sekere Artus, van 60 jaaren

ider, verdeelen
De naamen deser Koningen, die op '

land van Malabar, of op de Kust geregeerc
hebben, zyn dese.

Manumandari Een Koning, die, een Bar

bier geweest zynde, sich in den Gan-

ges verdronk, om Koning te wer
den, gelyk geschiede

Manu.
Muschuwandat Schakkara Wadde.

Tannabuddiradi of Tanmer. Een Vost ir
hunne Historien seer beroemd.

Nalen, Mede by hen seer beroemd

Wikkiramatiten. Een Koning, die van se
keren duyvel allerley konsten ge-
leerd had; te sien in ’t boek We-

talakaddi.

Polecharascha

Chigen. Tot deses tyd toe zyn 1400 jaa
ren verloopen; waar na ook een E-
pocha of reken-tyd, Chigattum, zyn
begin nam.

Nanden. Dese is onder de Perrias ( ’t ver-
agtste geslagt ) een schutter geweest
en Koning geworden, die geld van
Leder slaan liet; dog hy leefdt
niet lang

Mananidichore, Dit was de beroemdste
van alle dese Koningen, gelyk ook
zyn geslagt, na welken de kust
Choro-mandalam (of Choroman-
del , soo sommige willen , dat i
Choro’s Ryk) genaamd is. Manam-
di beteekent de geregtigheid, soo

seer in alles van hem geoeffend, er
hier weer ingevoerd, doende weder
in ordre brengen, en verscheyde boe
ken van de selve schryven.

Ter eere van hem zyn de Pagoder
hier gesticht door Koningen, uit dese Fa¬
nilie voortgesproten, die wel een geta
van 300 uitmaken, van welke seer vec
in hunne Historien gemeld werd

Na dese Vorsten is een Keizerryk al
hier opgekomen, waar in 12Keizers ge
regeerd hebben, dog eindelyk is hun Ryk
in veel deelen verdeeld, en geheel ver-
vallen

Daar zyn onder hen weer andre die

YVINGE

18 groote werelds-eeuwen stellen , van
welke de 14 eerste eeuwen alleen der

Poeten, en aan andren alleen de naamen
der  laaste eeuwen bekend zyn. De jaa-
ren deser eeuwen tellen zy dus or
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Het verder bericht van dit duuren der

wereld, en hoe lang, vind men in 't bocl-
Diragalasakkarum

Voor al zyn zy ook sterk voor de
uereulvzagis, of verhuising der Zielen.
cetende geen vleesch, voor al niet die van
voetsjien, op dat zy de Ziel van iemand
hunner voorvaderen niet verstooren, of

op dat de Zoon zyn Vader, of groot-Va-
ler, niet by onkunde en onvoorsiens op-
eeten mogt

Hunne Pagoden, of Tempels, hunne
Priesters ofte Bramines hun Feesten, en
verdre gewoonten, zyn de zelve, die wy
inder de stoffe van Choromandel al be-

chreven hebben. Hoewel men anders

nog verscheyde seer fraeje saaken over hun-
ne Tempels &amp;c. by Baldous in zyn werl

van de afgodery der Oost-Indische Hey-
lenen in t 16 Hoofd-stuk, en elders,

aangeteckend vind. Sommige deser Go-
den hebben 100, andere weer 1008 naa-

men, behalven de Oppergoden zyn ’e
nog 33000oo kleene Goden, en 4800
ropheten, waar uit men oordeelen kar
van de moejelykeit van hunnen Gods-
dienst

Van den MOHHAMMEDAAN-

SCHEN GODSDIENST.

Wat nu den Mohhammedaanschen Van de
Godsdienst betreft, die is hier mede seer Mohba-

me daanverre, en al zederd veel eeuwen , het gn-
gansch land door, onder grooten enklee
ne uitgebreyd, na allen schyn zyn be
ginsel hier door den iver van dese en ge-
ne Arabische en Moorse of Hindostanse

er
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schen, en den Hervormden ChristelykerPersiaanse en andre Kooplieden genomer
Godsdiensthebbende, sonder dat wy in staat zyn, om

Wat de St. Thomas-Christenen zyn, De St.den netten tyd , wanneer die hier be
hebben wy onder de stoffe van de kuf Thomasgon, aan te wysen

Christe.van Choromandel in ’t breede vertoondDat die egter hier al seer oud is, kar
nen-net een woord hier byvoegende , damen daar uit afnemen, dat Assarama Pe

het Nestoriaanen zyn, die hunne Leererimel oppermagtig alleen-beheerscher van
niet van den Roomsen stoel, maar of vangeheel Malabar Ao. 970 al na Mekka

zeylde, om daar de rechte gronden van St. Thomas (die te Maliapoer als eer
bloed-getuige sou gesturven zyn) of vandesen Godsdienst te halen , waar uit my

toeschynd , dat die niet lang te voren eenige zyner leerlingen na dien tyd, dos
hier begin genomen heeft. in die suyverheid niet; maar met de ket.

tery van Nestorius besmet (die de veree-De meeste Mohhammedaanen onder de

Malabaaren zyn Sunni’s(of van de zelve niging der twee Naturen in Christus
secte, als de Turken, en Hindostanders oochende, en maar eene nature in hem
hoewel er ook eenige Sjais zyn, of Sja erkende) waarschynelykst uit Syrien be
hi’s dat is Konings-gesinden, of van den zel- comen hebben
ven Gods-dienst als de Persiaanen, die fy Zy plagten hunne Bisschoppen in An-
ner en luiverder voorgeven dan de andr gamale, Coetsjien, Coylang, en Cranga
te wesen. nor, niet alleen in de ouder, maar zelf

Dat men hier, en voor al te Coetsjien, ook nog in de later tyden te hebben, die
veel Joden heeft, is buyten tegen-spraak daar van den Aartsvader van Alexandrien
en men is van Oordeel, op hun voorge- daar na van Mozul of Ninive, of we
ven , dat zy Na-zaaten zyn van de ver van Babylon (nu Bagdad genaamd ) plag-
voerde 1ostammen door Salmanassar der ten gesonden te werden. Wy spreken
Koning van Assyrien. Duysenden der daar van ook met eenig breder bewys
zelven heeft men nog in Persien, hier en onder de voornoemde stoffe van Cho-
daar in de steden, en voor al na de kan romandel.

van Medien of Sjirvan, Iraak, en in an De voornaame stukken van hunne leer
dre Landschappen, verspreyd, van waar nu plagten daar in te bestaan, dat zy in '
en dan dese en gene , door den hande Avondmaal beyde het Brooden den Wyn
van Persien op Suratte, en Malabar, na gebruiken. Dog zy nemen, in plaars
die kusten verhuyst, en, om dat zy het van gemeen, gesouten Brood (daar zy
daar seer wel vonden, aldus daar ook ge pstaan) en in plaats van Wyn (daar
bleven zyn men die niet heeft) Rozynen-sap

Sekere Joodse Rabbyn, Samuel var Zy doopen hunne kinderen niet, voor

Mets genaamd, over veele Jaaren, toi dat die 40 dagen oud zyn, ten ware dat
onsen Gods-dienst over gekomen, en nu zy in doods nood mogten wesen.
nog Krankbesoeker in ’t Vrouwen-Tugt Zy gebruiken de Salving niet; nog
huis op Batavia, is Ae. 1692 of 1693 na de staan aan geen Priesters het Tweede hu-

welyk toe. Zy verwerpen ook de Beel-kust en Choromandel en Malabar geson-
den , om te sien, of men door hem eenige den der Heyligen , dan alleen , dat zy

een kruys in hunne Kerken stellen. Zywinst op dese Jooden zou konnen doen;dog

al de moeite by hem, zelfs met het aan- verfoejen Cyrillus, hunnen bestryder, ee-
leeren van ’t Portugeesch, om soo vee ren Nestorius, en Dioscorus, als Heyli-
te beter met hen te konnen spreken, nog gen , verwerpen den Paus van Roomen
Ao 1694 aangewend, is te vergeefs ge en gebruiken het Syrisch Testament in
weest, en dus blyven zy daar, gelyk al hunne Kerken; maar hoedanig zy nader-
clders, tot nog toe verhard, mei het dek hand alhier van dese stukken afgeweken,
sel op hunne oogen en herten sitten, to en tot den Roomschen Godsdienst over-

dat het den Heere cens behagen zal op den gebragt, en daar mede eenigsins verec
tyd , van hem daar toe bepaald, doo nigd zyn, hebben wy bevorens reeds uit-
kragtiger middelen, als ’er tot nog toe voerig in de stoffe der St. Thomas-Chri-
aangewend zyn, dat deksel, weg te ne- tenen onder Choromandel vertoond, dat
men, en hunne oogen te verlichten, on nier niet noodig is iets weder by te voe¬
sich tot den rechten David hunnen Ko gen
ning en Jesus te bekeren. De Roomsche Godsdienst alhier heeft

eerst lang na de komst der Portugeeser
Van den CHRISTELYKENGODS- op dese kust een begin genomen

DIENST. Volgens het bericht, dat de Jesuiei
Jarricus ons daar af geeft, zyn de Por-

Van de Wat nu den Christelyken Gods-dienst tugeesen van den beginne af , toen 2christe-
alhier betreft, die moeten wy als Drie- nier quamen, wel besig geweest, omvke

Sods derley aanmerken, te weten dien van de soo wel de saaken van den Godsdienst,
dienftal- St. Thomas Christenen, van den Room als die van de veroveringen der Landen
hier. F 2 te
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te behertigen; maar hunne eerste Schry
vers hebben meer werk gemaakt, om var

de veroveringen en ontdecking der Lan-
den, en steden door de Portugeesen , dar
wel om de saaken van den Godsdienst
van die eerste tyden, te schryven.

Na dat de Groote Alfonso d’Albukerk
Goa soo dapper veroverd had, heeft hy
als een voorstander van den Godsdienst
daar ook een Kerk gebouwd, en in de
zelve een Metaal kruys met de Beelteni

van den gekruysten Christus gestelc
arricus segt, dat de Franciscaanen al

lerecrst de Reys na Indiën aannamen, er
dat 'er eenigen met Pieter Alvares Ca-
praal A°. 1501, gelyk ’er daar na ool
meer andre orders uit gekomen zyn.

Immers my blykt uit seker geschrift
dat Pater Rhoterie , een Dominicaan

A°. 1503 al op Coylang besiggeweest is
om aldaar de Heydenen te bekeeren. Dog
hy wierd naderhand van de Mooren mei

cenige andre Portugeesen vermoord
Even soo begaven sig ook dese en ge

ne andre Roomse Priefters hier en daai

na toe, om hunne Leere te verbreyden
dog kregen nergens conventen nog Rloo
Iters, om sich daar in te onthouden, tot

dat Didaco Lopez Siqueira hen A
1518 een Klooster te Goa stichten dede
waar in alle de Geestelyken van de eent
en de andre ordre, van tyd tot tyd door

Vicarissen herwaards gesonden , by eer
geplaatst, en over de welke vervolgens

hier Bisschoppen gesteld zyn , van de
welke de eerste een Franciscaner, Ferdi

nando genaamd geweest , die na zyr
dood door Broeder Jan d’Albukerk,
mede van die zelve ordre gevolgd is

Wel is waar , dat Jacques de Borb-
een groot en heerlyk Prediker, zot
arricus zegt) en F Vincent, seer vee

tot het werk der bekeering gedaan heb-
ben, en dat Antonio Galvano als Lanc

voogd, seer veel daar toe in de Moluc
cos (gelyk wy onder die stoffe toonen
bygebragt heeft; behalven dat 'er veelen
op de Peerl-Viffchery bekeerd waren
maar dit werk kreeg eerst zyn rechten
voortgang, soo aldaar, als hier op Ma
labar, na dat Franciscus Xaverius, A

1541 met den Onder-Koning Martyn Al
fonso de Sosa van Lisbon na Indien ge
varen, en den 6 Mei Ao. 1532 tot Goa
aangeland was

Hy quam ’er als Nuntius Apostolicus
en vond ’er den Bisschop Joan d’Albu
kerk nog , diens Vicaris Michel Vaz
was

Hy Predikte seer neerstig, en brag
daar door te Goa een groote verandering
in 't Leven der Menschen, soo onder d
Portugeesen, als Indiaanen, waar in hy
door eenen Pater Paulo Camers , en
meer andren geholpen wierd.

YVINGE

Wanneer hy in October des zelven Jaars
na de Peerl-Visschery vertrok, liet hy de

sen Camers ook te Goa, om Jacques de
Borba daar in 't onderwysen der Jeugd
e helpen, voor de welke hy, voor zyn
vertrek derwaards, nieuwe ont werpen o-
ver verscheyde Geloofs-saaken , met kor
te verklaringen, eenige gebeden uit den
Catechismus, en een algemeene belyde-
nis daar by, gemaakt had, leerende de
eugd, haar Pater Noster, Ave Maria,

redo, en wat dies meer is, wel opseg
gen, door alle welke gronden, met een
seer streng Leeven gepaard, hy seer vee
vrugt dede.

In December Ae 1543 quam hy van Wat
doode Peerl-Visschery weer te Goa, en nam
hem , endoen ’t werk aldaar, in de plaats van
andr

Jacques de Borba, zelf waar, alsoo die hierver
te dier tyd een der voornaamste en eerste richt is.
voortsetters van ’t Collegie van St. Paul
dat is der Jesuiten ) was

Dit duurde met hem egter niet lan-
ger, dan tot February 1544 , wanncer
hy de sorg aan Paulo Camers en 4 Prie-
sters, bevolen latende, weer na de Peerl-
Visschery ging

Ae 1745 quamen hier metden nieuwen
Onder-Koning Joan de Castro, 3 Prie-
sters, Antonio Criminaal, Nicolaas Lan
celot, en Joan de Beira, latende den mid-

delsten te Goa in ’t Collegie van St
Paul

Hoe hy zelf zedert Ae 1546 van Ma-
lakka na Ambon, en de Moluccos ver-

trok, en wat hy daar verricht heeft heb-
ben wy in ons verhaal van de Kerk-faaker

aldaar getoond
Hy quam over Malakka, daar hy weer

eenigen tyd bleef, Ae. 1548 den 21 Ja-
nuary tot Coetsjien; dog vertrok van daar

weer na de Peerl-Visschery, ter wyl Lan-
celot, en Francisco Percz tot hulp van
Paulo Camers te Goa bleven

Xavier zelf, ondertusschen te Gale op
Ceylon, gekomen zynde, en den Ko

ning, met de zynen aldaar, tot 't Chri
stendom bekeerd hebbendc, keerde mei

een Gesant van dien Vorst weder na Goa

m met den Onder-Koning, Joan de Ca
stro, te spreken, landende den 20 Maart
Ae 1548 hier aan

Ontrent desen tyd doopte den Bis-
schop, Joan d’Albukerk, den Japande
Anger tot Goa, hem den naam van Pau-

us de St. Fe, na ’t Collegie van St. Pau-
lus tot Goa, gevende

Den 4 September Ae 1548 quam Pa-
ter Gaspar Barre met verscheyde andre
van zyne medgesellen, tot Goa aan, by
welke Xavier, na alles op de Peerl-Vis-
schery in ordre gebragt, en na op Coe-
sjien , daar hy  maanden bleef , het
noodige besteld te hebben, weder quam.

Eer hy na Japan vertrok, sond hy Lan-
ce
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celor na Coylan, en Sebastiaan Gonzale.
na Bagaim gevende ider van hen een
medgeiel, die nog geen Priester was, by
sich.

Na zyn reyse in Japan, quam hy Ae
1552 in ’t eynde van January te Coetsjien.
en in February te Goa, alwaar hy Gaf-
ar Barre, van Ormus te rug gekomen,
vond. Ook quaim tot Goa toen uit Por-
tugal Melchior Nugnes, gesonden om o-
verste van ’t Collegie te Goa te zyn.

Hoe ’t hem verder op zyn Reyse na
China gegaan is hebben wy gesien, daar
wy over de stoffe van China handelen.

Eer hy derwaards ging, bestelde hy te
Coetsjien Francisco Henriques, en maakte
Gaspar Barre, die hy van Ormus ont
bood, bestierder van ’t Collegie te Goa,
en Vice-Provinciaal

Die nu breeder van hem genegen is

iets te weten , kan naleesen Turselli-

nus over Xaviers daden, of Emanuel A¬
costa in zyn traécaat over ’t geen de Je
suiten in ’t oosten verricht hebben. Ge

lyk mede dat van P. Louis Gusman, o
van P Ferdinand Guerreiro, of dat van

PAlbert Loertius, een Iraliaan , die
nooten over ’t werk van Gusman gemaalet
heeft. Waar by men ook ’t werk van
an de Lucena over *aviers leven wel

oegen mag
Maffæus gaat van 1540 tot 1517. Tur

sellinus gaat tot Ae 1552. Acosta tot A¬
1567 de andren gaan, en voor al Jarricus
totA. 1600

In zyn 2 Bock verhaald ons Jarricus,
dat A° 1541 den 10 November ’t eerste
Convent van St. Paul tot Goa gestigt is,
en dat 'er by Kavier's komst aldaar reede

SoPaters in ’t zelve waren, ook wierd

Ao. 1560 de Kerk van St. Paul hier ge-
bouwd.

y meld ook, dat 'er Ae 1586, 1588Groot

ekee- 5oo, en i5oa tot Goa seer veelen ge
811 doopt zyn, en dat Ae. 1596 geheel Sal-
on

serrc meest bekeerd is
1ent

In zyn 10 en i1 Hoofdstuk van datGoa na

Ao 1586. Boelkk toond hy, dat 'er al veel voor Xa-
vicr’s lomst tot Coylan en Coetsiien be
keerd zyn; in zyn 16 Hoofd-stuk zegi
Ey, dat het eerste Couvent der Jesuiten
te Bagaim Ao. 1549 gebouwd -rierd, 1

geen Kavier nog besorgd, en die Mele-
hior Gonzales derwaards gesonden had

selyk ook dat Ao 1560 tot een geheel
Collegie, en geselschap, aangroeide.

Ao 1001 wierden ’er tot Goa 1600, in
’t Land van Salsette,648 en daar na nog
159, en in ’t Collegie van Tanor nos
370 gedoopt, ook had men toen buyten
de Kerk der Jesuiten, of der Paulisten

te Goa, ’er nog ; in Salsette, daar wel
300.0 Christenen geteld werden, waar
by ’er A°. 1602, en 1603, 1604, 1607,
1608, en 1609, nog 14003, behalven

A BAR.
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nog 200 tot Chaul, Bagaim, Tanor, Da-
maon, en Diu , bekeerd, die binnen,
Goa, en in Salsette gekomen, en daar na
nog vorder bekeerd zyn.

Hy teckend ook aan,dat 'er Ao 1509
tot Coetsjen 260Christen geworden zyn,
en dat Ao. 1546 de Koning van Tanor
gedoopt is

Als Aardsbisschoppen van Goa komen
by hem A° 1557 Don George, Ae. 1578
Don Vincent de Fonseca 1590. Don Mat.
lieus, en 1595 tot Ao 1590 Don Frert
Alexis de Menezes, voor

En dit is het alles, dat ons de Portu-
cesen wegens ’t werk der bekeering, al-

hier door hunne Priesters verricht , ver-
haalen, hoewel het seker is, dat hier na
dien tyd nog al veel grooter vrugten en
wonderen ontrent dat groot werk, vol-
gens hunne ruyme wyse van opgeven, ge-
daan; hoewel het in sich selven slechte
gronden, maar op sand gebouwd , en
wetseryen zyn, die wy, dagelyks in de
jewesten, daer ik gelegen heb en daar
nen mede van die Ryst-Christenen nog

in menigte heeft , bevonden hebber
maar in een groot geswets sonder t
allerminste bewys , te bestaan , dewyl
dese menschen nergens van weten, dan
Pater noster seer gebroken, ’t Ave Ma-
ia, Crcdo en wat dies meer is, sonder
te verstaan, wat zy seggen , daar soo maar
henen te rabbelen, dat wel een bedroef-
de en beklagens- weerdige Godsdienst,
en een elendige vryse van bekeeren is,
waar op wy geensins durven roemen, en
elf niet souden konnen gerust zyn, en
dat die menschen immersommogelyk to
de ware kennisse Gods, en van ’t gene tot
de Zalighcit vereyscht werd, brengen
kan, waar voor zullce Leeraars en blin-
de leyders der blinden, dewyl zy beter
weten, eens aan God ten dage des oor-
deels zullen moeten verant woorden

In ’t Jaar 1663 schreven onse Leger-
hoofden hier aan haar Edelheden, dat 'er
benoorden Cananoor geen Christenen ge-
vonden wierden, maar dat van daar be-
zinsende na de Caap Comoryn, en voord
na Nagapatnam, en Carical, een ontal-
lyke menigte, en dat 'er alleen tusschen

coylan en die Caap langs de Zeckant 43
Kerken geteld werden, alle meeste door
Roomse geestelyke bediend, en waar van
de Koning van Portugal geen lasten ter
vereld had, te wenschen zynde, dat on-
e Heeren en Meesters dit in hunne landen

hier eens mede soo mogten sien, en on-
dervinden. En hoewel haar Edelheden in
t eerst wel sogten dese Roomse geeste-
yken te doen verhuisen, hebben zy egter
naderhand beter gekeurd, die daar te ge-
doogen

Van

Eenige
lardsbis-

hoppen

van Goa
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Hy wierd vervangen door D. Gerar-

dus de Oude, die Ae. 1692 hier geko-Van den HERVORMDEN GODS-
men, en Ar. 1699 hicr van daan ock naDIENST.
Ceylon vertrocken is

A°. 1699 verscheen hier D. GosuinusWat nu den Christelyken Hervorm-
Hupperts, dic A°. 1706 van hier na Bara-den Godsdienst hier ter plaatse betreft,
via vertrocken, en zedert inTernate ge-die heeft, na de verovering van Coetsjien.
plaatst is.en de verdere steden op dese kust, eerst Ae. 1702 quam hier D. Philippus Go-zyn aanvang genomen, zedert welken tyd
ting, die Ae. 1716 van hier na Bataviaook hier in dese stad, als zynde 't Hoofd-
vertrolken, en in de straat Sunda, of daarComptoir van Malabar, van tyd tot tyd
ntrent, op de Reyse overleden isdoorgaans maar een Predikant (myns

A° 1716 verscheen hier D. Corneliusoordeels voor soo groot een kust veel te
Schrevelius; dog zyn Eerw. quam hierweynig, gelyk het over al meest soo is )
kort daar aan, in Mai. Ao. 1717, te o-gelegen keeft
verlyden.De eerste Predikant, die hier gelegt

A°. 1717 wier zyn Eerw. door D. Ja-werd, is D. Wallius geweest, die hier
cobus Cantor Visscher vervangen , dieAe. 1663 verschenen, en Ao. 1666 hiei

overleden is er volgens de laaste berigten, Ao. 1722
Nevens of wat na hem quam doen in nog lag, dog is A° 1724 ontslagen

’t jaar 1664 D Balthasar Obie de Meter, Vat nu de Predikanten van tyd tot tyd
die hier ook Ae. 1666 overleden, en na hier in hunnen dienst verricht hebben

beyde welke ’er meest altyd maarcen hier of hoedanig de staat der Kerke hier is, is

geweest is. my t’ cenemaal onbekend, dan alleen dat
A°. 1666 quam hier D. Marcus Ma hier Ao. 1700 nog maar ot Ledematen in

sius, van Abehoesen, zynde per den Bul Coetsjien, Cananor, Cranganôr, Coylan,
Ae. 1645 uitgekomen. Dese is Ao. 1674 en op de verdre buyten-plaatsen, en 5E
weder vertroeken, en Ae. 1675 door D kinderen, in de Schoolen waren , dat veel

Joannes Casearius vervangen, die hier Ae van 25166 verschild, die seker Schryver
1677 overleden is. segt dat 'er Ae. 1681 al waren. Ook sie ik in

A° 1670 is 'er tusschen beyden D. An- een brief van de 23 Novemb. A°. 1705 ;
tonius Scheerius gekomen ; dog die is dat 'er doe 1os Ledematen, en 78 School-
Ae. 1671 na ’t Vaderland vertroeken, al- kinderen waren. Ik zal dan myn verhaal

soo zyn leven het stigtelykst niet was van ’t Kerkelyke volgens gewoonte al-
Ae. 1676 quam hier D. Rudolphus een nog met de navolgende Lyst der

Meerland, die hier tot Ae. 1692 lag, en Predikanten sluyten.
toen na Ceylon vertrocken is.

V sTL

DER

PREDIKANTE van COETSJIEN,N

Henricas Wallius. 4e. 1663 tot Ao. 1666 overleden.
Salthasar Obie de Meter. A°. 1666 tot Ao. 1666 dito.
Marcus Mazius. 1666. 1674. vertrocken.
Antonius Scheerius 16711670.
Joannes Cascarius 1677. overleden.1675.

Rudolphus Meerland. 1676. 15 169: vertrocken.

Gerardus de Oude. 1699. dito.1692.
Gosuinus Huppers. 1706. dito.1699.
Philippus Goling. 1716. dito.1705.
Coraelius Scbrevelius. 1717. overleden.1716.

Jacobus Cantor Visser 1717. 1724. En toen van zyn
Patrus Paulus van Breën. dienst wegens Ou-1724.

derdom ontslagen.

Waar mede wy een besluit van de saaken van Malabar maken, om tot die van
Japan, over te gaan.
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Toeleg des Schryvers by zyne verhandeling van Japan. Op wat breedte en lengte Japan
legt. Grensen van dit Land. De groote des zelfs. En verdeeling. Japan een Keizer-
ryk. Het Eiland Bungo. Koninkryken op ’t zelve. De Stad Cangoxuma. De Stad
Nangasakki. Beschryving van de Landstreek van Nangasakki tot Firando toe. De Stad
Fiseen. Verscheide Eilanden. De Stad Onnewari. De Stad Assia. En Cokora. ’t Eiland
Tonsa of Cicoko beschreven. t Groot Eiland of vast land van Japan. Lengte en breedte
van t zelve. Is zeer bergagtig. De Stad Cammenosacki. Mewarra. De Stad Moero.
dkais. De groote Stad Ofacca. De Stad Saccai. De Stad Jonda. De groote Stad Mia-

ko. De Stad 9uano. De Stad Mia, en Owarri. De Stad Acasacki. En Josinda. t
Dorp Mitzki en Surunga. De Stad Odomarra. De Stad Jedo. De straat van Tzungaar.
Het Land van Jesso- Hoe verre zich dit uitstrekt, heeft men niet konnen navorschen.
Wat dit Land geeft.

Het Keizerryk van Japan, van de Ja-NS voornemen is, om uir- Opwat
voerigover JAPAN, en om panders zelfs Nippon genaamd, werd, greedte
in ’t breede over des zelr. zoo verre het Eiland Tonsa of Cikoko en lengte

aangaat, gerekend op de N. breedte van JapanEilanden, hier te schryvenS
33 graaden, 18 minuten, (dog 't Land legt.en om daar van als een nieuwe

Landbeschryving in ’t licht te geven. an Jesso, in’t N. O. op 40graaden ) en
de lengte van 153 graaden te leggen.houdende ons wel aan ’t geen bevorens

door D. Montanus, den Heer Reland, en Het paald in ’t Noorden (gelyk som-
andren daar over geschreven is, maardaar nige meenen) niet aan ’t groot Tarta-
veel andre zaken, die hen toen nog niet ryen, maar is, gelyk wy hier na klaar too-
bekend geweest zyn, byvoegende, en nen, een Eiland
voor al zoodanige byzonderheden, die In 't Zuiden legt het aan den grooten Grensen
of in ’t geheel niet, ofaltoos door andren Occaan. In ’t Westen grenst het aan van dit
in deze ordre nooit voorgesteld zyn. Tsjina en Corea, en in het Oosten het Land.

Nogtans oordeelen wy ’t niet quaad naast aan California, dog legt wel dui-
voor af hier ook cen korte schets van zend mylen ’er af

Japan, dog op een andre wyze, als de Hoe groot dit land in zynen omtrek Degroots
Hecr Montanus, en ook een netter kaart is, of wel in zyn regte lengte, voorna-deszelfs.
van dit Land ’er by te voegen. melyk in opzicht van zyn Noord-Ooster

V. DEEL Deel,
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Deel, Jesso ten van andre Jetzo, of ook

wel Eso genaamd) kan niet gezegt wer-
den

Daar zyn 'er, die willen, dat het wel

200 mylen (te weten, tot de straat van
Tsungaar toe) lang is; dat my wat te veel
toeschynt, oordeelende, dat het niet bo
ven 1702 180 mylen in de lengte, en
op zyn breedste, 31  22 myken bree-
15

Het werd gemeenelyk in 5 gewestenEn ver
verdeeld, te weten Jamaistero, Jetsendeeling.

go, Jetsesen, Quanto, en Ochio, maar
wy verdeelen het zelve voor af in twee
gemeene (bchalven een menigte kleene
Eilanden, en in’t groot Eiland van Ja
pan ; zoo dat wy maar drie Hoofd-dee
len maken; hoewel wy die naderhand ir

69 Landschappen verdeelen.

I. Het Eiland Saykok, of Bungo
II. Cicoko, of Tonsa.

III. 't Groot Eiland van Japan.
Voor af moeten wy ook zeggen, datJapan een

wy dit machtig Japan een Keizerryk noe-Keizer-

ryk. men, om dat zich hier in 61 a62 Ko
ningen , 7 Princen , 4 Hertogen, 2c
Ridders, 81 groote Heeren van heerlyk-
heden (behalven noch 28 andre van een

uitmuntende rang) en 41 Heeren van
groot aanzien opdoen, welke, zoo men

hen na hun jaarlyks inkomen wegen zal,
op zich zelven alleen wel een Keizerryl

uitmaken, alzoo ’t zelve, gelyk menbi
Caron, en ook by Montanus zien kan,
28345 tonnen gouds, of zeer veel mil-
lioenen bedraagd. Trekken dit de Konin

gen jaarlyks van den Keizer, wat vermo
gen en verder inkomen moet dan deze

Keizer wel hebben.

Om nu Japan na onze nieuwe Kaart
No. 29 gemerkt, te beschryven, zullei

wy daar van een aanvang met het Eiland

Bungo, of Saykok, maken.

Het Eiland BUNGO.

Wat den naam van dit Eiland betreftHet Ei-

lnd Bun-het werd Bungo, en ook Saykok, maa
go. van den Jesuiet Maffeus, Ximus ge

naamd.

Het legt eigentlyk in 't Zuiden van
dit Keizerryk, grenst met zyn Noorder
deel aan ’t vast Land van Japan, en legt
bewesten ’t Eiland Tonsa of Cikoko,

daar het ruim 3 mylen af, gelyk het daar
op de Noorder breedte van 33 en 34
graaden legt

Dit Eiland vertoond ons uiterlyk de
gedaante van een stompe voet, in’t N.
en in ’t N. O. met eenen hiel in ’t Wes
ten, en verder een deel van een been ,
of een stuk 'er af, in 't Zuiden.

In zynen omtrek beslaat het 74 2 71
mylen, zynde 9 mylen breed in ’t Noor-
den, 13 dito in 't Zuiden, en 18 dito in
’t midden.

VINGE VAN
De geheele Oost-kant van dit Eilan-

is niet anders, dan een ja- een gescha-
keld zwaar gebergte , zorder dat men

taar een Stad of Dorp aan die zydc ont-
noet

De West-zyde van dit Eiland is medt

zeer bergagtig; doch egter zooveel niet,
ils in ’t Oosten van de Zuid tot de NVoord

oe ; ook heeft men aan de Wes. -ant
Steden, Vlekken, en Dorpen laggen.
In ’t midden egter is dit Eiland meest

vlak, open, en zonder gebergte
den heeft op dit Eiland verscheide

Konink-Koninkryken, die ten deelen in 't Zui-
den, en ten deelen in ’t Noorden, gele- tyten 01

’t zelve.

gen zyn
In t Zuiden zyn die van Finga, Bon-

zumi, Satsuma, Bungo, en Chinngo.
In’t Noorden, die van Buge, Figen,

hicugen, en meer andre ryken
De ecrste plaats, die men aan de West-

zyde, of in 't Zuid-westen, en aan ’t ui-
terste van dit Eiland ontmioet, is de ver-
maarde Stad Cangoxuma

De Stadlk noeme de zelve vermaard, om da
Cangoxu

ze door zekeren Japander, Anger genaamd, na.
en namaals door Xaverius, Paulus di Santa

Fé gedoopt, allereerst en al vanoude ty
den af (vermits hy daar geboren was, en
zy averius A. 1549 daar bragt) is be
kend geworden, gelyk dit ook de eerste
Japansche Stad, die de Portugeezen (my-

nes wetens) betreden hebben, geweess
is

Gelyk op dit Eiland verscheide
Koninkryken, reeds by ons gemeld, ge-
legen zyn, alzoo is dit de Hoofd-stad
an het Koninkryk van Satsuma, dat ool

welSaxuma van sommigen genaamd werd.

De Stad werd door een schoone Rie-

vier, die van een hoog gebergte zeer
snel komt afstroomen, en die ’ermidden
doorloopt, aan wederzyden bekabbeld,

en na dat zy haaren loop by deze Stad

voleindigd heeft, stort zy met een
zwaar en snel gebruis in de Zee van Co-
rca, alwaar men op de kant een Visscher
gehugt ziet, waar ontrent de Schepen,
die uit Zee opzekerbaken, door de Por-

tugeesen hier gesteld, en dat men wel -
mylen verre in Zee ziet, aankomen, een
zeer goede anker-grond vinden.

Het is in zich zelve een schoone groo-
te Stad, die met een voortreffelyk wa-
terslot, eon hegten steenen Dyk met ko-
pere staketsels, een trotse muur een
cierlyke haven, met veel schoone Pak-

en Tol-huizen, mitsgaders met veel an-
dre heerlyke gebouwen, verscheide aan-

zienelyke Wagt-huizen, een fraaije Poort,

en met een menigte van pragtige Tem
pels, Afgods-huizen, en meer andre cie-
aaden pronkt, die deze Stad een groote
luister byzetten.

Men ziet de zelve zeer net by de Heer
Mon¬
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Montanus afgebeeld, en wydloopiger daar
beschreven, alwaar het zich rondom na

de Land-kant van ’t gebergte omringe
ertoond

Twce mylen Noord aangaande,

komt men by een vlck, Nomo genaamd
dat niet zeer groot is, lang de bogt van
Arima, geheel open, en in ’t midden

an ’t gebergte gelegen is.
Drie mylen benoorden Nomo komiDe Stad

nen aan een inham, of inbogt, in welkcvanga
nen, na 1: myl N. O. en dan nog zoosakkI.

veel Z. O. aan geloopen te hebben, aar

de machtige Koopstad Nangasacki komt.
Zy legt na de Land-zyde rondom in't

gebergte, en wel geheel agter een van
deze bergen, die zich byna als een steile
toren klips-gewyze vertoond.

Eer wy van de zelve verder spreken,
Beschry zullen wy de gelegenheit van Nangasak-
ving van

ki wat nader beschryven. Dies moeten wyde Land-

streck van weten, dat men die Stad heeft leggen or
Nang 4 graden in ’t O. in een inbogt, die een
akki tOt nalve myl N. O. en Z. W. breed, en
OptE

V. O enZ. W. myl lang is, loopen-land Fi

de na ’t Z. W zeernaauwuit, de streckndO.

Lands, daar ’t op legt midden in die
bogt , die wel een doedelzak gelykt
begind met Fimi een myl of : myl be-
oosten Nangasaiki, van waarzig die Kuf
myl breed vertoond, en in de gedaante
van cen menschen-arm, die allenskens

afneemd met die breedte van een halve

myl, en zoo al minder en minder zich

uitstrckkende, met een smalle stompuit-
soopt in’t Z. W., zynde van Fimi 33
myl tot des zelfs stomp toe lang

Een halve myl bezuiden Fimi is een
bogt van : myl N. O. en Z. W. breed,

net eenige reven : myl O. en W van
cen, daarna heeft men aan de znid-kan
van dien arm lands in een flaauw bogtjc
dat N. O. en Z. W. i myl breed en :
myldiepis, ’t stedcken Moono leggen
daar de wal dan niet wel i myl Z. W
aan uitschiet na ’t Z. O. daar zich pasten

Z. Wvan die uitpuiling in een kleen bogt-
e noch een Stad, mede Moono genaamd,
vertoond. Ontrent beide die Steden hecft

men in die bogten eenige klippen leg-
gen

By dit laatste Moono werd die arm

ands merkelyk smaller blyvende pas :
myl breed, en hoewel hy na 't Z. O. even
buiten dit bogtje weer wat uitpuild, en
t Land dan wat verbreed , gaat dan

egter dit Land tot het einde toe hoe lan-
ger hoesmalleraf, zynde in 't Z. Wester
pas : myls breed, daar men op den hock
a de Z. kant van dit land Namoo (een
gehugt) en even buiten de wal ’t Eiland-
je Kabesma vlak in't Z. leggen heeft

Aan de N. W. kant van dit land (dat

wy eerst zullen af beschryven) heeft men
van die engte van de Baay van Nanga

I N.
3

sakki af, daar de zelve na ’t Z. 0. op
zyn naauste schaars i myl of : myl van

Nangasakki is, een zeer flaauwe bogt
van een groote ; myl, daar even buiten

de wal ’t Eiland Kojenik N. O. en Z.
W. gestrekt legt, zynde ; myl breed,
n 3 myl lang, van welkers zeer smal-
en Z. W. hock ddie van ’t Z. O. na 't
N. W. vol klippen, wel : myl verre is
men van ’t Z. O. na ’t N. W. gestrekt
ziet leggen ’t Eilandje Kawale, dat : myl
lang, en Z. en N.  myl en noch minder
preed is, ten Z. van ’t welke ; myl on-
trent ’t Eilandie Sasasma legt, dat pas be¬
noorden eenige klippen, en pas bezuiden
ligt by een, al Z. waards, nog 2 klee-
ner Eilandekens leggen heeft, een : myl
an ’t welke na ’t W. zich er noch een.

ondom vol katskoppen, vertoond
Wanneer men nu van Nangasakki aan

de N. West kant van de Baay langs die
val gaat, ziet men pas buiten die Stad
een breed rif, en, myl Z. Westelyker
een Stad zonder naam by een zeer smal
oogtje leggen, bewesten welke men een
goede water-plaats heeft. Van deze

laatste Stad zonder naam loopt dit land
met een smallen hoel zeer scherp uit,
beslaande van daar by na r myl in de ver

neit, en voor dien hoek vertoonen zich

in ’t Z. W. 5 Eilandekens digt by een,
't cene zeer digt aan de wal, en de a an-
dre een weinig verder O. en W. ook
zeer digt by een gestrekt leggende

Ten N. W. van die scherpe hoek ver-

oond zich een vierkante baey, : my
breed, O. en W. en diep. Z. en N. i1
t midden van de welke, wel zoo wes-
telyk Faconda legt, en daar de wal na 't
Z. ten W. met een smallen hoek uit-

oopt, aan welkers O. zyde een kleen
ifje is. Van die smallen hoek loopt de
wal met een flaauwe baay : myl van daar
daar zy een kleen bogtie maakt) na 't
N. W. en van des zelts N. W. hoek zoo
al verder met 2  3 flaauwe bogtjens 13
myl verder, daar zy een zeer smallenhoek

na 't Oosten uitloopende, en een groote
Baay maakt, die : myl O. Z. O. en W
N. W. diep, en Z. en N. breed is.

Van daar van ’t midden der Baay, gaat
de wal weer N. W. aan ontrent  my-

len , daar de wal wat na't Z. O. uitpuild.
en bewesten welke uitpuiling : myls mer
en kleen Eilandje Z. O. en N. W. ge-
strekt, leggen heeft, hebbende aan de
N. O. kant, gelyk ook de vaste wal daar,
eenige klippen leggen

Pas ten N. W. die uitpuiling maak
de wal weer een groote Baay, die O. en
W.  myl breed, en Z. en N. 'myl diep,
en meest N. O. n Z. W. gestrekt is.
Aan de 0. en W zyde der zelve, en
voor den smallen hoek in 't W. van deze

Baay, Mit genaamd, zoo als die na ’t Z.
A 2 it-
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uitsteekt , heeft men ook cenige kats-
koppen leggen

Van dezen laatsten O. hock heeft mer

weer een smallen myl N. W. aan lang
aan welkers N. W. hoek Croosakje legt;
van waar de wal na ’t N. W. vlak in
buigt, en dus  mylen verre loopt met
twee flaauwe bogten, in ’t midden van
wclke eenige klippen leggen, en ten Z.
Z. W. van de zelve ’t kleen Eilandeker

Smoo, bewesten ’t welke : myl ’er noch

een van die naam legt met noch 2 klee-
ner Eilandekens pas benoorden ’t zelve

Een myl ten N. W. van die klippen
aan de vaste wal ziet men een hock na ’t

Z. W. uitpuilen , voor welke een Ei-
landje, Scute genaamd, en bezuiden er
benoorden ’t zelve noch 2 andre digt b
de wal leggen, en een halve mylZ W
ten W. legt weer een zeer kleen Eiland
e, en dan noch wat meer na ’t W 't

Eiland Matsma dat Zuid en Noord mees
restrekt legt, by na : myl lang , en
. en W. : myl breed is, pas bewesten

van ’t welke men ook een kleen Eiland-
c, en 13 myl van de vaste wal, of : my
van Matsma’s Z. W. hoek men nog eer
ander dat N. O. en Z. W. ; myl lang
gestrekt legt, en zeer smal is met eenrif
in ’t W., en wat buiten ’t zelve begin-
nende , en ; myl oostelyker tot teger
diergelyken Eiland , W: Kitsmaa ge
naamd (dat ook zoo gestrekt legt, en
van de zelve groote is) aanloopende, en
buiten Kitsma ziet men na ’t N. W. me-
de een rif van den O. hoek van dit Eilan-

na ’t N. W. I myl verre scherpuitstrek
ken.

Een agtste myls ten N. van ’t Eiland
Matsma legt een kleen Eilandje,de zwar.
te klip, na eenige klippen in ’t N. leg

gende, genaamd.
Van ’t Eiland Seute (waar ontrent 1

stedeken Zotta legt) aan de vaste wa
maakt het land daar weer een Baay var
myl, Z. O. en N. W. gestrekt, die
ontrent i myl diep, en ontrent : myl N
W. aan lang is

Van daar schiet de wal na ’t N. O

een groot r: myl verre in, daar men een
kleene Baay heeft, die zich mede mef

een naauwe hals als een doedelzakje ver

toond, zynde die pas een ; myl in ’t
rond, en wert het gat van Ombra of
Umbra, en een plaats daar bezuiden
Nanaatsjamma genaamd.
Ook geeft men dien naam van ’t gar

van Ombra aan die gansche --lakke Land
streek, die men van daar dan na ’t W
N. W. heeft, hoedanig hier dan vorder
met een kleene uitbuiging na die kleent
Baay by 't Stedeken Nanaatsjamma
loopt; van welke myl W. N. W.
aan gevorderd zynde men, myl buiten
de wal eerst een zeer kleen Eilandje, en

VINGE VAN
daar na ’t Eiland Symagoera, dat r myl
lang, dog zeersmal is, ziet leggen, ontrent
welkers N. O. hoek zich in ’t Z. O. 2

kleene, een wat grooter, en ten Z. W.

nog een kleen Eilandje, gelyk zich pas
uiten de westhock van Symagoera ’t Ei

land Sakitra (mcest Oost en West ge
strekt, zynde een halve myl lang, en zeer
smal, doch na de W. kant wat breeder

en ’t Eiland Satitta (by na van de zelvs

strekking, lengte en breedte , dan dat
het in ’t O. wat breeder dan in’t W. is

vertoonen; hebbende dit laatste nog een
kleen Eilandje pas bezuiden zich, met
eenige klippen in’t W leggen; buiter
welk Sakitta een halve myl Noordelyke
’t Eilandje Kattisma als een drie hoekje
legt, met veel klippen die zich wat na
t N. O. wel ; myl verre vertoonen, van

waar dan O. aan : myl na de wal toe zig

weer een kleen Eilandje : myl van Sy-

nagaera’s N. O. hock, met eenige klip-
en in ’t N. W. vertoond. Als men 1;

myl westelyk van Satitta gaat, ziet men
het Eilandie Toppershoedje, en wat N.
westelyker ’t wat grooter Eilandie Ta-
teysmaa, en noch i myl oostelyker, wel
zoo zuidelyk ’t groot Eiland Jennismaa
dat cen driehock verbeeld, en ontrent :
myl in ’t rond is) met 2 Eilandekens be¬

noorden, ontrent een Baayken, met ce-

nige klippen op de west hoek, dog be-
noorden de zelve leggen, gelyk men ten

N. W van die hoek noch  Eilandekent

in een driesprong, : myl van een, me
cenige klippen in ’t midden Gbeoosten
velke zich a van deze Eilandjes vertoo-

nen, gelyk men ’t een ten N. O. van de
zelve ziet) verneemd, hoedanig zich on-
trent den Z. hoek van Jennismaa na ’t O

noch 2 Eilandekens, en noch : half myl
westelyker noch een Eilandje met een
root rif van’t N. na ’t Z. aan de Oos

cant als in een halve maan opdoen, ten
zuid-oosten van welke men nog z klcene
Eilandekens met een rifje na de Z. kant

digt by een leggen ziet, die ook klippen
na ’t Z. hebben.

Van Nanaatsjamma’s Baayken nu, of
van de N. W. hock van dien 13 myl.
heeft men een Rivier, en nog een groo-
te myl verder by de Z. hock van een smal
lang Baayken ; Eilandekens Z. en N. ge-
strekt leggen, gelyk zich in die Baay aan
de Z. kant O. en W. gestrekt Eilande

kens digt by de wal, en digt by cen ver-
toonen

Pas buiten dit Baayken leggen klip-
en, en wat noordelyker voor een dikke

uitpuilende hoek (die na ’t N. W. aan-
soopt, doch met zyn punt na 't westen
chiet) een Eilandje digt aan de wal tus-
schen de klippen in , wat bezuiden de
punt van dien hoek, en noch een ander

een weinig benoorden dien hoek, nevens
noch
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noch ; andre Noord Oost en Zuid W.
gestrekt, van welke ’er 2 na by een
en een wat Z. westlyker zich met eenige
klippen ten Z. vertoonen

Benoorden dien dikken hock heeft mer
na ’t N. een groote Baay, die wel r my
N. O. en Z. W by na diep, en Z. C
en N. W  myl breed is, vertoonende
zich als een zak, die in’t inkomen wel
myl breed is, en na de Z. O. zyde ag

ter in digt by de wal een Eilandie heeft
Als men nu de wal buiten deze Baay

vervolgd loopt zy O. en W. : myl
voor welke daar ontrent digt by die
wal, en zoo al verder wel1: myl N. W
aan voor 2 flaauwe bogten 25 kleene Ei

landckens (van welke ’er een Simokosac-

ki genaamd is) leggen. In’t middenver
toonen zich eenige klippen, gelyk ook
by de volgende

Van daar buigd zich de wal tot de steen-
baay toe (die kleen en smal is) 1; my
verre N. ten Oost aan, digt by welke
pas dien hock benoorden Simolosacke

om, noch 28 Eilandckens zoo vervol-
gens, en als men ; myl N. ten O. van di
hoek van Simokosacke is, heeft men

daar onder die Eilanden ’er een Camie

kosacke genaamd. Waar ontrent mer

eenige klippen in ’t W ziet, gelyk 'er
ook cenige pas buiten de steen-baay leg-
gen , daar de wal na ’t N. W. : myl
loopt, en in ’t N. W. een dik hoekje
vertoond, waar na zy een weinig inschie

tende , dan weer regt N. aan eerst mei
een kleen baayken, en dan met eenige
flaauwe bogten tot aan ’t Noord gat 1
myl verre loopt, alwaar men ; myl be-
noorden de steen-baay Tabraa, en eer

weinig noordelyker het Papen Eiland
met noch een kleen wat benoorden’t zel

ve in ’t midden tusschen de vaste wal en
’t Eiland Firando, in’t midden der zel-
ve leggen ziet.

Behalven die menigte van Eilander

langs de wal van de Baay bezuiden Si-
mokosacke ziet men ontrent  myl bui-

ten de wal noch een Eiland, de Ossen-

kop genaamd, zynde Z. O. en N. W
gestrekt, doch draaid met zyn Z. O. punt

na ’t WZ. W. toe. Het is doorgaan
smal doch in ’t N. wel het smalste

Een myl ten W van ’t zelve ziet mer
noch een kleen Eilandje, dat aan de Z
O. kant veel klippen op een rif heeft
en ;; myls ziet men noch zooeen Eiland-

je ; doch : bezuiden deze Eilandckens
ziet men ’t Eiland Cresma Oost en

W gestrekt leggen. Dit is : myl lang
's myls breed, en loopt met een langen
smallen hoek na’t W N. W. uit

Een myl ten Z. W van dien smallen
hoek heeft men zand-grond, en noch 1
myl westelyker een rif onder water, er

noch t myl W. N. W. van dit rif een

P N

Eilandie, de Munnik genaamd, en 1 myl
W. N. W. van daar, en ; myl bezuiden
de Z. W. hock van ’t Eiland Firando zeer
vuilen grond

Ten N. van de W. hock van ’t Eiland
Cresma ziet men; myl van daar, en 1
nyl van Firando’s Eiland, Rarops klip
leggen, gelyk zich : myl noordelyker in
N. O. ten N. ’t Eiland Kareik met noch

een nog wat N. oostelyker, en nog wat
verder zich de Arends-klip vertoond,
puiten welke men daar om streeks niet
anders dan ’t Eiland Firando aan die kant
met een Eilandie digt aan Firando,

myl van de vaste wal, ofn I1

myl benoorden de Arends-klip ver-
neemd

Hier mede nu van de vaste wal, of van

’t Noord-gat overstappende na ’t W komt
men by den N. hoek van ’t Eiland Firan-
do, dat zich met een smallen streck landt
O. en W. gestrekt, en : myls lang, en
dan weer met een andren smallen sereck
lands N. en Z. gestrekt, en ook : myl.
lang opdoet, beoosten welke zig 2 der
gemelde Eilandekens tusschen de vaste
wal, en noch een wat noordelyker, ver-
toonen

Dit Eiland Firando is 4: myllang, er
over al meest 1 myl breed, uitgenomen
aan de N. en Z. hock, die vry fmaller
vallen , doch de Z. hoek is wel 3 myl
preed, buiten welke na de O. kant 4 Ei-
andekens Z. en digt by een, in de spa
ie van 3 myl, vlak voor dien hoek leg-
gen; daar men benoorden het Noorde-

ykst Eilandeken N. O. 'er af ' myl een
Baay ziet, die voor aan ; myl breed is

en na ’t Z. O. gestrekt, spits in loopt.
Een myl ten O. van die Baay leggen

wee hooge zwarte kippen, als of het
2 Eilandekens waren.

Een kleene myl van den Noordhoek
aan de O. zyde van ’t Eiland Firando
want aan de W. kant van dit Eiland
zelf heeft men geen plaatsen) legt de Stad

Firando, en wat verder de Moordenaar.
of de witte hoek , die met een spitser
hals of hoek na 't Q-uitsteekt, waar na

men een schoone Baay, Z. en N.
nyl lang en ; myl diep heeft, diens Z.
hoek de zwarte hoek genaamd werd,
van waar die wal na ’t W. loopt, dan Z.
aan een dikken hoek maakt, ten W. var

welke weer een diepe smalle Baay is, die
V. W. en Z. O. wel ; myl lang, en ;
myls breed , doch agter aan zeer smal
n scherp toeloopt alwaar de Stad
Coetey aan de N. kant legt. DeZ. hock
van die Baay legt van den swarten hock-
myl, met een rif bezuiden den zelven,
daar weer een kleene Baay is met 2 Ei-
andckens O. en W. gestrekt aan de Z
cant, en by den O. hoek van die Baa-
an welke ’t eerste Kroksuma genaamd is

A 3 Dac
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Dan heeft men noch een flaauwe met ee
nige klippen W. in, en verder verneemd
men niets meer aan die kant

Wanneer men nu van den N. hoek van
Firando langs de wal aan de W. kan
gaat, heeft men daar in de diepe lange
Walvisch-baay 2 Eilandekens, een in ’t

Z. en een in ’t N., en noch een pas 'e
buiten aan den O. hoek der zelve en nocl

1: myl westelyker ’t Eiland Ikitsiki
dat i- myl lang, en 1’ myl meest door

gaans uitgenomen in ’t N. breed is. Be
noorden Firando’s N. hoek, legt : my
van de wal ’t Eiland Takisma, en noch

myl noordelyker ’t Eiland Woesma-
’t Eerste r myl, en ’t ander 1: a 2 myl
in den omtrek

Wat nu Nangasacki verder aangaat
waar mede wy nu weer zullen voortgaan
Het is een groote dog open-leggend
Stad, die geen wallen nog muuren heeft

hoedanig de meeste Japansche Steden
zyn.

Zy praald met heerlyke Torens (van
welke zommige 5’a 6verdiepingen hoof
zyn) kostelyke Tempels, en zeerprach
tige gebouwen, die 'er zeer heerlyk, en
menigvuldig, dog om de aardbeving (die
Japan zeer onderheevig is) meest van hou
en laag zyn, waar toe zy schoon Grey-
nen-Cederen-Camfer- en ander hout heb

ben
Men heeft ’er 88 ongeplavcide straa-

ten, die met staketsels ’s nagts afgesloten
werden, en van een ordentelyke wacht

die een lantaarn by zich heeft, voorzier

zyn, en zoo ’t ongeluk van brand he

treft, moet ieder straat, en ’t voll
van dien, zich zelven helpen, zonder da

de staketsels geopend, of zy van eenig
volk van een andre straat mogen gehol

pen werden. Egter werden zy by zeke
re voorvallen, die zulks vereisschen, a
by ziekte van deze of gene,of, by 't baa
ren der Vrouwen, voor de Artsen , er
Vroedvrouwen, maar niet dan op ’t ver
toonen van een briefje met ’t zegel der
Overheit versterkt zynde, geopend

Rondom de Stad heeft men een groo
te menigte van Thuinen en Hoven, die
met allerlei schoone vruchten, als Oran

gie-Appelen, Peeren, Castanien, Abri
koosen, Pruimen, enz. pronken

Van ’t Eiland Decima, dat 'er zee
digt aan gelegen is, spreken wy in 't ver-
volg breeder, en daarom gaan wy dis
hier voor by

Het is een zeer volk- en neering-ryke
Stad, waar in groote schatten verborgen

zyn en zy werd gemeenelyk door
Borgermeesters,die een Vorstelyken Staat,
en een groot ontzag by ’t volk hebben
bestierd

Gelyk nu dit land van ’t vlck Noms

VINGE VAN
af zich met een groote bogt N. O. tot
Nangasacki toe inbuigd, alzoo loopt de
val van deze Stad af tot aan Zetta toe

N. W. uit, terwyl het Land zich be-
noorden den inham van Nangasacki met
een dikke scherp-uitstekende hoek na

Zuid-Westen vertoond
Wanneer men nu 2 mylen by na N.

W. aan van Nangasacki gaat, ont-
damoet men het stedeken Facond. )

aan ’t strand gelegen, en niet veel in zig
zelven is; doch pas buiten den inham
6 mylen van de Stad, ontmoet men al-

lereerst ’t Visschers Dorp Duvos; wa
voor by Croosakje

Een en een halve myl N. westelyker
heeft men wat dieper landwaard in eer
Dorp, Omera genaamd, en twce en eer
halve myl wel zoo N. westelyk het ste

dcken Mongi, pas benoorden een kleer
Rievicrtie aan strand gelegen zonder

dat men daar van Facunda af tot hier toe

eenig gebergte zief
Na dat men nu een Berg pas voor by

Mongi overgetrokken, en zoo N. W
noch drie en een halve myl aangegaan is,

komt men by het strand-stedeken Zotta.

Hier eindigd die groote bogt, die a
van Cangoxuma, of Nomo af begind
en die zich tot hier toe wel 7 mylenver

uitstrekt

Tusschen Mongi en Zotra (pas be-
noorden Mongi) legt ook een Eiland, dat
zich N. W. en Z. O. ontrent 3 mylen
in de lengte uitstrekt, en ’t geen in ’s
N. W. pas  myl, en in 't Z. O. ontreni

een halve myl breed, gelyk ’'er ook pas
vewesten de N. W. hock noch een zec

dleen Eilandje by gelegen, dat ontrent
1; 2 mylen in zynen omtrek , , doch,
geen van beiden met een byzondre naam

bekend is.

Als men wat verder Noorder aangaat
buigt zich de wal hier weer ontren
een myl in ’t rond uit, eerst wat N. W
en aldus dan weer zoo door ’t N. na he

N. O. loopende, waar na de wal zich
weer vlak na ’t Noorden uitstrel-t

Pas voor by Zotta heeft meneenzwa

re Berg, en dan komt men, na 't afleg

gen van 3 mylen by ’t strand-stedeken

Nanatsjamma.
Twee mylen noordelyker komt mer

by ’t stedcken Omodaker, na dat mer
een zwaar gebergte overgetogen, en al
men nog s mylen Noordelyker aan ge

trokken is , komt men by 't stede-
ken Oysinocubi, dat meest rondom na di

Land kant van zwaar gebergte omringd
en al mede aan Zee gelegen i

Ter linkerhand ziet men hier eenige

Eilandekens zonder naam leggen. Ook
loopt de wal hier weer een weinig N.
W. uit, makende een weinig daar na een
flaauwe bogt.

Ten
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Ten Oosten van Oysinocubi, 6groote
mylen ’er af, heeft men midden in ’i
Land het Dorp Orissimo, en een fraaije
vlakte, hoewel men een zwaar gebergte
tusschen beiden deze plaatsen leggen heeft.

rissimo legt 13; myl van Nangasacki.
Van Oysinocubi moet men Noord aar

weer een zwaren Berg, die zich na ’t
Oosten zeer verre uitbreid, over, om na

't Dorp Agnora te reizen; dat er on
trent  mylen van daan legt. Hier draaid
zich de wal weer N. W. aan, en men
heeft daar een fraaije vlakte, zonder da

men hier gebergte ontmoet

Twee mylen Noord-westelyker legt
het DorpTabra by een scherpuitstekende

punt des Lands, van waar zich de wa
N. O. aan geheel en al draaid

Nog wat Noordelyker legt het stede
ten Tokits, 3 mylen van Nangasacki.

Vier a vyf myl beoosten dit Dorp ont-

moet men het vlck Omera, en noch 2 2

3 myl Oostelyker ’t stedeken Senunge,
beide aan een fraaije Rievier, het eerste

bezuiden, en ’t ander benoorden de zel-

ve, doch beide by zwaar gebergte ge
legen

Bewesten het stedeken Tokits, dat
mylen gelyk 't Dorp Senunge 10: myl
van Nangasacki legt heeft men het
kleen Eiland, en daar op de Stad Firan-
do, daar wy van ouds her ons eerstever

blyf hebben gehad. Dit vlek is niet veel

in zich zelve. Een ssot van de Heer van

Firando, en onze Logie, maakte het beste
daar van uit.

Als men nu van Tokitz, of van die

Rievier, ; mylen N. O. ten O. aangaat,
ziet men ’t Land eerst met een hoek,
dic Z. W aanloopt, uitsteeken, en dan,
zoo verder Noord Oost aangaande, ge-
raaket men voor by ’t Eiland Auwo, dat
in ’t westen wat buiten de wal legt.

Twee mylen N. Oostelyker ontmoet
men de Rievier Day , die haaren oor-
prong uit het gebergte beoosten de Stad

Figen heeft.

Landwaard in aan dezen stroom, pa¬
benoorden de zelve, ontmoet mendriea

vier mylen van strand af ’t Vorstelyk Slot
Daymats, en een half myl Oostelyker de

groote Stad Fiseen, die zich daar zeer
groots vertoond

De Heer Montanus heeft beide dit Slot
en de Stad zeer fraai afgebeeld, en dit

ookk in ’t breede beschreven, als mede

een zeer fraai Lust-huis, dat zich hier

midden in deze Rievier vertoond
Wat bezuiden den oorsprong van de

Rievier de Day, ontrent 1a2 myl, heeft
men de heerlykheit Onnayt, en 5 my
Oostelyker ’t stedcken Coyo.

Van de Rievier de Day 2 mylen meess
Noord aangaande , komt men by 't
Dorp Jobeco, dat op een hoek aan strand

N.N
egt, ten Noord-westen van welke5
Eilanden 2 a 3 myl van de wal afleggen,
in buiten welke zich 'er noch een wel

10 mylen van de zelve in de Zee van Co-
ca vertoond.

Van Jobeco loopt de wal vlak N. O.

tot den inham van Cocora, die aan ’t

einde dezes Eilands in ’t N. legt.
Van Jobeco ; mylen N. O. op heeft

nen ’t Dorp Nangoya een weinig Land-
vaard in ontrent 1 myl van strand leg-
ten

ier mylen verder legt het stedcken Verschei
Facata, bewesten het wclke, ontrent de Ellan-
een myl van strand, het Eiland Fimissi- en
ma zich opdoet.

Een myl N. Oostelyker ontmoet men De Stad
de Rievier Douy, aan de welke pas be- Onsie-

vari.
noorden de zelve, ontrent ; mylen van
strand na ’t Oosten toe, de Stad Onne-

wari met des zelfs Kasteel zich zeer ver
makelyk opdoet, leggende na de Noord-
kant , met zwaar gebergte, tot aande Stad
Assia toe, bezet.

Yntrent 2 mylen N. ten westen van
de Rievier Douy ziet men, i myl van
se wal ’t Eiland Ginkay, en; mylen N
vestelyker noch een ander kleener Ei-
land, dat geen naam beeft.

Ontrent ; mylen N. O. van Ginkay
legt ontrent r myl-buiten de wal ’t Ei-
land Aymissima, en 4 mylen N. Ooste-

yker ’t Eiland Simissima, ook ontrent
soo verre buiten de wal, en nog een ’er

py, van de zelve groote, alle te zamen
cleene Eilandekens, gelyk 'er zich noch

een zoo ontrent 6 mylen ten N. W. van

Simissima in Zee opdcet.
Af en aan Simissima aan de vaste wal De Stad

sungo, 7 mylen N. O. van de RievierAsia-
Douy, legt de kleene Stad Assia aan ’t
strand, rondom na de Land-zyde van ’t

gebergte omringd, en ontrent op de
breedte van 34 graaden.

De Heer Montanus beschryft die, als

fzy 12 mylen ten N. O. van Aymissi-
na lag, en zy legt ’er pas 3 mylen van
daan

Van deze Stad, die van cen zeer slegte
staat is zynde maar een open vlek,
ot ’t stedeken Jammagano-Misacci, op
den Noord-Oost-hoek van dit Eilanc
Bungo, of Saykok, voor aan den inham
van Cocora gelegen, heeft men 3 mylen
noodig, om ’er te komen, en men heeft

een zwaar gebergte daar tusschen beiden
eggen,en ook Landwaard in na het Oo-
sten, tot tegen het oostelyk zwaar geberg-
te aan

Hier nu gierd de wal met een inham,
die ontrent z:  3 myl lang of diep, en,
t myl breed is, Oest aan, aan ’t einde
van de welke ontrent 3 mylen van Jam-
magano-Misacci de Stad Cocora (eigent-
yk Kocfoera op zyn Japans genaamd

legt
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legt, waar mede wy dan dit Eiland Bun
go in ’t ronde beschreven, en ’t voor-
naamste, dat hier af te zeggen valt, ge
opperd hebben; maar waar by wy noch
dit moeten voegen, dat, schoon men in
de Stad Nangalacki alles heeft, wat mer
begeerd, ’er van daar tot Cocora toe een
dorre heide is, waar op byna van alles

gebrek is, weshalven iemand, dien weg
uit willende , zich van het noodige in
Nangasacki, zoo bhy geen gebrek, en
ingemak lyden wil, voorzien moet.

TONSA, of CIKOKO.

Na dat wy ’t Eiland Saykok, of Bun-
go , ter loops beschreven hebben,
gaan wy nu tot ’t Eiland Tonsa, of Ci-
koko, hoewel daar niet veel afzal te zeg
gen vallen, over.

Het legt ontrent  mylen beoosten
Eiland Bungo tusschende 33 en 34 graa
den N. breedte, hebbende tusschen des

zelfs N. West hoek en ’t N. Ooster dec

van Bungo drie kleene Eilandekens zon
der naam, een weinig Noordelyker in
een drie-sprong, 1 myl van ieder wal, en 1
myl van malkanderen, zoodanig leggen
dat zich'er 2 in’t N. Oost en West :
mylen van een, en I der zelve zich in 'i

Zuiden vertoond

Wat nu ’t Eiland Tonsa verder be

langt, het heeft de gedaante van een
krom-lopenden stompen en dikken hoorn

ofte konkommer, zynde aan weerzyden
vry dik, doch aan ’t Ooster einde 9 my-
len, en aan ’t Wester einde ;a6, in 't
midden 10 mylen breed, en 34 myler
lang.

Het is een woest, onbewoond, volke
loos Eiland, dat zonder Steden of Dor
pen, en aan des zelfs stranden rondom
ontrent 3 mylen verre niet andersdan vo
digt aan een geschakeld gebergte is, heb
bende in ’t midden, ter breedte van

mylen, en ter lengte van 25 226 mylen
een fraaije opene vlakte

Aan des zelfs Noord-zyde ontrent 5 :
6mylen van de N. W. hock des Eilands

heeft men noch ; kleene Eilandekens O.

en W. ontrent 2 mylen van een, en by
na i myl van de wal leggen ; ook doen

zich tusschen des zelfs Oost-hoek en de
West-hock van de Stad Ofacca noch ee
nige barre klippen, en zwaar gebergte
in ’t verschiet op, zynde dit alles, ’t geen
wy van dit woest en bergagtig Cikoko
of Tonsa, konnen zeggen

Het vast Land, of ’t groot Eiland
van JAPAN.

Van de twee Eilanden gaan wy over to
iet vast of ’t groot Eiland van Japan, om
net zelve eens in zyn binnenste te be
schouwen.

VINGE VAN
et vast Land van Japan is tot de straat Lengte en

Tsungaar toe 154 mylen lang, en 31 abreedte
van32 mylen breed
zelve.et neemd zyn begin in ’t Westen.

of wel in het Zuiden, daar het maar door
een kleene straat van een myl breedte van

't Eyland Saykok afgescheiden is.
Dit Eand is, zoo als men ’er daar op Is zeer

komt, en verder over al, vol zwaar aan bergagtig
een geschakeld gebergte, zonderdat men
(altoos zoo verre dat voorste decl, en ook
de verdre deelen, voor al aan de Noord

zyde, betreft) by na eenige opening of
vlakte, dan alleen hieren daar na de Zuid-
kant, ziet, gelyk men ook aan de Noord-
zyde geen, en alleen aan de Zuid-zyde
de Steden , Vlekken, en Dorpen des
zelfs heeft, en voor al niet dan daarmen

by of ontrent Jedo komt, dat al vry
Noordelyk legt

Om dan een begin temaken, zoo doen

zich pas bewesten dit vast Land, ontreni

1a2mylen van’t zelve, Zuiden en Noor

den ontrent  mylen van een, en ’t naa
ste wel 3 mylen van ’t Eiland Saykok.
of Bungo,  Eilandekens zonder naam

Op
De eerste plaats, die men, zoo alsmer

van Bungo op dit Land komt, aandoet is

het stedeken Ximontsicki, bewesten ’t
welke men ook eenige klippen, in Zee
ziet , en van daar Zuid-Oost 1 groo-
te myl aangaande, komt men by

het stedcken Seminoscki, dat gerckend
verd 7 mylen van Jammargano-Misacci
op Bungo gelegen) en 59: myl van Nan-
gasacki af te leggen

Het is van binnen van een kleene ves-

ting voorzien; doch tegen over de zelve
ziet men op een hoogen Berg een
groot Kasteel , ’t geen van verre een
choone vertooning doet. Hier heeft men
noch eenige vlakte , , doch daar na tot

ian de naaste Stad heeft men zeer zwaar

gebergte
Van Seminoseki Oost aan (hoedanig

vy nu vervolgens gaan) tot de Stad Cam-
menoseki (dat 35 mylen verder is) heeft
meneen grooten inbogt, wel van 12 213
mylen lang, Ghoewel de Heer Montanu-

sie wel 36 mylen lang maakt alwaardan
de wal by de laatstgemelde Stad weer met

eenen hock na 't Zuiden ten Westenuit-

schiet.
In deze bogt ontmoet men 13 kleene

Eilanden O. en W. gelegen, van de wel-
ke alleen die van Mottajamma, Mocko,
en ’t vlek Hoedanits , en Mianosimi be¬

tend zyn.
Daar na komt men al ontrent he

De Stadstrand,  mylen van den hoek, of Oo-camme
telyker, by de Stad Cammenoseki, vannoseli,
de welke tot Tadanomi, een kleen dog
zeer fraai stedeken, of vlek, vol prach-
tige gebouwen, men 17 (dog, zoo de

Heer
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Heer Montanus steld; 30) mylen van noo-
den hecft ; doch eer men zooverre komt
ontmoet men cen groote recks van we
in de dertig kleene Eilandekens, van wel-
ke de meeste onbekend, en de andre
camro, Jowe, S. Zuwa, en Caroto ge
naamd zyn, tegen over welk laatste Ei
landie, tusschen ’t zelve en ’t Eilanc
Tonsa (dat zich hier vlak voor in’t lange
uitstrekt) men een zwaar gebergte ziet.

Van ’t vlek Tadanomi (dat 1243 my
van Nangasacki legt) schiet de wal eer
weinig na ’t Ncordenin, makende tot i

vlck Jourissero een bogt, die ontrent eer
myl wyd is, en de welke van’t zuiden na
’t N., en zoo weer na ’t zuiden by Jou-
rissero loopt , , dat ontrent ; mylen van
Tadanomi aan strant zich vertoonde,ge

lyk 'er voor deze bogt ook een redelyl
groot Eilandeken, hebbende nog eenige
andre kleene by zich, N. en Z. gestrekt
legt; maar vlak in ’t midden van deze
pogt heeft men ontrent 3 mylen vanTa
danomi, en ontrent ook zoo verre van
Jourissero, tusschen beide deze plaatzen
de Stad Miwarra leggen, dat van zom-

mige ook wel een Dorp genaamd werd
hoewel het best na een Stad gelykt

Het doet zich uit zee redelyk groot

met zyn deftig, en al vry verre vooruit
stekend hoofd, en alle zyne spitsen, op
En legt op een grooten heuvel, van waar
zich hare schoone Ryst-en Koorn-velder

zeer vermakelyk van verre vertoonen.
Dit is een Stad, alwaar de Koning van

dit Ryk zyn Hofhoud, en zulk een prag-
tig Vrouwen-Timmer vol adelyke Juf-
fers heeft, dat het een groote luister aar

deze Stad geeft.

Men ziet daar verscheide zeer nette

Tempels, heerlyke gebouwen, groott
Wagthuizen , en ook een groot Tol
huis, bchalven dat ook het Paleisvan de

zen Vorst waardig is, om gezien te wer-
den , alzoo ’t wel kleen, dog in alles zeer

net en cierlyk , na de wyze der Japan-
ders , op een redelyke vlakte Ghoewe
rondom in ’t gebergte) gebouwd is

I'wee mylen verder (daar de Heer Mon-

tanus 'er 5 voorsteld) vertoond zich 1
vlck Bigonothomme (dat Montanus Big-
natum noemd) en i myl verder ’t vlek

Binga in ’t midden van een kleene bogt
gelegen, vlak voor welke ’t Eilandje Sy-
riais legt. Ook heeft men a mylen van
Binga weer een kleenen bogt, waar na zig
een groote zeer vlakke bogt tot by het

vlek Swoja, wel van 142 16 mylen op-
doet.

Van dit Eilandje, tot de Stad Moerc

toe, heeft men,na gissing, ontrent 10

mylen van nooden, ontmoetende onder

weeg veel onbekende , en ook eenige
bekende Eilandekens, als Samnik, Mar

gan, Simcia, Fibi, Asacci, Oussimato,
V. DEEL
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en Jesami ; alle welke de Heer Mon-

anus zegt wei 27 mylen van Syriais afge
egen te zyn.

Dit alles voor by zynde geraakt, komt
men by de Stad Moero, die niet veel cier-

lyks, dan haare schoone Haven, en een
zeer fraai Tol-huis, met eenige groots-
gebouwde Pak-huizen daar by, heeft

Vyf mylen Oostelyker, dan Moero,
heeft men ’t stedcken Firmensi , twee
mylen verder (die de Heer Montanus 13
mylen van Moero plaatst) de Stad Akais,
die niet groot, en in vorige tyden
wel zeer door de aardbeving verwoest:

soch zedert dien tyd weder fraai opge
bouwd, en opeen fraaije vlakte een wei-

nig Landwaard in gelegen is. Ook heeft
men ’er een schoon ssot van steen uit he
water zeer net opgehaald.

Takassanao, en Swoya leggen ’er dig
by, alwaar de wal, na een groote flaau-
we of vlakke bogt van Binga tot Swoja
gemaakt te hebben, weer 1  2 mylen
erre een weinig uitpuild, en dan weer
NV. O. aan na de Stad Fiongo (die geen
maar 2 mylen N. Oostelyker legt)

loopt, alwaar men weer een groote in-
bogt wel van 4 a ; mylen tot aan de
groote Stad Ofacca al Oost aangaande.
doch by die Stad wat zuid aandraai

ende , ziet.

Ontrent 4 mylen van Fiongo, regt O. De goot
aan , legt het vleck Ammanasaeci , een srad
weinig verder het Dorp Sangya, daar de Ofacca
val wat na 't Zuiden draaid, gelyk zy by
de Stad Ofacca een kleene myl verder gele-

gen, geheel en al doe
Deze pragtlge Stad, (die 249: myl van

Nangasacki, en 13 mylen van de Stad
Fiongo legt) legt in het Koninkryk
Quio aan een schoone groote Rievier, in

velkers mond zig een groote vervaar-
yke rots opdoet. Die schoone stroom
oopt met verscheide Kanaalen of Grach-

en midden door deze Stad , nemende
haren oorspronk uit cen groot binnen-
lands Meir, dat al boven de Stad Miaco,
in ’t N. O. der zelve, ontrent 4 mylen
van daar maar wel 14 a 16 van Osacca,
gelegen is. Zy loopt van de Stad Jonda
af N. op na Miaco , maar zy loost
zich geenzins (gelyk de Heer Montanu-
meend) in dat Meir, alzoo zy daar uit
haaren oorsprong neemd

Zy valt hier en daar tusschen deze Ste¬
den Ofacca en Miaco wel wat zandig, en
ondiep, waar door zy de vaart hier en
daar al wat ongemakkelyk en gevaarlyk
maakt

Na de Land-kant vertoond zich zeer
zwaar gebergte

Men ziet op den hoek van deze groo-
te Stad, zoo als men ’er aankomt, een
heerlyk Tolhuis, dat zich al verre in Zee

zeer schoon opdoet
B De
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De brand-vrye Pakhuizen, de groots
Waterpoort, de heerlyke Timmer-werf.
de pragtige wooning van den Stadvoogd
het aanzienelyke Hof met zyn cierlyk
Toren, het ongemeen kostelyk Keizer
lyk Lust-huis, de verwonderens-waardi

ge en menigvuldige Tempelen met de af
schuwelyke afgoden der in dit stuk zeei
blinde Japanders, mitsgaders de trots

Kloosters van hunne Priesters, geven aar
deze Stad een ongemeene luister en heer
lykheit, gelyk men dit alles by de Hee
Montanus in ’t breede beschreven ziet.

Zy is, hoe groot zy ook in haaren om-
trek zoude mogen zyn, egter zonder
muuren of eenige wallen

Een myl bezuiden Osacca, (en geen 5
gelyk de Heer Montanus schryft, altoos
na zyn kaart en myl-schaal te oordeelen,

ontmoet men de schoone Stad Saccaa

Deze aanzierelyke Koopstad legt in he
zelve Koninkryk van Quio, behoevende
in macht en pracht voor geene der Ja-
pansche steden te wyken. Ook rekener
zig geen Japanders zoo hoog van Adel
als dzze, te wezen, zynde de minste hier

(na zyn zeggen) van cen Vorst of Ko
ning gesproten. De Stad legt zelfin ’t
hangen van ’t gebergte

Men ziet daar verscheide heerlyke slo

ten, het Vorstelyk Paleis van den Ko
ning van Quio met zyn schoone Torens
een deftig water-Kasteel, een zeer fraai
je Haven, die tot tegen de steene muu
der Binnen-stad loopt, rondom welk
muur ook een diepe water-gragt , di
ook overal met water in de laagte, dog
niet aan de Berg-zyde, daar mede vervul-

is. Ook heeft de Stadsvoogd hier een
treffelyke wooning , die voor ’t Paleis
des Konings niet behoefd te wyken, be
halven dat by 't zelve noch een dik
ke hooge Toren is, die zeer verre in Zee

kan gezien werden.

De meeste huizen hier zyn, gelyk des
zelfs wallen, van zwaare graauwe steen
gebouwd, ook zyn alle de straaten hier
mede (gelyk gansch Japan door met sta
ketzels, en poorten, s nagts afgesloten
waar door alle onraat aanstonds gestuit
de Roervink, Dief, of Oproermaker
aanstonds gevat, en gestraft werd

Men ziet daar ook veel schoone prag
tige Tempels, zoo in als voor al een bui

ten de Stad , door zekeren Dairo, o
Japanschen Paus, gebouwd, en buirten
zyne ongemeene kostelykheit en Konink
lyke cieraaden, met een jaarlyks inko¬
men van wel g a 6 tonnen gouds doo
hem begiftigd

Tusschen Saccai, en Ofacca legt ook
’t vlek Gasaki , dat van zeer wemig be-
lang is

Als men nu van de Stad Saccai verder
Zuid aan gaan wil, strekt zich dezt

VINGE VAN
bogt recht zuiden aan nog wel 4a5 my-
len uit, draaijende dan met een uitpui
enden hoek weer wat westelyk, dan weci

zuid aar

Wanneer men nu van de Stad Osacca

ten Oosten van welke zich een zwaar ge-
bergte vertoond, voor eerst de Rievic
volgd, die N. O. aan draaid , kom
men , na een reis van ga 6mylen, eers
by ’t stedeken Achas, dat bewesten deze

Rievier, gelyk het vlek Firiskatta wat
beoosten de zelve aan een ander kleer

spruitje gelegen is
't StedeTwee mylen van Achas, pas bewe ster

deze groote Rievier, die daar O. aan ken Jodo
draaid, ontmoet men ’t stedeken Jodo.
alwaar deze Rievier ontrent 3 mylen van
daar van ’t oosten met 2 byzondre talt

ken komt afstroomen, waar af zich de

eene tak by Jonda, en de andre 1 myl
Noordelyker, by ’t vlek Fissima vertoont.

ten Oosten van ’t welke men. 5 mylen
er af; ook ’t vlek Tananuzu in ’t mid

den van een zwaar gebergte heeft.

Jonda is maar een kleene Stad, in ’t

Landschap Jamaysiro, ontrent 8nuyl van
Ofacca gelegen

Het pronkt zeer wonderlyk met zyne
witte gebouwen, groote Torens, prag-
tige en zeer hoog alomme boven uitste-
kende Tempels, en daar nevens met het
heerlyk slot des Keizers, dat met een

steene wal uit de grond opgehaald, me

een diepe gragt omringt, en van een
groots Paleis, wiens hooge Toren bo-
ven alles uitkykt, voorzien is

Ook ziet men hier het schoonste

Bosch, heerlykst wild, van Herten, wil

de Varkens, enz. mitsgaders van allerley
zeldzame Vogels, die men ergens in Ja
pan vind : want men heeft ’er veel Kraan

Vogels, Swaanen, Gansen, Faisanten,

Endvogels, Duiven, Quartels, en aller-
ley andre vogels in groote menigte. Dus
geeft de Rievier ook schoone Zalm

(hoewel ’t hoofd wat koorts verwekt
en keurlyke Snock, Baarsen Voorn, die
voor de beste Hollandse niet behoefd te

wyken, behalven dat al deze Visch hier
vry beter, als te Ofacca, is

Men verhaald van deze Zalm als wat

ongemeens, dat ’t hert der zelve, uitd
visch gesneden zynde, noch een etmaal
’er na, en dat de Zalm zelf, na ’t uitsny-
den van ’t hert, noch ettelyke uuren in ’t
leven blyft

Van Jonda gaat men langs een spruit
van deze Rievier, latende ter linkerhanc

den zwaren Berg Dubojamma, en ter

Oosten mede veel zware Bergen leggen,
na de groote Stad Miaco, ten westen van

de welke zich het schoon slot Jurasuver-
toonc

Deze Keizerlyke Hoofdstad Miaco, De groott
legt in ’t Koninkryk Mino, 11212 my- Stad

Miaco-
len



len (dog volgens de Heer Montanus zeg
gen wel 18 dito) van Osacca-

Het werd ook wel Cabucoma, nadier
Berg, ’er ontrent gelegen, genaamd, en
werd in hoog en laag Miaco verdeeld

Zy pronkt met veel heerlyke gebou
wen, een menigte van kostelyke Tem
pels, heerlyke Paleizen, (vooral die van
den Keizer Cubus, en van den Dairo een

menigte van hooge Torens , behalver

dat alle de Japanse Koningen hier ieder
een byzonder zeer prachtig Paleis heb

ben , en dat men hier ook 12 byzondre
heerlyke Vrouwen-Timmers voor de by
zitten van den Dairo , en zoo veel an-

dre schoone gebouwen heeft , , dat
men ’er een geheel boek alleen af zou kon-
nen schryven, waar van men by de Heer
Montanus maar een kleen gedeelte, en eer

zeer fraaije afteekening ziet
Aan de voet van de berg Dubojamma

heeft men ook een Dorpie, Dubo ge-
naamd, en ten oosten van Miaco heef

men de stedekens Oets, Frenoiama, en

Jesi, 425 mylen ’er af, by ’t groot
Meir, dat wel 18 mylen lang, en in

N. O. wel s, dog in ’t Z. W. pas 2 my

len, en in ’t midden 3 a4 mylen, breec
is, zich zelven meest N. O. en Z. W

uitstrekkende

Ontrent  mylen benoorden Miaco,
legt de Berg Cabucoma, en 5a6 my

len noordelyker de zware sulfer-ber
Siurpurama, zonder dat mendaar, wer-

waard men ook verder henen ziet,
of zich zelven keerd, iet anders, dan een
digt en zwaar gebergte, ontmoet; dog

wat ten oosten de groote Rievier van
Ofacca, die aan ’t Z. Wester einde var

't Meir, aan de zuid-oost-kant, haarer
oorspronk heeft, ontrent 1 a 2 mylen ’e
af, heeft men ’t vlck Cusats, en 2 my-
len N. oostelyker pas ten Z. Westen van

een nieuwe Rievier , die uit het Mei

oortkomt, en welke Jamma Gauwa ge
naamd werd, het Dorp Itzibe

Tusschen dit Dorp en de zuider-zee

legt niet anders, dan een zwaar geberg-
te, en gisse dat dit Dorp ontrent 9 my
van ’t strand gelegen is

Van dit Dorp nu langs die Rievier

na ’t zuid-oosten ; mylen afzakkende
komt men by ’t vlck Minacutz, er
3 mylen verder na 't Z. O. by 't vlel
Zintzsamma , waar ontrent de Bers
Coetscka Jamma is, en alwaardeze Rie

vier wat na ’t N. O. draaid

Twee mylen van Zintzsamma, bezui
den die Rievier, en aan een andre niet

we spruit, legt 't vlck Sacca, en dan een
en een half myl vlak zuiden aan ’t vlck
Sicconosiro, dat bewesten dit spruitje

gelyk de voortreffelyke vesting Cammi-
ammi met haare hooge Torens, en fraaijs

witte muuren, een weinig Noordelyke

p IIN.
ten Oosten van ’t zelve gelegen is, waa
na dan dit spruitje ontrent (a6 mylen
van daar in de zuid-zee zich ontlast.

Van Cammiammi nu Oost aangaande
komt men, na 2 mylen , by 't vlek
Iacutz, dat weer aan een nieuwspruitjs
legt, dat zich al mede 4 a5 mylen van
daar in die zelve zee ontlast

Nu verder N. O. aangaande, kom
men eerst by de vlckken Zono, Ojeba-
kitz, Owaka , Jokeitz, en Tonuda
welke twee eerste vlckken bezuiden een

nieuw kleen spruitjen, gelyk de andre
zich benoorden ’t zelve vertoonen, leg-
gende ieder pas  myl van malkandren
gelyk Tonuda van Isacutz ontrent : my

len gelegen is waar na men nog 2 klee
ne spruitjens, pas i myl van een gelegen.
ontmoet , na welke men by de Stad
Quano komt, die 15of2 mylen vanTo-

nuda legt
Deze Stad heeft zeer hegte schoone

wallen, een keurlyk wit gebouwd slot,
met zeer verhevene Torens, en doet van

verre een schoone vertooning, behalven

dat zy ook van zeer veel schoone gebou
wen en prachtige Tempels voorzien is
Zy legt aan zee, en wel aan een zeer
groote wyde Baay, ofte inham, die de
zee daar maakt, en die wel ga6 mylen
O. en West wyd is. Ook maaktde wal

al van Saccai af eerst een groote inbogt,
wel 8 a 9 mylen lang, eerst N., daar na

N. O. en dan weer Oost langs strand zig
draaijende, daar zig dan een kleene in-
ham vertoond, en dan schietde wal weer

L.met een groote en breede uitpuiling
. en O. aan, en loopt dan zoo van d'
eerste Rievier, die langs 't slot Cammi-
ammi inzee loopt, vlak N. op, naen tot

by Quano toe, alwaar zy, pas voor bi
deze Stad weer een kleenen inham maakt

die pas een halve myl breed is, en na 't
N. W1omylen Landwaard in loopt.

Hier ontrent Quano heeft men een re-
delyke opene vlakte; dog tusschen deze

Stad, en ’t voornoemd Meir, is het vol

gebergte, zonder dat men daar eenige
Steden, Vlekken, of Dorpen heeft

Van Quano, of wel van die inbogt,
uild het Land meteen kleene dikke hoek
wat na ’t zuidenuit, loopt dan weder N.

met een kleenen inbogt, en dan weer O
aan tot de fraaije Stad Mia toe, die aar
t einde van dezen inham in 't O. en van

Juano 7a 8 mylen legt
Deze Stad is in een opene vlakte aan

zee gelegen, zeer cierlyk opgebouwd
van veel prachtige huizen, en andre ge
jouwen, mitsgaders van een zeer sterke

Burgt aan zee voorzien; en drie mylen
benoorden de zelve legt de Stad Owarri
ook in een schoone vlakte

Van daar nu zuid-oost aan, en over eer

kleen Rieviertje gaande , komt men,
B 2 ne
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na een myl gevorderd te zyn, by 't vlek
Narromi, en 2 mylen verder, na dat mer

weer over een ander Rievicrtje getrok-
ken is, by 't Dorp Siriomi , dat wa
Landwaard in, en wel a mylen van stranc
legt

Twec mylen verder na ’t N. Oosten
komt men, na een fraai spruitje overge

trokken te zyn, by de schoone en aan-
zienelyke Stad Acasacki, die wel bezui-
den deze Rievier, maar ook by een an
dere, die zich nog wat zuidelyker ver
toond, en tusschen beiden zoo is gelegen,
dat deze 2 Rievierkens ontrent a myl van

zee te zamen-komen, en zooin zee stor
ten, zynde ook pas bezuiden dit laatste

'tRieviertje, een myl van Occosacki ,
ylck Fiutzawa gelegen.

De Stad Occosacki (die gelyk de vo-

rig beschrevene ontrent op 35 graade
N. breedte legt) vertoond zig van verre
en van na by, zeer heerlyk

Zy heeft een schoon ssot, grootse ge-

bouwen in een groote menigte, en eer
ongemeene fraaije houte brug, die 388

treden lang is, en benoorden de Noorde
lykste Rievier is ook een groot Bosch
digt aan strand

Van Fiutzawa Zuid-Oost 1 myl aan
gaande, komt men by ’t vlek Acca-
sacki, en een halve myl verder by ’t groo
vlek Goy, zynde digt by een andre spruit
gelegen, die uit ’t naaste gebergte in 't
N. S. haren oorsprong ontrent ( a6my-
len van strand neemd, en al mede in d'
zuider-zee stort

Aan een nieuwe Rievier, 1 myl var
zee, en I myl van ’t Dorp Goy, en pas
benoorden die spruit, legt het stedeken

Astanamia, van welke ontrent 1 myl Z

Oostelyker de Stad Josinda, ook digt by
zoo een nieuw spruitje, pas er benoor
den legt.

Dit iseen fraaije Stad, die in een schoo¬
ne Landsdouw en een zeer Boom-en
Bosch-ryk oord, gelegen is

Een myl zuid-oostelyker komt men,
na over 2 kleene Rievierkens geraakt te
zyn, in ’t vlck Ftagawa, en na nog eer
spruitje overtrokken te zyn by 't Dort
Siraski, dat aan zee ten einde van deze
zuid-oostelyke streek, ontrent 1 myl van
Ftagawa, legt

Van Siraski loopt de wal weder 2 my-
len recht na ’t Oosten, en dan 1 myl
Noord aangaande, komt men by 't vlel
Arci.

Hier heeft men een fraaije inbogt, of
Baay, die Noord aan wel 2 mylen Land
waard in, dan weder Oost, en dan we

der zuid aanloopt; zynde ontrent 2 my
len breed. In deze bogt ontlasten zich

skleene Rievierkens,die 1 myl ieder van
malkanderen, van Arei tot ’t vlek Fanna

ma toe, leggen , welk vlck zich aan de
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verzyde van dezen inham tegen over
Arei, recht toe recht aan 2 mylen ’er af
vertoond ; , doch zoo men van Arei te
Land de boge omgaat, heeft men wel
a 4 mylen werk
Een weinig verder, digt aan strand,

heeft men het Dorp Miasacki. Van dii
Dorp af loopt de wal weer zuid-oost 2
mylen verre ,, daar zig een kleen Rie-
viertje, ’t geen een dubble bogt een stuk

veegs verre maakt, in zee ontlaft
Van Fammamats  mylen verre over die 't Dor

Rievier, en dan over de Rievier Terui Mitxki.
tV. O. aangaande , komt men by

Dorp Mitzki, dat van een schoon sterk
slot, en van zeer veel heerlyke gebouwen
voorzien , en wel 3 a 4 mylen var
strand (waar ontrent het Dorp Nagassimi

egt) en ten Oosten van een Rievier ge-
legen is , die zich in tweën 12 2 myl

verre scheid, en dan weer met eene spruit
in zee loopt. Van Mitzki tot Foukeroy
N. O. heeft men 1;  2 mylen van noo-

sen, van welk vlek tot Kackingawa (dat

cen groote plaats is) men weer 2
mylen , en tot 't Dorp Nissacka noch
inderhalve myl, al meest Oost aan, van

nooden heeft. Hier ontrent heeft men’t ge-

bergte Conay benoorden Nissacka, ge-
lyk men verder daar over al in ’t Noorden

niet dan zwaar gebergte zie.
Op dit gebergte Conay hebben de Ja-

ansche Priesters, of Bonzes, een heer-

yk Paleis , , ’t welk hen niet alleen tot
een verblyf, maar ook tot een der voor-

naamste hooge schoolen van Japan ge
schikt is

Van Nissacka gaat men N. O. aan
en men komt dan, na i: myl wegs, in ’t
Dorp Canaja, van waar men O. aan over
den vloed Oyengauwa trekkende, na’f
afleggen van 1 myl in 't Dorp Sinada
komt, ’t geen tusschen a spruiten in legt,
van welke, en nog een andre, wat Wes-
telyker gelegen, de voornoemde stroom

emaakt werd, die 2 a 3 mylen zuide-
yker zig vereenigen,dog waar van de eene
net een zware tak eerst Oost aan loopt,
en daar zoo, na nog dooreen ander Rie-

vierken dat by 't Dorp Occabe mede twec

akken heeft, versterkt te zyn, in die
zuider-zee, dog na de oost-kant van ’t
Land, stort

Van Sinada komt men, na 2 mylen
en na over een tak, die zich in de Oyen

gauwa ontlast, gegaan te zyn, al N. O.
aantrekkende, tot het Dorp Fuciada, en
13 myl verder ontmoet men het Dorp
Occabe, na dat men 2 andere Rievier
tens, die zig tot eene vereenigen, over-
getrolken is

Van daar vlak N. aangaande, komt En Suru-
men, na 2 mylen, in’t vlck Marriko, ga-
dat nog 1 myl N. Oostelyker aan een

fraaije stroom paalt, aan welke de Stad Su-
rung:
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runga legt; dog alvorens van de zelve te
spreken, moeten wy, voor af noch
zeggen , dat deze wal, of het Land
van het Dorp Miasacki af, ontrent 16

18 mylen verre recht oost aan strekt, van

waar het zelve dan N. aan loopt, voor
aan 2 klcene inhammen of Baaijen heb-
bende , gelyk zich ook a der bevoren
aangehaalde Rievieren aan deze Oost-
zyde des Lands hier, de cene pas buiten

of bezuiden een groten breeden inham , die
de zee daar maakt, en de andre pas bin

nen de zelve, in die zee ontlasten, ter-

wyl deze inham hier ontrent6 mylen van
de zuidelykste hoek des Lands aan deze

kant zynbegin neemt, loopende van daar
wel 6 mylen tusschen de Wester- en Oo-
ster-wal in, terwyl zich die daar van weer

met een breeden tak in ’t Westen, en in
t Z. W en meteen smallen in 't Oo-

sten, aan ieder kant wel 2 a 3 mylen in

de lengte, doch meteen ongelyke breed-
te, uitbreid, alzoo die in ’t Westen we

mylen, en in ’t Oosten maar half zoo
breed is. Ook is dezen inham, van zyn
begin af in de zuider zee, wel 3 mylen
doorgaans breed, daar zy zich dan agtei
aan wederzyden merkelyk verspreid

Wat nu de Stad Surunga betreft, die

is wel zeer groot; , dog zedert de dood
van den Broeder des Keizers Toxogunsam-
meest woest en onbewoond. Zy plag
wel eer ook de Hof-stad der Japansche
Keizers, en van hunne Broeders te zyn;
dog zedert dat de evengemelde Keizer
zynen Broeder gebood, zich zelven op
zyn Japansch den buik op te snyden
is die Stad geheel tot nietvervallen; hoe
wel men daar noch een zeer schoon slo

ter zyden de zelve leggen ziet
Van deze Stad af twce en een halv

myl verder N. O. aan over een kleen Rie-

vierken gaande, komt men by het Dory
Jeser, en nog 1 myl noordelyker ver-
oond zich 't Dorp Okis benoorden een
ander kleen Rivicrtje, alwaar zigde wal
allenskens mer een kleene bogt na ’t N
O ontrent ç  6 mylen verre, tot aande

Rievier van Josiwarra draaid, en om
buigd

Van Okis tot het vlck Jui, N. O. ter
O. aangaande, heeft men 2 mylen, en
van daar tot 't vlck Cambarro, al die zel-

ve streck henen, tot digt by den kleenei
dog snellen vloed Fusikaw nog 1 myl
van nooden. Dan heeft men vlak in
midden van dien voornoemden grooten in-
ham weer een kleene Rievier leggen
van waar dan de wal zich na 't Dorp Jo-
siwarra Z. O. aanbuigd, welk Dorp var
Cambarro twee en een halve myl, gelyk
het Dorp Farra van daar nog - myl zuid-

oostelyker gelegen is
Anderhalf myl verder heeft men ’t vlel

Nommasouw, en nogeeneneen half my
Z. Oostelyker ’t vlck Missima.
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Alhier nu vertoond zich dan die oo
stelyke tak van den grooten inham, bezui
den welke de wal ontrent  mylen zui
den, en dan wel 9 mylen Oost aan, loopt
puigende zich daar, langs de zuid-oost
lock, N. aan wel 6 a7 mylen verre, tot

aan de Stad Odowarra toe terwyl men
voor aan, zoo als men de Z. O. hoek om
is, cen kleene inbogt, of Baay, van 1
nyl ontmoet.

Van Missima nu voor by den Berg
Taukeni N. O. 4 mylen aangaande, zoo

comt men by ’t vlck Fackouni, benoor-
den het welkc, ontrent 7 a 8 mylen van

daar, in ’t N. W. zig de zware Berg
-usinojamma vertoond.

Van Fackouni tot de Stad Odowarra
ieeft men ook amylen van nooden. Men

neeft onderweeg wat na ’t Noorden tot
een kleen binnen-water, en laat den bers

Taukeni ook ter linkerhand of na ’t N.

eggen
Odowarra is een zeer fraaije Stad, heb- De Stad

vende schoone steene wallen, een heer-Odowar-
yk slot, zeer hooge Torens, en metveel a-
ragtige gebouwen tot nog toe pron

kende, hoewel het zeer veel rampen door
veel zware aardbevingen aan zyn schoone

Tempels, hecrlyke Torens, en aan vee
uitmuntende gebouwen, geleden heeft,
gelyk daar door ook ’t oude slot verzon-
ken is

Van deze Stad gaat men O. ten N. na
de vlecken Hedo, 2 mylen verder by der
troom Barrieuw, en nog  mylen ver-

der na ’t Dorp Oiso aan den grooten
vloed Sanamicawa gelegen, van waar men

23 mylen verder by de vlekken Firas-
ki en Bario komt

Anderhalve myl verder vertoond zich

’t vlek Tamra , na dat men een fraaije
Rivier overgetrocken is; en nog ander-
half myl, meest O. aan, ontmoet men
't Dorp Fusisausa

Van daar,  mylen N. aangaande
komt men by 't Dorp Totska, en noch
inderhalf myl noordelyker by 't vlek Foe-

dogaja; doch met een woord moeten wy
nier, eer wy verder gaan, by voegen,
dat de wal van de Stad Odauro af, 13
14 mylen verre, meest O. ofO. ten N.
oopt, alwaar zy zich dan wat voor by
’usisausa langs een zwaar gebergte on-
rent 4 5 mylen na ’t N. draaid, daa
zy eenen wyden inham , wel 3 myler
diep, en 2 mylen breed, af en aan Foe

gaja, maaktlc
an Foedogaja nu al N. aan voortgaan

de, komt men, 3 mylen verder by 't
vlek Cammagawa, tusschen beide welke
vlekken de voornoemde inham, gelyk die
laatste plaats, aan een kleen Rievierken
legt

Van daar tot Cawasacci gaat men a my-
len N. O. aan, weder over een Rieviert-

B j6
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14 uit, om tot welke te komen men van Je
je gaande, en na dat men weder over

do nog wel 27 dagen van nooden heeft;
een Rievier getrokken is, komt men,

alwaar zich dan een zeer diepe Zee-boe¬vlak N. aangaande, by ’t vlek Rokna
zem, of straat, ontrent het Noord-Oo-De Rievier van Cawafacci legt van die
stelyk Landschap Ochio vertoond, welkcvan Cammagawa 1 myl, en die laatste
straat Japan van ’t Land van Jesso geheellegt van Kenandere nog : mylen, zynde om
en al afscheid.de 2 a 3 mylen maar eene Rievier. Hoe verre zich dit Land Jesso nu nog Het Land

Alhier loopt de wal van de voornoem- uitstrekt, is zelfs den Keizer van Japan Jeslo-de groote bogt, by Cammagawa leg
onbekend, niettegenstaande verscheidegende, ontrent 2 mylen verre, van’t O
Keizers boden met voorraad van spyzena ’t N., en zoo verder na ’t West, en
derwaards uitgezonden hebbendan weer na ’t N. met een groote bogt Hoe verre nu ook deze uitgezondenevan 3  4 mylen omdraaijende, hoedanig Dog hoe
quamen , konden zy echter by de In-verre ditdan deze bogt tot de Stad Jedo toe N. woonders van dit woest en bergachtig zichuit-

aan loopt Land, maar ruwe en wilde Menschen strekt.Van Rokna tot het stedcken Sinaga-
zynde, geen recht bescheid noch van dewa al N. aangaande, heeft men nog 3,
gesteltenis , noch van de wyde uitge-en van daar over een Rieviertje dan nog
strektheid van dit Jesso, bekomen, zoo3 andere mylen N. O. aan van nooden,
dat zy het eindelyk hier by hebbeneer men aan de Stad Jedo komt, zynde
moeten laten steken; mogelyk zelf niethet verdre Land in ’t N., en W., niei

al te zeer zoekende, dat het verder ont
anders, dan zwaar gebergte

delt werde , , om daar geen quade Na-Jedo is de vermaarde Keizerlyke HofDe Stad uuren door te krygen. Men zegt, datstad, waar in zich die Vorst jegenwoorJedo. Wat dithet een Land is, dat zeer veel schoone
dig onthoud, en waar na toe de onzen Landen dierbare Pelteryen geeftjaarlyks een optogt van Nangasack Hier by nu meenen wy ’t Land van Ja- Secie
doen, daar zy 354 mylen af gelegen

pan zoo kort, als ’t mogelyk, en egteiis, volgens de Heer Fvisius opgave; dog
zoodanig, als noit (onzes wetens) doorwy zullen naderhand toonen, dat het zoo
iemand bevorens gedaan is, niet alleer

verre nu niet gerekend werd te zyn
volgens de bestekken van de Heer Frisius,Zy legt op 35 graden en 38 minuter
als de bereizer van dien, beschreven teN. breedte, aan een groote bogt van de
hebben; maar ook veel klaarder getooncZuiè-tee.
te hebben, dat daar aan nog al vry watVoor de zelve leggen verscheide droog-
ontbrooken heefttens.

Het verdre, dat daar van noch zouHet is de grootste, schoonste, rykste,
konnen gezegt werden , zal men in ’ten pragtigste Stad van geheel Japan, zyn-
breede by de Heer Montanus, zoo we-de in ’t Landschap Quanto gelegen.
gens alle deze voorname steden, als we-Men ziet ze zeer heerlyk by de Heer
gens de volkeren van dit Land, en ’t verdreMontanus afgebeeld, en beschreven, waar
daar toe betrekkelyk, beschreven vinden ;toe wy den Lezer wyzen, om dat bock

waar na toe wy den Lezer verder wy-in eere te houden
zenVan Jedo strekt zich dit Land N. aanStraat van

Tsungaar zeer veel mylen tot aan’t vlek Tsungaar

TWEEDE HOOFTSTUK.

Net bericht van ’t groot Eiland van Japan ; bestaande in 6p Landschappen. De twee
groote Landwegen van Japan. Van ’t Land van Jesso, en van des zelfs volkeren. A¬
1684 gaat een Japans Priester na Jesso. De Japanders meenen, dat Jesso aan Tarta-
ryen vast is. Nader onderzoek door een Keizerlyk Jonk toen gedaan. Dat in nieuw Ne-
derland schynd vervallen te zyn. ’t Groot Land van Japan is een Eiland. En niet aan
Jesso vast t Geen ons door de Japanders eenparig, en door oog-getuigen verzckerd is
Nader berigt van Jesso. t Staaten-Land. Compagnies-Land. Waar de tweede Landweg

is. ’t Eiland Tutsima. Listen der Japansche Keizers om de Lands-Heeren kleen te maken

Dat Japan, te weten ’t grootste Ei-IER wy nu hier afscheiden, moe-
Net berigt and, van de Japanders Nippon genaamdten wy noch eenige byzonderhe-
van ’t

werd, hebben wy bevorens reeds gezegt,den, zoo Japan in zyne strek-groot Ei E
doch voegen daar nu by, dat het aller-land van king, uitbreiding,en verdre regte

naast de gedaante van een kakebeenJapan. benaming dezes Lands van binnen, als
heeft.wel byzonder het Land Jesso rakende,

Hetbyvoegen.



N.A 1)
Dit loopt Z. en N. ontrent 100Bestaande, Het is, zoo zommige meenen, in52,

mylen, is een zeer vermaard Land,dog zoo andre op beter gronden willen
in 69

om dat de Dayros in oude tyden hierLand- (gelyk wy hier na met de stukken too-
gewoond hebben.schappen. nen zullen) in 67 of, zoo men ’er nog

Ook leggen hier in 8 Kasteelen.2 Eilanden, onder ’t zelve mede behoo-
3 Cawaets, verdeeld in 15 Landvoog-ende, by reckend, in 69 Landscha ppen

dyenverdceld, en het heeft twee groote Land-

Dit is in ’t vierkant z dagen rei-wegen, die van ’t W. door het Land tot
zens verre, en het heeft 4 Kastee-het O., en na ’t N., gestadig bereisc
len.werden

4 Idsoemi; verdeeld in 3 ditoosDeze negen en zestig Landschappen
Dit is Z. en N. ruim 100 mylnu zyn deze navolgende :

Gokinay Gokakgok zyn voor af lang, en heeft ook a Kasteelen.
5 Sits ; verdeeld in 13 ditoos.Landen, daar de Keizer Heer van is, en

Dit is de Landstreek , waar invan welke hy de inkomsten geniet, ge-
Osacca legt, strekkende zichz: dagyk de zelve de vrugtbaarste van geheel
reizens verre uit. Het heeft 4 Ka-apan, en met allerley soorten van vrug-
steelen , waar onder ook dat vanen, gewasschen, enz. vervuld zyn.
Ofacca isammissiro; dat in 8 Landvoogdyen

Deze bestaan te zamen uit 44 Land-verdeeld is, en ’t geen zich Z. en
N. ruim 100 mylenuitstrekt voogdyen, die 22 Kasteelen hebben.

Thocaido Sioe GokagokfDeze Landstreck geeft honderd
vout, en meer, als een der ancre. Zyn 15 Landschappen, die langs de
Hier in legt Miaco, en Jedo, die zee-kant om de Oost leggen, en ontrent

Miaco beginnen.ieder een Kasteel hebben.

ammato; verdeeld in 5 Landvoog-2

dyen.

Der zelver naamen zyn deze :
hebbende  Kasteelen, en beslaande i dagI Ikga; verdeeld in a Landvoogdyen;
reizens in ’t vierkant

oopt Z. en N.  dagens reizens ver-2 Ifie. 15 dito.
re ; ’t heeft 7 Kasteelen, en ’t werd jaar-
lyks door veel duizende menschen bereist,
lie derwaards uit Godvrugtigheid ter be¬
devaart na den Tempel van Isie gaan.

Dit beslaat maar een halve dag in zyn
2 dito

3 Sima.
omtrek, en heeft maar een Kasteel

4 Owarri. 8 dito. Dit loopt Z. en N. 3 dagen reizensver¬
en heeft  Kasteelen.re

Dit strekt zich O. en W. 1;dag verre5 Mikawa. 8 dito.
uit, en heeft 9 Kasteelen

6 Thotomi. 14 dito Dit loopt O. en W. 2; dag reizens ver
en- ’t heeft 2 Kasteelenre

Dit strekt zich Q. en W. 2; dag ver-7 Surunga. 7 dito.
re , hebbendt mede 2 Kasteeten.

Zeven Landschappen verdeeld in 58 Landvoogdyen.

Dit strekt zichZ. en N. ruim a dagen8Kay. 4 dito.
verre , agtef ’t gebergte Funnjamma, uit,
en ’t heeft 3 Kasteelen

Dit legt 0. en W. ruim i dag reizens9Ids. ; dito.
verre. Men heeft hier in ook ’t Faco-
nisch gebergte, en eenig ander Land daar
ontrent; dog geen sterkten of Kasteelen
er in.

10 Sagami. 8 dito. Dit is  dagen reizens in ’t vierkant,
en het heeft z Kasteelen, waar van Odo-
varra ’er een is1I Moesass. 21 dito. Dit is het Land, ’t geen rondom Jedo
trekt, beslaande s: dagreizens in 't vier-

kant, en ’t is met 3 Kasteelen versterkt.
12 Awa. 4 dito. Dit loopt Z. en N. 1; dag reizens ver-

re ; leggende tegen over Simabarra, en
t is met  Kasteelen voorzien.

13 Cad-
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Dit loopt Z. en N. 3 dag-reizen verre,13 Cadsa. iI Landvoogdyen.
en ’t heeft  Kasteelen.

Dit ftrekt zichZ. en N. 3 dagen rei-14 Simo-Oza. 12 dito.
zens verreuit, en is van 3 Kasteelen voor-
zien.

Dit beslaat 4 dagen reizens in 't vier-II dito.15 Fitaits.
kant, zynde met 6 Kastcelen versterkt.

Deze vervatten in zich 132 Landvoogdyen, waar in 46 Kasteelen zyn

Thosando Fakagokf, of agt Oostelyke Berg-Landen,

Zynde aldus genaamd:
r Omi; verdeeld in 13 Landvoogdyen. Dit is 3; dag reizens verre in het vier-

kant. Het begind by het groot Meir
Oots, ’t geen versch water is. Dit le-
verde de beste hout-werken uit, is vol

groote boomen, en ’t heeft GKasteelen.
18 dito.2 Mino. Dit isZ. en N. 3 dagen verre, en ’t

heeft 6Kasteelen.
3 Fida. 4 dito. Dit isZ. en N. 2 dagen verre, en ’t

neeft i dito.
4 Sinano. 10 dito. Dit isZ. en N. sdagen verre, en heeft

12 dito.

5Koodseki. 14 dito. Dit loopt O. en W. 4 dag-reizenver-

re, en heeft , dito.
6 Simoodseki. 9 dito. Dit strekt Q. en W. 3; dagverre, en

heeft , dito.

7 Oosioe. 54 dito. Dit loopt 60 dagen reizens om de Oost,
is ’t magtigste van gansch Japan, en het
heeft 20 dito

Het Eiland Maatzemay, dat wel 203
mylen van Jedo legt, staat hiermede on-
der

8 Dewa. 12 dito. Dit strekt zich O. en W. 50 dagen
verre; zuidelyk van Oosioe, en heeft 9
dito.

Deze zyn verdeeld in 134 Landvoogdyen, en zyn voorzien van G8 Kasteelen.

Tokf Koerokf Do Ziidskakokf, of de 7 Noorder Berg-Landen.

I Wacassa. 3 dito. Het strekt zich Z. en N. 1; dag rei-
zens, en ’t heeft maar i Kasteel.

2 Jetsizeen. 12 dito. Loopt Z. en N. 3; dag verre, en heeft
sdito.

3 Canga.4 dito. Loopt O. en W. 2: dag verre, en heeft
dito.

4 Notto. 4 dito. Strekt zich Q. en W. 2; dag verre,
en heeft I dito.

5 Jetfioe. 4 dito. ls 3 dagen reizens in ’t vierkant, en
heeft i dito.

6 Jeetsigo7 dito. ls 6 dag-reizen verre in ’t vierkant, en
heeft 6 dito.

7 Sado. 3 dito. Dit loopt 3; dag-reizen verre in ’t vier-
kant, heeft maar i dito

Zynde een Eiland, dat veel goud- en
zilver-mynen heeft, van welkers berg-
stoffe jaarlyks  a 3 groote schepen aan
den Keizer gezonden werden

Deze vervatten in zich 37 Landvoogdyen, waar in zyn 18 Kasteelen.

San Jin-
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San Jindo Faccakok.
I Tamba 6 dito. Is 2 dag-reizen in ’t vierkant, en heeft

dito.

2 Tango 5 dito: Strekt Z. en N. 1; dag verre, en heeft
3 dito.

3 Tazima. 8 dito. Loopt O. en W. 2 ditoos, en heeft
dito.

7 dito.4. Inaba. Loopt Z. en N. 2 ditoos, en heeft
zdito.

5 Fhoki. 6 dito. Loopt Z. en N. 2; dito verre, en heeft
dito.

6 Jidzomo.. 10 dito. Loopt O. en W. 2 dito verre, en heeft
dito.7 Iwami. 6 dito.
Loopt Z. en N. 2 dito verre, en heeft

3 dito.8Cki. 4 dito. Is in ’t vierkant a dito. verre, en heeft
dito.

Vervattende 52 Landschappen,waar in zyn 22 Kasteelen.

Sanjodo Faccakokf.
Tharima. 14 dito. Loopt in ’t vierkant 3. dag-reis verre,

en heeft , dito.
2 Mimasacka. 7 dito. Loopt O. en W. 3 dito. verre, en

heeft 4 dito.
3 Biseen. II dito. Loopt in ’t vierkant ; dito verre, en

heeft ; dito.

4 Bingo. 14 dito. Loopt O. en W. ruim 2 dito. verre,
en heeft z dito.

5Aki. 8 dito.
Loopt Z. en N. 2; dito verre, en

heeft I dito
6 Soewo. 6 dito. Loopt O. en W. 3 dito verre, en

heeft i dito.
7 Nangato. 6 dito. Loopt O. en W. 2; dito verre, en

heeft 3 dito.

Hier in legt Seminoseki.

Deze 7 Landen vervatten 75 Landschappen, waar in zyn 26 Kasteelen.

Nankaido Rokkagok.
IKi. 7 dito. Loopt Z. en N. 4. dito verre, en heeft

dito. Dog ’t staat alleen onder den
Heer van Kinokuni

2 Awadzi.2 dito. Dit is groot i dito. in ’t vierkant, en
heeft i dito.

3Awa.9 dito Is 2 dito. in ’t vierkant , en heeft 2
dito

4. Sannoki. iI dito. ls groot 3 dito. O. en W., en heeft
a dito.

5 ljo. 14 dito. Is 2 dito vierkant, en heeft 8 dito.
6 Tossa. 7 dito. ls 2 dito O. en W., en heeft I dito.

Deze vier Landen van Awa, Sannoki ljo, en Tossa
maken te samen ’t Eiland Cicoko uit.

7 Sikok, of Saykol 4 dito. En hoe verre zich dit uitstrekt, of
hoe veel Kasteelen ’t heeft, vind men niet
bepaald; dog de 20 zyn bekend.

Deze zeven Landen vervatten 34 Landschappen, welke versterkt zyn met 26
Kasteelen.

V. DEEL. C Say-
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Saykaido Koekakokk, of de Westelyke Zee-Landen, o in getal.
Strekt Z. en N. ruim 4 dagen verre;I Tsicuxeen. 15 dito. e
heeft ; dito.en
Strekt Z. en N. 5 dito verre, en heeff2 Tficoego. 10 dito.

dito

IsZ. en N. 4 dito. verre, en heeft :3 Boezeen. 8 dito.
dito.

Is in ’’t vierkant 3 dito groot, en heeft4 Boengo. 8 dito.
dito.
Loopt Z. en N. 5 dito verre, en heeftII dito.Fisien.

dito.9
Is in ’t vierkant 5 dito. reizens , en14 dito.6 Figo.

heeft 6 ditoos. Ook is 't het vrucht-
baarste van alle de andre

Is in ’t vierkant ; dito uitgestrekt, en5 dito.7 Fioega.
heeft 4 dito.

Strekt O. en W. 2 dito., heeft geen8 Ofoemi. 8 dito.
sterkten, is mede redelyk vrugtbaar, en
staat onder Zatsuma.

Is in ’t vierkant z dito reizens, heeft9 Zatsuma. 14 dito.
dito. is ’t naaste van geheel Japan aan

Tsjina gelegen, en is in zich zelven een

mager land. De Lequios-Eilanden staan
hier mede onder; en dit is het eenige
Land, dat in de vorige Oorlogen, door
de Keizers gevoerd, niet overwonnen is.

Deze negen Landen vervatten 93 Lardvoogdyen, waar in zyn 35 Kasteelen.

Buiten deze zyn ’er noch a Eilanden die onder de 9 andre behooren; dog
die byzonder gerekend werden

I Iki, verdeeld in 2 dito. Zynde i dito. in ’t vierkant, en zon-
der eenige sterkten.

2 Tsussima. 2 dito. Dit is ook i dito. in zyn omtrek, en
heeft i dito

Sen Heer van dit Eiland heeft ook het

opzicht over Corea, die, ten teeken van
onderdanigheid, by alle nieuwe Keizers
cen gezantschap moet komen afleggen,
en nevens ’t aanbieden der geschenken
ook zyne gehoorzaamheid aan die Maje¬
steit bewyzen

Korte t'zamentrekking dezer groote Landschappen, benevens haare on-
derhoorige Landvoogdyen, en Kasteelen.

Landen. Landvoogdyen ’er onder.Kasteelen
Gokinai Gokakgok.

2244
Tho Caido Sioe Gokagokf. . 15 132 26
Thosando Fakagokf. 8 669134
Fokf Koerokf Do Ziidkakokf. 18

San Jindo Faccakok. 3 3
22

San Jodo Faccakokf. 8. 2675

Nan Kaido Rokkagok. 1634

Saykaido Koekakok. 53
e

35

Landen 67 Landvoogdyen 601 Kasteelen. 251
Waar by van Iki, en

Tsussima nog 2
e

4.

Dito. 605 Dito.. 252Te zamen. Dito. 69
Wat
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Wat nu dit groot en machtig land van
A. 1664

Dea gro-Japan verder betreft, wy hebben bevo¬
te Land- rens gezegt, dat het zelvez groote land-
wesen , wegen heeft, van welke de voornaamste

an pager van Seminoscki, uit het Landschap Nan-
gatou, langs de Zuid-kant begind , en
voo tot aan Olacca , en Miaco voort

loopt ; doch alzoo dezelve zeer bergag
tig, en dierhalven ook zeer ongemakkc-
lyk is om te bereizen , werd die we

meest te water genomen, vermits dat in
korter tyd, en met veel minder moeite
zan bevaaren, dan wel te land bereisc
werden

Van Miaco nu vervolgd de weg zoo-
danig gelyk wy die in de hier na vol
gende optocht, A. 1686 gedaan, voor
gesteld hebben.

Oit Jedo nu gaat die weg N. O. en
Noordwaards zoo al voort, tot aan de

uiterste grensen van 't LandschapOchio,
dat ruim op 4o graaden N. breedtc, en

dat recht tegen over ’t land van Jesso legt.
alwaar het tusschen beiden al redelyk wyd
5.

Tot Nangato is by de Japanders onbe-Van
Land van kend, of Jesso een Eiland is, ofook hoe

verre dit zich uitstrekt, en aan wat voorJeslo

Landen ’t zelve grenst; dog wat 'er de
Inwoonders , dic 'er ’t naast by woonen.
of die in dit land zelf huishouden, van

weeten te zeggen, daar over zullen wy
nu wat nader spreken

Men heeft in vorige tyden, over 7.
80 jaaren, voor zeker en vast gesteld,
dat het groot Land van Japan ontrent he
landschap Ochio aan ’t land van Jessc
vast, en dat het maar een en het zelve
land was, maar dat dit zoo naauwkeu

rig, als ’t wel behoorde, toen niet on

derzogt is, zal ons ’t vervolg van deze
reden nader toonen. Behalven dat wy
dit ook uit deze onze Kaart van Japan
en van ’t land van Jesso, klaar konnen
zien

Wat het volk zelf in’t land van JesscEn des-

zelfs vol aangaat, de Japanders getuigen, dat de
keren. zelve de Tsjineesen cenigzins gelyk ; dog

dat zy zeer woest, vuil, en morssig zyn;

maar men moet voor af ook weten, da

de Japanders, die in den aard ongemeen
rein en kraak-zindelyk in alles zyn, zelfs
ook de Tsjineesen (anders mede vry net

en rein) voor eenvuile, morssige; ja voor
een beestagtige Natie, ja zelf de Hol-
landers al mede voor zeer slordig en mors
sig uitmaken, waar by men dan ligt af-
nemen kan, dat die volkeren juist zoo
morssig en vuil, als men zich die anders
zou verbeelden, niet zullen zyn.

Deze volkeren nu, staan mede onder
sen Keizer van Japan, ten bewyze van 1

welke zy op hunnen gezetten tyd jaarlyk.
aan dien Vorst schatting komen betalen
gelyk zy aan die Majt. dan ook hunn-

NA
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gehoorzaamheid, eerbied, en onderda-
nigheid, op de zelve manier, als alle an-
dre Landsheeren , komen bewyzen.

Om nu nader kennis van dit land te A. 1684
crygen, is A. 1684 een Japans Prie- jaat een

apansster uitdrukkelyk, na Jesso geweest
Priesterom nader onderzock na de gelegenheid, na lesso.

en uitstrekking van dien, te doen; gelyk
pevorens meermaalen geschied is; doch
hy wist van geen zaaken in ’t byzonder
cenig nader bericht te geven, dan alleen.
dat hy een togt van 3 maanden verre
vande waard in gedaan, en dat hy geen
de minste verandering van Inwoonders
ontmoet; doch dat hy eindelyk ook ee-
nige Tsjineesche stoffen , die daar niet
jemaakt, maar uit andre landen gebragt
varen, gevonden had

Van waar deze nu eigentlyk gekomen, De Japan-
ofdoor wat volkeren de zelve daar ge-ders mee-
pragt waaren; had hy niet wel konnen nen, dat
nidekken, hoewel hy met alle andre elb aa

rta¬
Japanders, ’t naast vaststelde, dat zy daar ryen vaft
uit Tartaryen (dat die van Jesso, en ook is.
de Japanders , Daato noemen) aange-
bragt waren. Ook zyn de Japanders van
oordeel, dat Jesso in’t N. W. aanTar-

taryen vast, of ten minsten zeer na daar

aan gelegen, hoewel dit ook maar een
bloote gedagten van hen zonder eenige
de allerminste vastigheid, of bewys is.
Egter stellen zy dit te meer vast, om dat
zy zeker bericht hadden, dat deze stof-
fen hier niet over Matzumay gekomen,
in dierhalven het waarschynelykst van
Tartaryen derwaards moesten vervoerd
yn

Ontrent dezen zelven tyd is 'er ook Naderon-
cen Keizers-Jonk, die nu (A. 1686) pas derzoek
afgelegt was , door uitdrukkelyke last daar doo-

een Kei¬an den Keizer (zonder welke niemant
terlyke

uiten’s lands reizen, of ergens na toe Jonk
eenig onderzoek van eenige landen, doen gedaan,
mag) van de Oost-Kust van Japan af, in

ee gesteken, om te zien, wat landen,
ofvolkeren men zou konnen ontdekken;
sog die Schipper weder gekomen zyn-
de , wist niet anders te verhalen, dan dat
ny na eenigen tyd in de groote Zee,
ronder eenig land te zien, gezworven te
rebben, van voornemen was, weer na
nuis te stevenen; dog dat de zware stor-Dat in
men, en buiten-gemeepe harde winden nieuw

Neder¬uit den zuid-westen, die hem overvielen,
hem tegen wil en dank zeer verre om de schynd
Oost vervoerd, en eindelyk in een groot vervallen
land, dat hem toescheen een vaste Kust te zyn.

te wezen, gebracht hadden, alwaar hy
na vecl sukkelens in een zeer goede Baay
geraakt, en den ganschen winter-tyd over-
rebleven, gelyk hy in ’t laatst van dat
Noorder-Moesson weer behouden in Ja-
an aangeland was

Deze Schipper (de eenigste Japander
die kennis van de groote Zee-vaart had)

C2 iu
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in Nangasacki gekomen zynde, en door
een Tolk vernomen hebbende, dat ’e
toen Hollanders op Decima zich onthiel
den , die in nieuw Nederland geboren
waren, heeft verscheide maalen met deze
onze bedienden aldaar over dit land, dat
op 40 graaden N. breedte mede legt, ge-

sproken, en na de gedaante, aard, enz
van deze Amcricaanse volkeren by het

vernomen , om te zien, of dit bericht
met zyne bevinding te dier tyd over
cen quam, en hoewel zy malkan-
deren in allen deelen niet te wel verstaan

konden, quam egter alles het naaste daar

opuit, dat hy in een land in ’t N. I.
tusschen de 40 en 50 graaden N. breedte
gelegen, en derhalven zeer waarschync-
lyk in dat voornoemde deel van Ameri-
a, geweest was

Ook stelde hy vast, dat, alzoo het

land van daar nog al N. weftwaard
scheen te strekken, en vermits het land
van Jesso benoorden Japan (voor zooverrc

bekend is) doorgaans meest N oostwaard
henen loopt, gemelde twee kusten om
de Noord of zeer na by den anderen leg-
gen, of wel geheel aanmalkanderen vast
zyn , welk laatste zeer waarschynelyk,
en wel zoo aannemelyk is, dan dat hei

land van Jesso aan Tartaryen grensen
zou.

Vermits nu die Schipperal in’t jaar 168
overleden was, en zedert niemand buitent

lands vaaren mogt , heeft men na dier
tyd ook geen nader bericht daar over kon-

nen krygen.
Nu is dan de vrage, of het groot lanc

van Japan een vaste wal, aan’t lanc

van Jesso vast-gehecht, dan of het een
Eiland is

De meeste Schryvers stellen vast, zis
’t croot op het zeggen van de Heer Francois Ca-

Land van von, als een man van groote ervarenheic
apan ii in de Japansche zaaken, verlatende, dat
en Ei-

apan aan ’t land van Jesso vast is; maar
and.

by een naauwkcuriger en later onderzoek

zoo by de Japanders, als by die van onze
Vatie aldaar, heeft men van de zelve,

zoo uit 't bericht der Japanders, als uis
zeer klare blyken , aan de onzen uit de

Kaarten der Japanders vertoond, eenpa
rig vernomen, en middag-klaar onder

vonden , dat het groot land van Japan
een Eiland, en dat het aan ’t land van

esso geenzins vast is, het geen hedens
daags by alle Japanders voor een onbeEn nie
wistelyke zaak, die geen onderzoek ofaan Jesso

vast. ewys meer van nooden heeft, gehouden,
en tegen alle, die dit willen wederspre-
ten, onverzettelyk, en eenparig staande

gehouden werd.
Dit is aan de onze niet alleen menig

maal door de Japanders verzeekerd ; maa
ook door zulke lieden onder hen ge-
staafd, die zelf als oog-getuigen in het

V VANINGE
Landschap Ochio geweest waren, en die

len grooten inbogr Zottogamma (dieN
Westwaard na Tsungaar, of N. Oost-
vaard na Thayasacki, de uiterste gren
zen aan wecrzyden van dezen inbogt,
loopt) zelf beschouwd, en toen onder-
onden hadden, dat men van Tsungaa
to mylen N. aan, tot het land van Jesso
vaart, zonder dat men daar cenige za-
nen-hegting van de cene wal met de an-
fre, maar wel een straat, die 10  11

mylen breed is, ontmoet

Van Tsungaar, of Thayasacki nu (na
’t Geen

dat de winden en stroomen loopen, die ons door
naauwkeurig, ieder op zyn tyd, waar- de Japar
renomen moeten werden) na ’t land van derseen

Jesso overgestoken zynde, hadden zy ook parig, en
door oog

een bezerting, ofeen wacht van den Ker
getuigen

zer op Matzumay (’t landschap,daar men verzeker-

op Jesso eerst aankomt) gevonden, die zy is
ook zeiden van den Keizer daar alleen ge
egt te zyn, om van die kant volkomen
zeker te wezen, en om altyd een net be-

igt te hebben, wie van zyne onderdaa-

nen zich na’t land van Jesso lomt te be-

jeven, of wie van daar op ’t groot Ei-
and van Japan zou mogen overko-

nen.

Zy konden ook niet bespeuren , dat

zyn Majestcit eenig verder bezit van
sie landen tragtte te nemen, of genegen
vas dit land verder ontdelet te hebben

200 hem alle buuren van die kant maar

nadeel en moeite konden tocbrengen,
daar hy nu in een diepe rust van die zyde
25

zy hadden op ieder plaats ook, daar
y aangekomen waren, een ordentelyk

Post-huis gevonden, van welke by dag
en by nacht loopers, paarden, dragers,
en alles wat 'er tot diergelyken togt ver-
eischt werd, afgezonden, gelyk die daar
y ook altyd gerecd gevonden wierden
om alle reizigers, van ’s Reizers wegen
daar komende (dat dagelyks daar voor-
alt) aanstonds voort tc helpen.

Alle deze Post-loopershebben ook ken-
bare rokken aan, ieder met het wapen
an zynen Landheer gemerkt, en nie-
mand heeft magt, om de zelve, met

Keizerlyke brieven voorzien zynde, maar
cen oogenblik op te houden.

Ik moet hier uit dan dit vast besluit

opmaken, dat, vermits de Japanders, die

dit met hunne oogen meer dan eens be-
chouwd hebben , hier aan in’t aller-

ninste niet twyffelen, maar ons daar af
crzckeren, ook wy dan daar aan niet

neer behooren te twyffclen.
Dat dit zoo is, zien wy ook klaar uit,.

een byzondre Kaart, die ons van zeker nigt van
goed vriend bygezet, en door ons in deze Jesso
Raart ingelast is, waar inzig de N. hock
van Japan op 41 42 graaden N. breedte.
en het land van Jesso, tusschen de az en

33
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43 , tot de 49 graaden toe benoordender

zelven, als een land, van Japan gehec
en al a’gescheiden, vertoond

Men ziet in die Kaart Matzimay aar
de O. kant van Jesso in een groote Baay
die wel 3 mylen Z. en O. gestrekt lang is
op ds graaden leggen, en aan des zelte
C. kant ziet men Seracatti, alwaar zich
cen dikke hock, die  myl breed en ,
myl lang is en bezuiden de zelve weer
een Baay, die voor aan na de W. kant
py na 2 cn agter aan maar; myl wyd is,

welkers Z. W. hoek wel a mylen lang.

en in ’t midden en agter voor al 1 groo
te myl en in’t Z. W. voor aan pas : my
breed is, alwaar men vlak in ’t Z. W

Isan, en bewesten dien hoek Oeffoeyr-
aan de N. kant van een groote Baay, die
wel 21 myl lang, meest doorgaans - myl
dog voor aan in ’t Z. W wel 2 myler
reed is, en meest Z. W. en N. O. ge

strekct legt, verneemd, waar na men Z
aan een dikken hock, die wel i; mylen
breed en 2 groote mylen lang is, om
gaat, daar inen even bezuiden Euron leg
gen ziet. Van dezen hoek af loopt de
val na 't O. wel a mylen uit, buigende

daar ook allengskens meteen flaauwe bog
wel van 2 mylen N. aan, of na binnen

alwaar men i groote myl van Euron Po
rapits, : myl oostelyker ombyts, en noo
3 myl verder den Z. O. hock van Jesso
of Eso, anders Caap Eroengenaamd, en

die wel i myl O. en W. lang is, en dan
de wal weer na ’t N. O. indraajen en
zwaar gebergte benoorden dien hoek, en
1; myl ten N. O. van den zelve Eroen

gelyk men wat verder na ’t N. O. een
Baayken met een Rievier 'er beoosten

en wat verder noch een Rievier by eer

hock, Cabbeljaauws-hoek genaamd.
zynde ; myl breed , en dan wat land-
waard in den blaauwen berg, en aan strand
ten N. O. van dien hock weer een Rie

vier, en ien N. O. van de zelve Tacap-
sy, en wat verder Sivarka leggen heeft
by een smalle Baay, en een smallen hoek,

die weer een groote Baay (de Baay der
goede hope genaamd) en nog een groote
binnen Baay N. O. aan maakt, en daar

men een schoone ankerplaats en 2 Rie¬

vieren, een na ’t W. na ’i O inZee loo

pende, en een van’t N. O. afkomende.
gelyk men ook in die binnen-baay 3  4
Eilandekens leggen heeft.

Tei O. van de Baay der goede hopt
vertoond zich een dikke hoek, die wel

I myl brecd, en wel ruim zoo lang is
na ’t W. Z. W. gestrekt, welkers zuide
ykste hock Raap Maatzuiker genaame
werd, ten N. O. van welke men Land-

waard in veel zware sneeuw-bergen ziet,

gelyk men 2  3 mylen ten N. van Kaay
Maatzuiker (van waar het Land van Jesse

met een strook lands, die wel 2 a 3 my

F N 21
len , en in ’t westen noch vry breeder b,
wel ter lengte van 526 mylen O. N. O-
uitstrckt) Batavia’sberg ook leggen heeft

Van Kaap Maatzuiker 2 mylen N. O.
aan, komt men by een smallen Z. hoek
coosten welke de groote drie Koningen-
Baay met cen Eiland van dien naam in 't
midden der zelve, die een groote myl
reed en ook zoo lang is, heeft, daar de
val weer wat na’t N. O. inkrimpt, en
oeoosten den O. lock van die Baay wee
een klcen Baayken maakt , ten Z. van
welkers O. hock ; myl buiten de wa
3arbara’s Eilandje legt

Nog verder O- aan heeft men een klec-
ne Baay met een Rievier in ’t midden der
zelve, en by de zelve de Picoc Tamary
eggen, na welke zich een dikke hoek
vertoond met een kleen rif 'er voor, be-
vesten welke men ook ankergronden
en ten Z. O. van de zelve ; gebrokent
Eilanden heeft, en dan ontmoet men be
oosten dien hoek een groote Baay die O
en W wel i; myl lang, en ontrent 1
myl diep is, in ’t midden van welke men
ten Eilandeken, gelyk men wat Z. oo¬
stelyker ’t Walvisch-Eiland, met noch

een kleen Eilandeken ten N. O. van ’t
zelve leggen heeft

Na die groote Baay, tegen over wel-
ke aan de N. kant van deze strook lands

(daar dit landje wat versmald, gelyk het
na de N. O. hoek weer merkelyk we

ter lengte van 2 mylen aan weerzyden
vat uitloopende, verbreed Maria’s berg,
en wat oostelyker Antonis pieklegt, volgt
een dikke Z. O. hoek die wel ; myl breec
is, en in ’t N. O. wat met een korte

punt uitsteekt, daar men dan’t einde van
deze strock Lands van Jesso, en verder
N. aan een Kanaal de Piko, een zware

berg langs dezen hoek (die daar meer als
mylen breed is) leggen, in ’t midden

van welke Straat of Kanaal een rif, dat
zig N. O. wel ; myl verre uitsteekt, en
ten N. W van ’t zelve het vossen Ei-

and, daar ook anker-grond is, leggen
heeft.

Eer wy nu verder N. O. aan het Staa-
ten-Land beschryven, zullen wy dezer
N. O. hock van Jesso om deze wal W

aan noch eerst te vervolgen, die dan langs
dien smallen strook lands hier weer W. aan
ontrent ; mylen henen , oy na tegen

over Kaap Maatzuiker in 't Z. loopende,
'tvan daar een zeer groote Baay van

Z. na ’t N. maakt, die in de mond van
laar tot Kaap Anima in ’t N. ruim 5
nylen wyd is, dog als men dan W. op

nog 1 groote myl gaat, werd zy, na dat
men een flaauwe bogt gepasseerd is, van

nier na ’t N. toe wel 8 a 10 mylen, (al-
zoo ze na de 8 mylen, in ’t N. dan ver-
smaldy N. en Z. lang, gelyk zy wel 33
mylen breed is, hebbende in de Noorder

bin-C 3
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t Staaten-Land op 46 ook op 46 enbinnen-baay daar zy maar 1; myl breed,
a7 graaden legt) men de straat de Vriesen die : myl op zich zelven lang is, een
heeft, welke 13 myl breed isfraaije Rievier.

Het begind in 't Z. op 4s graden meiIn’t W. van deze groote Baay, ontrent
Kaap van der Lyn, strekkende zig vande 46graden, legt een berg, de blyde
laar tot aan Kaap Schouten in ’t N. 5berg, en 1 myl Noordelyker Poortland,

mylen verre.en ten W van de Z. hoek dezer Baay,
Drie en een halve myl van Kaap vandie Kaap Anima genaamd werd, (dat eer

lange smalle streck lands pas - myl breed der Lyn na ’t N. puild dit land met een
dikken hoek, die wel 1 myl breed enen 2 a 3 mylen lang is, heeft men een

picramide, en ten O. van deze hoek 1: vel 2 mylen dik is na ’t O., met ’t W.
myl na ’t N. toe de kleene en stompeTo- uit, daar ons eerst de Mineraal-berg,
nyns-hoek, 3: myl nog noordelyker Ipen, daar na een waterplaats, en dan die dilke

en nog  mylen noordelyker de bogt van cruis-hock ontmoet, waar mede wy dan
St. Jacob (die ontrent : myl breed, en : an deze stoffe afscheiden, zynde het ons
myl diep is) met een groote Rievierdaar genoeg de strekking van 't Land lesso
in leggen. Van Kaap Anima loopt deze zoo als zig dat op zich zelven van lapan
wal tot aan die St. lacobs bogt 8 myler afgezonderd vertoond, kortelyk aange-
verre regt N. aan  waar na zy weer 3 vezen te hebben.

mylen thebbende 2 flaauwe bogten) tot Tot verder berigt nu van dit Land
aan de bogt van Patientie toe zig O- ten liend, dat men op het zelve de vlckken
N. uitstrekt, van waar dat Land dan me Tocaptia, Sirarca, ende wat eer Con-
een zeer smallen strook (die pas 1 my tsjoerien Croen, digt by een gelegen, en
daar, en na ’t Z. O. maar ; mylbreed is liet verre van daar ook zilvermynen heeft;
tot aan de Kaap Patientie 2 mylen verre sog die Landstreek is by na zonder eenige
uitstrckt, buiten welkc Kaap een groo cruiden of gewasschen, hoewel daar on-
rif ten O. ten W. en ten Z. O. vol kats rent eenige kleene bosschagien zyn.
koppen, gelyk ’er een halve myl W. ter Daar ontrent valt ook veel visch , die
Z. van dezen hoek nog een groot rif legt door de Walvisschen met geheele troe-
dat wel 3 mylen in ’t rond en op welkers ven derwaards gedreven, en dan van hon-
midden een kleen Eilandeken, ’t Robben den, die daar op geleerd zyn, gevanger
Eiland genaamd, gelegen is. Waar me- verd. Buiten de voornoemde plaatsen
de wy van ’t Land van Jesso dus verre af- neeft men ’er ook Matzumay, de Hoofd-
scheiden, om het nu van ’t Kanaal dePi laats, Acqueis, Oebits, Porobits, So-
ko, daar wy ’t gelaten hebben, met de bossari, Oetchoeira, Esan, en Sirocani.
beschryving van het Staaten-Land te ver- Dit gewest van Jesso is vol hoog ge-
volgen bergte en de hoogste der zelve is An-

Dit Staaten- Land is een Eiland, dat 6't Staaten toni’s berg genaamd. Men heeft ontrent
mylen lang, en meest : myl over al breedLand. den zelven ook verscheide ryke zilver-
is uitgenomen in ’t midden, daar na '' mynen ; ook vallen hier schoone rechte
N. N. W. een dikke hoek , die wel en sterke boomen tot masten.
myl breed, en wel ruim zoo lang is, uit- Op as graden, 1omin heeftmen zeer
puild, waar door ’t Land daar wel 13 my hoog Land, met zeerveel Eiken, Elsen,
breed werd. nz. schoone vrugten, en valeyen met le-

Het legt N. O. en Z. W. gestrekt, ien van een ongeloofelyke en verbazen-
en des zelfs smallen Z. W. hoek legt van de hoogte , gelyk men aan de zoomen
den N. O. hoek van Jesso ontrent : myl. der Rievieren en aan de stranden het daar
op welke zich de schakel-berg 1 en 13 ok vol roode roozen ziet. Daar vallen
myl meer na’t N. ten W. een stompe ook veele en zeer goede Oesters.
hock, en daar ontrent Landwaard in de Wilde beesten zyn ’er geene, dan al-
Kroon-berg vertoond, ten N. O. van een groote zwarte Beeren, Elanden,
welke men daar veel Boeren-schuuren, en erten, en andre onbekende dieren. Ool
ian de N. kant van dit Eiland , by die neeft men ’er geen Schapen, nog andre
brecde uitpuilende hoek, Kaap de Trouw amme beesten, als ook geen Endvogels,
ten O. van dien hoek, en 23 myl van de nog Hoenderen; maar veel Arenden en
Kroon-berg gelyk men aan de Z. zyde alken.

van ’t Eiland, recht hier tegen over der De Inwoonders van Jesso vallen gezet,
steilen hoek ten O. van een Rievier heeft. kort in een gedrongen ende dik, heb-

Een halve myl N. oostelyker aande Z. ben lang hair en lange baarden, en zyn
kant des Eilands is cen kleen Baayken, zwart van oogen, fraai van wezen, niet
en dan weer een Piramide, of Bergje van plat van neus; maar wat geel van verw
die gedaante, en ; myl van dat Baayken Sok vallen de Vrouwen blanker als de

N. O. aan nog een zoo, en den hoek Mannen, en zy scheeren haar hoofdhair
werd Kaap de Vries genaamd, tusschen rondom af, en uit de oogen , zoo dat

Compag- welke en Compagnies-Land (dat, gelyk men haar aangezicht klaar zien kan. Zom-
nies Land.

nige
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mige Vrouwen egter binden ’t boven or Maatschappy doorgaans daar voor getee-
’t hoosd in een bos op, als de Javaan kend staat, is mede (gelyk wy reeds ge-
sche Vrouwen , en verwen zig de lip toond hebben) een van de Eilanden, on-
pen en winkbraauwen met blaauw. der Japan behoorende , gelyk het ook

De ooren der Mannen en Vrouwen zyn een heer op zich zelven heeft, die jaar-
doorboord, en met zilvere ringen voor- lyks nevens andre Landshecren gewoon i
zien , die zy ook aan haare vingers dra- ten hove te komen, hoewel hy het ver
gen, zynde met kleene armozyne schor ste van’t groot Eiland van Japan af ge

teldoeken opgeschikt, en verder in ’t zyde legen is Op dit Eiland nu komen die
op zyn Japansch gekleed van Tsilosingok, of van Corea (een groot

Men ontdelet by hen zeer weinig tee- Eiland, digt aan de Tsjincesche zuide-
kenen van Godsdienst, dan dat zy, by 't lyke wal gelegen) dagelyks handesen
vyer drinkende , eenige golpen water welke waaren dan wel na Japan gebragt
als tot een drank-offer, in ’t vyer wer werden

Alle andre Eilanden , en kleene Ei-pen
Men verneemd by hen ook weinig tee landjens , waar onder Cki, Firando

kenen van eenig Land-bestier, of van ee Amaxa , Sado (dat agter 't Landscha
nige gedaante van Regeering, alzoo ie- letsiou gelegen , en zeer goud-ryk is
der een daar meester is. Van boeken, le Fimesima (by Mikawa Gorto(tegen ove
zen, schryven, of iet diergelyk, weten Nangasack) Fatsisien (over de bogt van
zy niet. Zy hebben meest alle schram ledo, en daar alle groote Heeren opge-

men, sneden, en lidteekenen op ’t hoofd, bannen werden) wel de voornaamste zyn.
en ieder van hen heeft twee Vrouwen, stonden doorgaans in oude tyden onder de
die doorgaans matten maken, de kleedc naast daar aan gelegene Landsheeren;
ren harer mannen naaijen, en hen var dog jegenwoordig niet ; en daar voor
spys en drank verzorgen; doende buiten heen een Heer, Vorst, of Koning, wel
dien noch verscheide andre diensten. De 23 Landschappen onder zich plagt te

mannen zyn zeer jaloers over hunne vrou hebben, daar is ’t nu al een groot Heer,
wen en dogters, niet begeerende dat die over een geheel Landschap alleen ge-
vrecmdelingen die naderen. Mannen en bicd ; want nu heeft men wel 2a ; Hee-
Vrouwen zyn sterk voor het drinken. ren over een Landschap, en de gewoon-

Zy zyn zoo wild niet, als zy wel in ’t te der Keizers in deeze latere tyden is
eerst door hun lang hair schynen, maar doorgaans geweest, dat zy maar grond
dragen zig zeer zedig en beleefd, bui- gezogt hebben en nog dagelyks zoe-
gende, als zy groeten, ’t hoofd; en de ken, om alle de Landsheeren hoe langer
vrouwen zyn voor al zeer zedig, en be hoe meer te kort-wieken, en kleentr te
schaamd, als men haar aanziet, en ool maken. Ook werden hunne inkomsten
al vry net in hare huishouding. Zy be nu zoodanig door malkanderen gehaspeld
staan meest van ’t speken d’olie der Wal- dat zy die niet op een en dezelve plaats,
visschen , en van andre visch, en van maar 20, 30 ja 50 mylen van malkande
kruiden, en roozen-knoppen. ren moeten afhaalen, al het welke ge-
Gelyk ’er nu, volgens ’t gene wy be- schied , om hunne macht te verdeelen

vorens zeiden, een groote Land-weg van en om hen te beletten, van zelf het al-
Scminoscki af begind, alzoo is 'er noch lerminste tegen den Keizer te konnen on
een, die uit het Landschap Omi midden dernemen

door het Land Noord-Oost-waard loopt; Wat nu ’t verdre belangt, onze toe-
dog deze is onbequaam, zeer bergagtig leg is, om na van den beginne af
en zy werd zeer weinig, dan van lieden tot nu toe maar kortelyk aan te wyzen,
die daar juist wezen willen, bereist. hoc, en wameer onze Natie in lapar

Het Eiland Tursima, of Quelpaard, haren handel eerst heeft beginnen te dry
(anders ook wel Tsussima genaamd) dat ven, waar van wy in volgend Hoofd-
om de N. W. van Nangato legt ; dog stuk nader spreken.
niet dat gene, dat in de Kaarten der E.

DERDEHOOFTSTUK.

Marcus Paulus Venetus bier A. 1275. als d'eerfte Europiaan geweest. Wat voor
Portugeesen dit land eerst ontdekten A. 1542. Xavier gaat derwaards A. 1549. Wie
by daar liet. Hun groote handel bier, en waar door die gestremd is. Linschoten de
eerste Nederlander bier A. 1584; dog in dienst der Portugeesen. Komst der Nederlan-
ders hier eerst A. 1600. met Erasmus. Hoe de Portugeesen deeze schipbreukelingen ver-
volgden. Dat God anders schikt. Doch moesten 3  4 jaar hier blyven. Hun vertrck
A. 1604 uit Japan na Patani, daar zy A. 1606 eerft komen, en van ’t Opperhoofd, en
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van Matelief wel ontfangen werden. Quakernaaks verder wedervaren. Mateliefs ont-AA. 127
moeting van eenige Japansche roovers. Sandvoord A. 1608 weer na Japan. Zyn ge-
sprek met den Keizer, en zyn verdre gevallen. A. 1609 komen de twee schepen,de Roo-
de Leeuxw met pylen, en de Griffioen bier. Van den Broek en Puilk Gezanten aan den
Keizer, krygen allereereerst een pas van Goysio Samma, om vry te handelen. Iaques
Specx en Pieter Segertszoon A. 1611 bier. Willem Adamszoon een groot gunsselin,
by den Keizer, enz. De Heer Brouwer bier A. 1613. A. 1614 door de Heer Specx
weer vervangen. Brief van dien Heer aan Sandvoord. Brief van Specx aan Sand-
voord A. 1615. A. 1616 richt Specx hier de Hollandsche Logie op. En blyft hier tot
A. 1621. Verdedig-schrift van de Heer Specx aan den Zeevoogd de Heer Willem lans
zoon overgegeven A. 1621. Toond dat zyn verblyf hier buiten schade der E Maatschap-

Wyst aun wat 'er aan 't Hof voor ons tepy, en tot voordeel der zelve strekken zou
verrichten zy. Memorie van eenige Artikelen van 't Hof mede gebracht, en met zyn
aanmerkingen overgeleverd. Hoe Specx by zyn optogt alles hoopie te berstellen. Waar op
zyn verzoek vernieuwde. Nader bewys, dat de Heer Specx in Japan maar tot A. 1621

gebleven , en kort er aan op Batavia geweest 15

Nder de Europeische volke Canton, in Tsjina, en van daar na Ja
ren zyn owy geenzins de eer- pan, alwaar hy den 15den Augustus in

7
ste, die in Japan gehandeld de Stad Cangoxima, de geboorte-plaats
hebben. van Paulus di Santa Fé, aanquam
Marcus Paulus de Vene Hy bleef een jaar en 3: maand in Ja¬

Marcus
tiaan is daar lang bevorens, en wel een pan, en predikte in die Eilanden van denPaulus

Venetus van de eerste Europeërs (immers die be 15 Augustus A. 1549 tot den 30 No-
hier A. kend zyn) geweest, die A. 1275, ofdaar vember A. 1650, breidende zyne leere
1275 als

ontrent, van dit Land al sprak, en ’t in veel voorname Ryken, van Cangoxi-de eerst
zelve Chryse, en Zipangri, noemd ma af tot Miaco toe, uit.Euro¬

piaan ge- Na hem komt deze eere, buiten alle Hy liet 'er Cosmus de Torres, en Jan
weest. tegenspraak, die dappere en onvergely Fernandes, die hy mede genomen had

kelyke opspeurders van de Oostersche en vertrok toen van Figen, staande on-

Landen, en die eerste ysbreckers , de der den Koning van Bungo , na 't Ei-
Portugeezen toe. land Sansjan, of Sansjon, in Tsjina ge

Men houd het daar voor, dat Anto legen, en onder Canton behoorendeWat voo
nius Mota, Franciscus Zeimot, en Anto Wat berigten de Torres, en andre, wichtPortugee

sen dit nius Pexot, A. 1542 uit Tsjina vertrok naderhand wegens hunnen dienst uit Ja-daarliet
lnd eerst ken, en door een storm, buiten eeniger pan gegeven hebben, kan men uit hunnt
ontdekten toeleg, na de Eilanden van Japan, hen brieven by Maffeus zien
A. 1542.

toen nog geheel en al onbekend, verdre- Het geval van die  groote Japansche
ven zynde, de eerste Portugeesen geweest gezanten , die A. 1582 na Spanjen en
zyn , die deze Eilanden recht ontdeki Romen uit Japan gingen , haal ik niet
hebben. ’t Geen ten tyde, dat Martinu aan, gelyk ik ’er meer andere voorbyga
Alfonsus Sosa pas als onder-Koning van om dat men die by Montanus in zyn Ge-
Goa uitgekomen was, voorviel, gelyk zantschap na Japan Fol. 20. beschreven
wy daar af breeder bericht door den Je vind

suiet Joannes Petrus Maffeus in zyn 12 Na dien tyd hebben de PortugeezenHur
Bock, en door meer andre, konnen be- grootezoo grooten toegang tot Japan in zyn bin-

handekomen. Dat zy de eerste ontdekker. nenste, en zoo grooten handel in dat Ryl
hier, enwaren, is zeker ; dog of zy Portugee- gekregen, dat zy jaarlyks wel voor 60
waardoor

zen geweest zyn, daar aan werd van som- 70 tonnen gouds aan allerlei goederen dieg
migen getwyffeld derwaards zonden, waar op zy zeer groo-stremdis

Na dien tyd hadden de Portugeezen te voordeelen deden; maar de snoode JaTtie¬
egter een veel beter gelegenheit, om toe- panders, ’er de snur af in de neus gekre-gaat der

waards gang tot Japan te krygen; wanneer ze gen, of ten mmsten begrepen hebbende,
A 1549 ker Japansch jongeling, Anger genaamd, dat de Portugeezen, onder den naam van

cnkelyk (zoo Maffeus in zyn 14de Boel hunnen Godsdienst voort te zetten, zig
zegt) door de roem van Kaverius aange meester van hun Land zogten te maken

prikkeld, A. 1547 op Malacka quam hebben hen de pas daar toe afgesneden
van waar hy na Goa gevoerd, en alwaar hen (gelyk verder hier na blyken zal)
hy Paulus di Santa Fé, of Paulus van ) uit het Land gedreven, en op levens-

straffe verboden, daar oit weder in te ko-H. geloove , door den Bisschop, Joanne-
Albukerk gedoopt werd. men , hoewel dat egter nog veeler

Met dezen Paulus vertrok Franciscu- maar met verlies van hun leven bezogt
Xaverius A. 1549 den zasten Juni (zo hebben.Onder de Nederlanders, die hier ge- Linschode Jesuiet Jarricus aanteckend) in een
Tsjineesch vaartuig van Malakka eerst n. weest zyn, komt allereerst voor Jan Hui- ten de

gen cerste
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gen van Linschoten, een Haarlemmer var
geboorte, hoewel een Enkhuizer van op-
voeding, alzoo zyn Ouders daar woon
den.

Hy voer A. 1583 in dienst der Portu-
geezen van Lisbon na Indien, alwaar ge

komen zynde, is hy A. 1584 van Macao

na Japan gezeild
Het eerste Nederlands schip, dat in

Japan aanquam , was ’t schip Erasmus.
een van de 5, die met de Heer Jacqucs
Mabu A. 1598 van Rotterdam uitvoeren
en door de straat van Magellanes liepen

Dit schip, van de andren door storin

len Ssten lanuari A. 1599 afgeraakt, en
uiten cenigen toeleg, en na lang zulk-
kelen en omzwerven, op de wal van la-

van, en wel op de Oost-zyde van de
heerlykheit Bungo, vervallen, is daar ein-
delyk A. 1600 gestrand, hebbende van
108 niet meer dan 16 a 17 man, die

ziek, en door hongers-nood zeer verma

gerd waren, over behouden.
Onder deze zyn ook Jacob Quakernack,

en Melchior Sandvoyrd, gewecst
Na dat nu de Portugeezen gewaar

vierden, dat zy daar aangekomen wa

ren, tragtten zy , (volgens hunnen
aart en gewoonte) niet anders, , dan on

deze elendige menschen door hunne val
sche beschuldigingen in haat der lapan
ders, en hen dus aan een elendig einde

te brengen, zeggende, dat zy roovers
vrybuiters zee-schuimers, en visscher

met drooge netten waren, alzoo zy we
visten, dat de Keizer van lapan zulk-

lieden doodelyk hatcde, en om door dit
middel hunne voordeelen in lapan , al

leen en zeker te behouden; doch Goc

beschikte dit anders, en gafons volk ge

legenheit, om in persoon voor den Kei
zer , die hen zien wilde, te verschyn en

Nietregenstaande de Portugeezen de
Tolken omgekogt, en op hunne zyde

door groot geld gekregen en hen ook
bewoogen hadden, om alle bitterheden

tegen deze beklagens-waardige menschen
op zyn vuilste uit te braken, was dit in
tegendeel het middel, om hen uit hunnen

grooten nood , waar in zy anders ge-
smoord zouden hebben, te redden

De Keizer kon die zaaken, die zy var
hen hem voorstelden, niet gelooven
maar zag ten eersten, dat dit niet anders

dan cen uitwerking van den haat der Por

tugeezen tegen ons, was
Zoo ras hy ze maar eens had gezien

en hooren spreeken , kon hy zeer lich
merken , dat dit geen roovers, nog zee
schuimers (gelyk zy zoo sterk voorgaven
maar dat het zeer ordentelyke lieden, er

te gelyk ook hunne doodelyke vyanden
waren, waar op zyn Majesteit ook zei
de : is het tusschen u lieden en de Hollan
ders zoo gelegen, en zyf gy hunne vyan-

V. DEEL

N 25

den , zoo is t geen wonder , dat gy alles A. 1604
quaads van hen spreckt

Hct was ’er zoo verre van daan, dat Dog moe-
sten 324zyn Majesteit hen gelooven zoude, dat
aar hierhy ons volk aanstonds in zyne gunstige
lyvenbescherming nam. Egter wisten de Por-

tugeezet het nog zoo te draaijen, dat zy
voor eerst niet uit het Land vertrekken,
en daar als gevangen blyven moesten,
hoewel zy anders door bezorging vas die
Majesteir in alsen deelen zeer vriendelyk
behandeld wierden.

Na dat nu die Majesteit tenvollen var
hunne opregtheit verzekerd was, wierd
hy eindelyk, na dat zy 3  4 jaaren hier
geweest waren, bewogen hen verlof te
geven, om weer na hunne Landslieden
te vertrekcken

Dit gelukte hen A. 1604, maar zy Hun ver-
ukkelden op deze reize weder geweldig trek A

1604 uilang met een Jonk van den Keizer, waar
apan na

mede zy na Patani zouden gaan; enver- Patani,
schenen daar A. 1606 eerst daar zy

Zy vonden daar als hoofd eenen Fer- 16o6eerit

dinandus Michielszoon, die hen vriendelyk komen
ontsing, en hen gelegenheit gaf, om
wat uitgerust hebbende, nog in dit zelvi

En vanjaar by den Zeevongd de Heer Matelief
opper-

voor Djohor en Malakka te komen, al-
hoofd, er

waar Quckernaak eerst als Opperstierman van Mate
op zyn Schip  en daar na als Schipperlief, wel
op ’t schip, mede Erasmus genaamd, ge-ontsangen

werdenbruikt, gelyk hy ook op t zelve voo
QuakerMalakka dood geschoten is

a2.'s

Zy hadden, uit Japan vertrekkende , verder
eenige van hunne makkers , genegen daar weder

te blyven, in 't Land gelaten, van welke vaaren.

zy ook brieven mede gebracht hadden
MateliefA. 1607 den 1aden Scptember blykt

ny ook, dat de Heer Matelief by drie ontmoe-
ting van

apansche jonken, waar in eenige Japan-
eerige

che Zee-roovers waren, ontrent ’t Ei-Japanscht
land Lamoa gekomen is, welke hem roovers

toonden, dat zy dezen Quakernaak dien e. 1627
zy Jaap Quaak noemden, zeer wel ken-
den

Ook zei deze Zee-voogd hen, dat hy
binnen 3 jaaren in Japan , alzoo de la-
janders geen vyanden van ons, maar on-

ze vrienden waren, hoopte te wezen

Ontrent A. 1608 schynt my toe, dat sand-
Sr. Santvoord weer na lapan vertrokken, voordA
en dat toen, by zyn komst aldaar hem 1605

weer n.van den Keizer, die hem nog zeer wel
kende, en beminde, gevraagt is, wan-apan
neer de Hollanders, van welke hy hem

zoo veel gezegt had, volgens zyne aan
Zyn ge-

zyn Majesteit gedane belofte in lapan ko¬sprek me
men zouden; waar op hy tot antwoord de Keizer
gaf, dat hy ze’t jaar daar aan hier wagt- en verdt

gevallen.e
Daar op deed hy noch een tocht ui

sapan, en quam in ’t begin van A. 1609
veder in Nangasacki

In dit zelve jaar nu, pas na zyn te rug-
komst
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van die oude zwervers van ’t schip, Eras-1608. komst aldaar, quam hier ’t jacht de Roo¬ A. 1611
nus, te weten, Mr. Willem Adamszoon, willenA. 1609de Leeuw met pylen, en de Griffioen,

Adams-die in groote gunst by den Keizer wasden Sche  schepen uit de vloot van den Heer Zee
soon eeiin zoo verre, dat hem wierd toegelateien voogd Pieter Willemszoon Verhoeven op

Roode grootmet zyn Majesteit te spreken, een eereLecuw en welk eerste Reinier Dirkszoon van Nim-
gunsteling

die geen ander zoo ligt gebeuren mogt des Kei-de Grif- megen als Stierman, en aanteckenaar var
foen, Ook zie ile, dat op den 1oden dito, zers, enzK ’t gene op die reize voorviel, gevaaren
hier. hier de Assistenten Hans Verstreepen,hecft

Cornelis Laurenszoon van Allemaar, en JanDeze 2 schepen de eerste (na ’t onge-
orneliszoon van Enkhuizen van Nangalulckig schip Erasmus) die hier behouder
acki aangekomen, en dat die den 3denvoor Firando verschenen , quamen den
Maart van daar weer na Patani vertrok-zden Iulius hier ten anker
ten zyn.De Stadsvoord van Nangasacki, Jaffi

Hoe deze Specx, en Segertszoon, tedonte, zeer voldaan over hunne komst
zamen den 17den dito na den Keizegaf aan St. Santvoord last, om de hoof
Goysio Samma, zich toen in de Stad Su-den met een F’yfenes (een lapans vaar-
runga onthoudende, van Firando opge-tuig van 30 2 40 riemen) zeer statelyk in
reisd zyn , om dien Vorst, en zynente haalen, en uit zyn naam te verwelko-
Zoon, te beschenken, kan men in ’t bree-men.

De naamen dezer hoofden, of der 2 de by Montanus, en andren, zien.
an den Commisen, waren Abraham van den Brock Alleenlyk moeten wy met een woorc

Brock en
en Jacques Puik , die den zysten dito hier by voegen, dat deze Heer Specx

Puik, Ge
na dat zy veel Kykers aan boord gehad een van de eerste en voornaamste grond-22n1e1

an den nadden, met 2 Assistenten, een Duit resters van den lapanschen handel geweest
Kcizer, sche Tolk, en voor al met Sr. Sandvoor- is, gelyk hy dien ook 't meest van allen
krygen al-

na den Keizer van lapan reisden, om me doorgezet, en eerst in den rechten staatlereerst

den zelven een verbond, en verdrag over en trein gebragt heeft, niettegenstaandeten pas

den handel , die zy daar aan Ongoschio de Portugeezen ons by de Iapanders als
Zee-roovers, en alseenuitschot der men(toen Goysio-Samma genaam d) verzogten.

te maken, gelyk hen dien Vorst toen oof schen, op ’t allervuilste uitkrecten.

zeer gunstig een pas, om daar vry in zyn sy schynd my hier toen als Opper-De Hee

Ryk te mogen handelen, allereerst ver- hoofd tot A. 1613 gebleven ,en toen Brouwei

door de Heer Henrik Brouwer als tweedc her A.leende.
1613.Dit waren de eerste Gezanten aan dis Joofd vervangen te zynt geen ons

Hof, en die ook met veel gunst van de zeer klaar uit den volgenden Brief van de

zen Keizer ontfangen zyn. Heer Brouwer aan Sr. Melchior Santvoor-
A 1614Den Ssten Augusti quam de Heer van blykt, uit welken wy mede zien, dat hy doord.

Firando by hen aan boord, en wierd met ’t maar een jaar geweest, en toen doorHeer
’t losbranden van al het geschut verwel- den Heer Specx weer als derde Opper-Spec.

weer ver-komt. hoofd vervangen is.
vangenOok quam de Landvoogd van Nan

gasacki den 1yden dito hunne scheper Extract uit den Brief aan Sr. Melcbio-

bezien , dien zy mede zeer vriendelyk ont- Sandvoord

haalden

Zy bleven hier nog tot den 3den Oc- Eerzaame discrete Sr. , onde byzondre Briefvan
tober, en zyn toen van daar na ’t Eiland goede vriend. Na bertelyke groetenisse, en dien Heer
Lamoa, ontrent Tsjina gelegen, ge- alutatie zullen deze weinige regelen dienen, aan Sand

voord.zeild. om ul: geluk te wenschen over den goeden ver-
Op ’t voornoemd jacht de Griffioen nu koop van de huiden , daar van my Elbert

Jaques was Jacques Specx als Onder-Koopman Wouterszoon ten deele advys gegeeven
Specx eer

die den optogt na den Keizer mede ge heeft
ste Japant

daan had, en die met de Gezanten we- Alzoo in ul: gespeurd hebbe een zonderlinsHoofd

der tot Nangasacki gekomen zynde, al-A1609 vroom gemoed, mitsgaders een oprecht Ne-
daar van hen als Opper-Koopman, en derlands herte , zoo is 't, dat ik my verstout
eerste Hoofd van lapan gelaten, gelyk heb, om ul: moeijelyk te vallen, met te ver¬
hy dat nog eenige jaaren daar aan tot A zoeken , dat my de eere ende de Compagnie
1621 (gelyk wy nader zien zullen) ge le vriendschapgeliefd te doen, in den ver-
weest is. koop te vorderen van de huiden, en de an-

sy schynd toen egter juist niet vast in dre goederen , die aan ul: zendende ben,
Iapan gebleven; maar wel eens af en aar vertrouwende, dat zulx niet weigeren zult

gevaren te zyn, hoedanig hy my voorkom naar eerder daar toe alle naarstigheit en yver

olegen, als een liefhebbende patriot van 't ver¬A. 161i, in welk jaar hy met hetJacque-
re gelegene Vaderland.Specx, en jacht de Bralk, met Pieter Segerszoon van

Pieter Elbert Wouterszoon is gecommitteerdPatani den isten Iuli hier quam.
Segerte- om na den Keizer, neffens Matthys tenZy vonden daar in hun tyd noch eer
zoon A

Broe-
161I hier.



4 161. Broeken te reizen; doch al ware ziulx niet
zoo meene ik dat ul: de zelve buiden aller

best aan bunnen meester zult konnen brengen,

gezien hebbende ’t zelve jaarlyks ul: meesten
vandel is, waar door daar in geoeffend en

geexperimenteerdzyt , dat groot verschil heeft
by den genen, die de zelve nooit en heeft ge
nanteerd

Wat lager stond:

Sr. Iaques Specx is met deze schepen ge¬Ten be
wyze lierkomen, om my te verlossen. Hyschryft aan

ul: neffens dezen. Indien ul: genegenis, omaf.

de zaaken van de Compagnie te helpen hand-

haven, op al zulken plaats, als ul: gezinc

zoude mogen wezen zich neder te slaan, on-
der behoorlyke recompense, zullen daar gaar

nie inne contracteeren.

Voor ’t zilver, dat God ten voorstenvarn
de buiden, en andre goederen, zal mogen ko¬

men, mitsgaders van t geene Sr. lacques
Specx aan ul: is zeyndende, believe ul: de

moeite aan te nemen, om te koopen het koper
ende yzer , dat dito Sr. Specx is ontbie-
dende.

Firando den 4. Sept. A. 1614

Onderstond,

UE: Dicnstbereide

HENRIK BROUWER

briesvan Ook zien wy dat de Heer Speck ’t jaar
speck aandaar aan ook diergelyken brief aan den
n¬ zelven Sandvoord schreef, die wy om de
OOItA

oudheit van dit stuk hier mede byvoc
1614.

gen.

Extract van een Brief van de Heer

Specx aan Melchior Santvoord.

lk verzoeke vriendelyk ul: gelieve te con¬
tinuceren in alle goede corréspondentie ende
vriendschap met Elbert Woutersen brenger
dezes , die wederom boven zeyndende ben,
omme als voordezen , de zaake van de Com-
pagnie aldaar waar te nemen, ende te ver
vichten, hem met raad en daad te assistee-
ren , in zulx als tot meeste verzekeringe van

Compagnies goederen zoude mogen geraden vin¬
den vertrouwende volkomentlyk aan ul: goe¬
de kennisse en devoir niet en zal ontbrecken,
den dienst van de Compagnie te belpen vor-

deren, als tot nut en welvaart van ons ge¬
meyn Vaderland strckkende is. Zullen t

zelve met dankbaarheit t'aller tyd erkennen;
ul: op t hoogste recommandeerende de pery-
kelen van goederen tot Ofacca zoo veel te
helpen voorkoomen, als mogelyk zyn zal;
niet aanziende (naar tyds gelegenheit) een

p N.A 27

Spiering in Zee geworpen werd, om de Ka-g. 1834
belauw te vangen.

Firando den 9 January A. 1615.

Onderstond,

UL. Dienstw: Vriend als Broede.

JACQUES SPECX.

A. 1616 schynt hy hier maar alleen, Specx
en toen eerst recht vast Gpperhoofd van rigt hier
Japan, eenige jaaren aan een geweest teA. 1616

de eerstezyn, gelyk hy ook onze eerste houte Lo
ollandse

gie in Firando opgerigt heeft, die by Logie op-
Montanus Fol. 28 zeer wel afgebeeld is;
dog alzoo wy op Tsjina nog nietmogten
nandelen , en daar door belet wierden
Tsjincesche waaren in Japan te brengen,
belastten de Heeren 1ynen het Comp
toir van Japan op te breeken

Haar Edelheden op Batavia, schoon
dien last ontfangen hebbende, vonden niet

geraden den zelven uit te voeren, alzoo 'er
zeer gewigtige redenen waren, die hen
dit beletten.

Zonder den Japansen handel, en meer
andere Inlandsche vertiering van goede-

ren, hier en daar getrolken, hadden zy
geen kans, om hunne Heeren en Mee-
sters die voordeelen, die zy anders wel te

gemoet zagen, te bestellen, daar zy in
tegendeel, zoo zy de Tsjincesche goede
ren , die de Portugeesen hier bragten
maar uit Tsjina bequamen, en die mede
hier brengen konden, zeer groote voor-
deelen te wagten hadden, dat hen dan
ook te sterker aangezet heeft, om der

handel op Tsjina te zoeken, en daar op
met allen ernst aan te dringen

Dus bleef de Heer Specx dan hier noch En blyft
ls hoofd, en vervolgde daar tot. A. 1621. hiertot

dat ons dit volgende schrift bevestigd. . 1021.
Zoo ’t my uiterlyk toeschynt, moet

de een of de ander hem of by haar
Edelheden, of voor al by den Zeevoogd
Willem Janszoon, verdagt gemaakt heb-

ben, als of hy door slingse middelen de

Japanders had weten te bewegen , dat zy
om hem uitdrukkelyk verzoelten zou
den , om de opreize na den Keizer te
doen; dog, om te toonen, dat zulks ver-
zierd, en hy daar aan geenzins schuldig
was, gaf hy deze volgende verantwoor-

ding aan dien Heer over

D2 R¬
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A. 1621
Remonstrantie gedaan door de

Heer Jacques Specx inJapan, aar
den Heer Admiraal, Willem Jans-
299t.

t Gene de E. Heer Admiraal nopende d.Verde lig-
schrift van te doene reise na boven, op huiden voorge
de Heer dragen heeft, hadde voor dezen wel ver
Specx aan

eischt finale resolutie genomen, ende de ge
den Le

committeerde al gedepecheerd te zyn, gely-voogd

Villem ik zelve diversemaal vermaand hebbe, doc

samlioon niet zoo instantelyk, als 't wel behoorde, en
A 1621. den dienst van de generaliteit vereischte, al

zoo daar de bespeurde jalouzy ende suspicie
door ’t hard aanstaan van de Tonno albier,

van myn persoon na boven te gebruiken, b
verscheide persoonen ingetrokken zynde, nie
alleen zulks hebbe moeten matigen ; maar

ook , om merkelyke redenen, desisteeren, en-

de om de suspicien niet te voeden, of de ge¬
moeden t'mywaards te verbitieren, de ver-

scheide harde gedane vermaningen van der
Heer albier eindelyk met stilzwygen aange¬

hoord waar door het ook zoo lang gedila
jeerd is , dat de Portugeezen, die zedert het

voorleden jaar tot nu toe gestadis bun Am-
bassadeur tot Jedo gehouden hebben, nu we

derom voor ons voor zyn Keizerlyke Majt.

zullen compareeren , hunne prêtensien van
het voorleden jaar vervolgen, ende , zoo 2
noch iets te zeggen hebben, nieuwe actie in¬
stitueeren, daar wy op zullen komen, al
verweerders , in plaatse dat tot 't redres van

t geene alreede verboden is, maintenue van

onze alliantie en commercien albier zelve

wel hebbe te eisschen, ende te verzeeken. O)
ons zulks veragtering causeeren zal, laat ik
oordeelen, die t Japansche Hof gezien, ge
banteerd, ende in Japansche costumen er
vaaren zyn, daar mede besluitende , dat ja

loezyen , en suspicien zonder fundament, niet
alleen veragtelyk , maar dikwils tot vernie
tinge van goeden raad strekkende zyn.

Dat de jaloezy , die in dit stuk t'my
waards tot merkelyk nadeel van de genera-
liteit genomen werd, zonder fundament is.
zou de E. Heer Admiraal, ende de Japan

verstaande persoonen uit t naarvolgende kon
nen oordeelen ; ’t is den E. Heer Admiraa
ontwyffelyk indachtig, dat zyn E- my lan
voor de komst van den Tonno albier, zoo in

't Schip Muiden, in Coutchy, als hier ina
Logie, onder Propoosten aangezegt heeft de
ordre van den E. Heer Carpentier met dite
Schip Muiden gekomen te zyn, dat ik met 't
eerste Schip naar Java komen zou, ende da
’t zelve conform die ordre nu zoude mot

ten geschieden , daar ik zyn E antwoordt
niet zonder redenen was, dito Hr. zulke re-
denen was gevende; doch dat my ’t zelve
tot behouding myner eere , zwaarlyk vallen
zoude naar te komen, alzoomyne reekening.
ende boeken noch niet zooliquido effen en ston
den, by den E. Heer Generaal, ofte andre

VINGE VAN
op Java komende, in myn eere lyden zou,. 1623
die ik daar, door myn languitstel, ende nocl

reembroulleerd komende, meer als bier te ver-
wachten had ; ingevalle zyn E. my zyn fa¬
veur bewyzen wilde, waar op zyn E. my

repliceerde , zyn E- daar in niet doen konde
dewyle d’ordre van daar gekomen was , ende
dien volgende goed zyn zoude, my daar toe
prepareerde, daar op vervolgens ik zyn E-

voordroeg, by myn blyven de Compagniegeen Toon
verachtering, maar zoo goeden dienst, als oit dat zy

in Japan gedaan hadde , genieten zoude, voo strviy
uiten

men my tot de reize van zyn Reizerlyke Ma
schade de

jesteit employeerde , daar ik verhoopte, door E Maat.

de groote kennisse en faveuren, die met meest schappy
al de principaalste Heeren, door wien de zaa-no

voordeel
ken van den Hove gedirigeerd werden , t0

erzV

noch toe gehad hadde , alles alzoo te ver- drekekei
ichten, dat niet alleen onze verloren vry- zou
heden wederom bekomen, maar ook de twyf

elachtigen in verzeekering , ende op vasten
voet brengen zoude ; behalven ook, dat ik
na boven gaande , verzeekerde , soo in schen-

kagien, als onkosten, een merkclyke somma
in respecte van voor desen gedaan, soude ge-

profiteerd verden.
Dat ik, ook sulken te doenen dienst niet

voor en sloeg, om myn begaane fouten geheel

daar méede te bedekken , ende onder dien
schyn tot last van de generaliteit opzoogroo
ten gagie zonder voorder Carga, ofte dienst.
ier te blyven , maar daar van tot minste

nuetzing myner eere te desistceren; op alle
’t welke zyn E geen ander antwoorde, al.
de voorgaande, gevende , ik onderiusschen
suspens , met intentie van te moeten veytrek-

ken, gebleven ben
Uit alle t welke ieder onpartydig persoon

zal konnen oordeelen, ik voor de komst van
den Heer albier by my zelve overdacht haddt

zoo uit de verscheide brieven, ende monde-

ling bekomene rapporten van ’t passeerende in
't Hof, noodig te zyn ; 1ot recouvrement van
t verlorene , en de behoudenisse van 't heb-
yende , de zaaken een goed yverig beleidver-

eischten; gelyk ik niet anders op deze manie

re zedert verscheide maalen breeder hebbe
gediscoureerd, blykende bier uit volkomelyk

dat t gebruik van myn persoon tot de voor-
chreeve reize niet by zyn Excellentie, maar

by my, als in zulx ten hoogsten vereisschen-
de , ettelyke dagen voor zyn Excellenties

comst voorgedragen is
leder, die eenige Japansche ervarenheit

heeft, zal konnen oordeelen, of de absiracte

stemmigheit, ende de weinige familiariteit
die de Japansche Heeren met vreemdelingen

zyn houdende , toelaten, dat ik, of iemand
anders door hem zelve , of fecunde persooren
met den Tonno, ofte Hr. albier, zoude kon¬
nen verhandelen. Dat zyn Excellentie

zulks, als hy voor dezen nopende d’employ
van myn persoon zoo aan ons, als aan de
Engelschen, zou willen aandienen, op dat
zy my daar door tot continuatie alhie

moy¬
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16 mogten persuadeeren.

t Welk voorwaar geen Japansche, ende
vooral Firandosche costumen, ten respecte
’t naturel , ende de conditie van den Tonno

albier, medebrengen. Zullen met ’t naarvol¬

gende noch tot meerder munificatie van de
ongefundeerde suspicien voorder betoonen, da
er geen redenen zyn, waarom ik autoriteit
fie voorspraak van den Heer albier gebrui-

ken zoude; om, onder 't dexel van na bo¬

ven te gaan, tot het toekomende jaar te mo¬
gen overblyven : want ik geenige bediening
van staat of secreet houden van myne verag-
teringe daar by kan voorderen, alzoo ik al

ontrent de negen maanden van myn bediend

ampt albier, volgens de ordre van de E Heer

Gouverneur Generaal , hebbe gecedeerd, voo
het toekomende overblyven, als voren ver-

haald, geen gagie gepretendeerd, ende myne
verachtering van reckening al t voorleden

jaar met eigen monde dito E. Hr. Admiraa

ook noch hebbe verklaard, ende daar oprech¬
telyk myne continuatie buiten schade van de
Compagnie aan zyn E. in ’t particulier ver-

cogt, op hope, dat zyn E. niet eenige ge¬

committeerde Raaden nuyn verzoek tot minste
quetzing riyner eere zoude geaccommodeerd

hebben, ten welken aanzien ik naargelaten
hebbe publyke Requcste aan den E- Heer Ad-

uiraal, en de Raaden, tot dien fine over te

geven.
Wat oorzaake ofte redenen, konnen dar

ecnigzins gemoveerd werden, om suspicie te
hebben, dat ik den Hr ofte Tonno albier
zoude geinduceerd hebben, om zulke hoog
lringende aanradinge tot myne zendinge ne
boven te gebruiken, als zyn Excellentie tot

verscheide reizen naar myn opinie alleen uit

roede genegenheit tot verzekering van onzeyn
stand albier, daar zyn eere, en profyt, ook
aan dépendeerende is , gedaan heeft.

Zoo men presumeerd, dat ik, neffens myn

verzoek von overblyven, ondertusschen ook
trachte uit eenige particuliere genegenheit de

reize naar boven te doen, zonder dat de

dienst van de generalitcit zulks zoo hoognoo-
dig vereischt, als by den Hr. albier voorge-
dragen is , en by my betoond werden zal; ii
stelle ten oordeel van den Heer le Febure,

Sr. Matthys, ende Elberts, die de voor-

schreven reize eenige van hun lieden divers
maalen gedaan hebben, of 'er iemand voor

zyn particulier anders, al; groot ongemak, en
chade, by kan vorderen.

De nieuwsgierigheit en queld my ook niet,
om my daar door in koude wintersche dagen
door bagel en saeeuw op zulken reize te be-
geeven , hebbende my wel te laten contentee-

ren, met het geene in Japan gehoord, en ge
zien hebbe.

Japan en lacht my ook zoo niet aan door
groote staaten, en profyten, die ik 'er geno¬
ten hebbe, ende noch veel min ver-vachtende

ben , om daar door de voorsz. reize, of myn
overblyven te vorderen; maar ik verklare d

N. 29
schaamte myn overblyven, ende de genegen. 162t¬
heit tot den welstand van de generaliteit, en
de pretensie van eere , de te doene reize na
oven doet verzoeken verhopende uit voor¬

staande genoegzaam by onpartydigen myn in-
nocentie in de genomen suspicie, van dat de
harde aanrading, die der Tonno, ofte Heer
jan myn zendinge naar boven zoo instante-
lyk gedaan heeft, uit zyn eigen motief ende
goede genegenheit , ende niet uit eenig myn be¬
eid, zyn spruitende, daar ik verklare, als

my onnut zynde, nooit na getracht, ofte op
gehandeld te hebben

Tot contentement van jaloezye , die my de
onzeekere eere , dewelke ik in deze commissie,
of Ambassade hoope te begaan, zoude mogen
misgunnen, verklare ik, dat , ingevalle naar

oede overweging van ’t geene boven hoognoo-
dig zal te verrichten zyn, hun gedisponeerd
vinden , om de voorschreeve reize, ende com¬

missie, te aanvaarden, ik van de sollicita-
tie tot de voorschreeve te doene reize niet al-
leen desisteere ; maar ook myn uiterste devoir
soen zal, om alle brieven, en vertooningen,
zoo te concipieeren, dat zy bevinden zullen

een groote bulpe en leidsman mede gehad te
hebben.

Wat 'er tot dienste van de generaliteit in Wyst aan
t Hof te verrichten staat, zal ik kort aan-wat er aan

't Ho
roeren, zoo veel men hier, naar myn opi-voo ons
nie, zeker kan raamen, konnende niet wee- te vernig
en , wat pot in 't Hof te vyer is , alzoo de ten zy.
Memorie van zyn Mayts, Raaden, die zy tot
Jedo aan de Hr. van bier overgeleverd heb-
be 1, ongeteekend gebleeven is

Zyn Majesteit dan zou dit zelf te kennen

even ; waar uit apparent blykt, dat dit

zyn Excellentie aangesegt zynde, by die na
maar zoo méde nemen zoude, ende dat zy,
er komste van onze gecommitteerden aldaer.
de wil en ordre van zyn Majestcit dan zelf-

zouden te kennen geven; waar uit apparent
noch t een of t ander voorvallen zal, 't
welk, buiien ’t geene, dat in de naarvolgen¬
de Memorie vervat siaat, alleen twee poinc-
en konnen zyn, te weten, ’t uitvoeren van

ryst ende ’t komen zoo van onze als En-
gelsche schepen in Japan, die alleen op de
andre plaatsen ten Oorlog , en, naar hun
penbaar zeggen op ’t rooven vaaren, zon¬

der dienstige Koopmanschappen voor Japar
te brengen, daar op ik weete in 't Hof wy-
nde breed gediscoureerd, maar beb niet ver¬
staan, dat daar in iets beslooten is ; bren-
ende de Japansche costuimen, ende procedu-
ren wel meede , dat in alles discontement heb¬
bende , evenwel t'eender reize gelyk zulks
tiet betoonen zullen ; maar vun de eerste
reen betering vernemende , d’ander dan zoo
aanstooten, dat den onuitblusselyken brand in
t huis gejaagd werd ; daar men tydelyk ,

naar myn opinie, niet alleen in beboord te

verzien, maar ook alle mogelyke middelen te
rebruiken, om zeker te mogen weten, hoe

na wy met Japan staan; ’t welk ingevalle
D3 men
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men ’t zelve op zoo vasten verzeekerden voet
brengen kan, gelyk ik 't, onberoemdgespro
ken , t'onzer eerste aankomst in Japan, me
vryheit van Privilegiën hoven de Portugee
sen by den overleden Keizer gestabileerd bad¬
de , ende tot in 't einde gebleken is, men be
vinden zal verzeekering van onzen stand al
bier by ieder als voor dezen, geacht, end
dat de Poriugeezen zich ontzien zullen zul
ke leugenen meer aan zyn Majesteit te ver
toonen, als voorleden jaar en dit jaar t'on¬
zen grooten nadeele gedaan hebben, zynde
zy Majesteits genegenheit den eenigen stan¬

geweest , die ons in Japan tot noch roe staan
de gehouden heeft, gelyk ik zelfs de E Heen
Generaal verscheide reizen largo hebbe gead¬
viseerd. Waaromme vy de zelve niet al-

leen als voor dezen wederom in ’t geheel
moeten zien te bekommen maar ook trachten

te behouden zoo wy vrugten ende profyt

van Japan willen genieten, als alveede ge
daan hebben, ende ik met 'er tyd schoonde.

vertoonen zal zoo wy tot een vasten Tsji-

necschen handel geraaken konden , daar ik
vorder discourssen, als hier onnoodig, excu-

seeren ; ende met de naarvolgende translaai
van de Artykelen die den Heere albier van

boven meede gebracht, ende ons naar verroo¬
ning der Copye ter hand gesteld heeft, beslui
ten zal, welke in ’t korie naar de Japansche

woorden overgezet ende de uitlegging, ofte
meininge, neffens myne opinie daar by, ge-
steld zyn.

MEMORIE COPYE.

Werd verboden geen Japansche Na-

tie, gehuurd, ofte gekogt, zon
der pas van de Majesteit, met on
ze, of de Engelsche Schepen,0
Jonken, uit te voeren.

De meening van geen gek ofte mannen of
vrouwen uit te voeren versiaat zicb, 20
ik onderrecht ben, en ons by den Hr. albie

generalyk aangezegt is, geen volk met onze
noch Engelsche schepen, of jonken, zyn Ma

jesteits pas niet hebbende , gekoft, of ge
huurd, uit Japan te voeren. Welk ver
bod , op groot aangeven van de Portugeesen.
zoo ’t voorleden jaar neffens onze gecommit
teerden, als dit geheel jaar in 't Hofgewees
zynde , gevolgd is, en, naar ik onderrichi

ben, niet zoo zeer tot faveur van de Por-
tugeesen, als wel om hun volk in zoo groo-
ten gevaar, gelyk de Portugeesen uitgaven
in vreemde Oorlogen niet te willen gepericli
teerd hebben, is geschiea

Wy hebben den E. Heer Generaal per ,
Schip Jams , en de Jonk Firando bier van
als per annex Extract verwittigd, en zyne
ordre daar op verzogt, die zyn E- aan den

VINGE VAN
E. Heer Admiraal hier op gezonden, enge- A. 1621.
recommandeerd heeft, dat men wederoi li-

centie tot uitvoeren van de Japanders zot
rachten te bekomen, zoo lang onze tegen¬

voordige oorlog op zoo veel diverse plaatien
continueeren , zal miemand tevyffelen of de
Japanders zyn ons 1ot den zelven zoo dicii-

dig, als eenige Natie van Indien; derhal
ven met onze vorige vryheit , die wy in t
uitvoeren van de zelve gehad hebben, in alle
mianieren wederom mocten trachten 1e beko¬

men, dat in dese conjunêcture met 't Schip

Amsterdam wel te pas komen zoude , om met

t zelve eenige te zenden en ’t leger, dar :
Amboina tegen bet toekomende jaur vergdert
werd, daar mede te versterken

Geen korte sabels, korte ofgeen an
dre geweeren, ende oorlogsma
teriaalen, zullen mogen uitge-
roerd werden.

Wanneer de E. Heeren Meesters aller-
hande geweer kruit kogels , lonten, ende

indre Oorlogsbehoesten voor onze loyten,
Schepen, ende Indische Oorlog noodig, ten
vollen provideeren , werden wy door dit ver-

rod weinig véragterd ; doch om de consequen¬
tie, en om in onzen handel niet gelimiteer¬
te zyn , achten vy ’t noodig van bicr breeder

versogt te werden : want na desen wel lich

yser ende koper onder de Oorlogs-materiaalen
te rekenen, en uit te voeren verbieden zul-

len.

De Hollanders, ofte Engelschen,
zullen ontrent Japan op Zee niet
rooven

’t Woord van rooven is in Japan schan¬
delyk , ende heel different tusschen rooven van

vyands schepen; derhalven vel te merken is

ynse proceduren by hen als roovers zyn aan¬

gediend, ende verstaan werden, gelyk naar
myn opinie eenige vyanden ontrent Japan ver¬

overende op de limite van 't Land van Ja¬

pan zoo verre sullen geextendeerden verstaay
werden  na dat de Japansche Kooplieden
daar by sullen geinteresseerd, ende de Por-

tugeesen , of Spanjaarden in 't Hof gefavo
riseerd zyn; derhalven naar myn opinie hie
sonderling staat op te letten, en vertoonen,
hoe verre t recht ende de jurisdictie van

brincen in Zee is strekkende soekende in
alle manieren vaste limiten te verstaan, zon

der ons by al te verre distinctie daar aan te
binden. Zoo hier geen andre verklaring op

werd gevorderd, zal 't voor onse stand al-
hier periculeus zyn Portugeesche of Spaan¬
sche Koopvaarders ontrent Japan te ne-
mien

Tot
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Tot Nangasacki zullen, zoo die van

’t groot schip, als andere sche
pen van buiten ’s lands, hun han
deling doen conform de ordre
die by tyden van Ongosiosamm
daar in gesteld is, zonder iets te

veranderen

Dit raakt de Portugeesen, en andre vreem-
de scheepen, tot Nangasacki komende. Schry-
ven in 't Hof eenige vryheeden op t verkoo-
pen van bun goederen, als anderzins ver
sogt te hebben, daar op hen lieden dit tot

antwoord gegeeven wierd, ende apparent in
onzen, ende d’'Engelschen respective ook con

sequentelyk werd gesteld, t welk ons in gee
nigen deelen schadelyk, maar vorderlyk is
alzoo onse handeling en Koopmanschappen met
geen meerder vryheit, als ten tyden van den
overleden Keizer Ongoschio Samma, kon¬
nen doen, derhalven hier op niet en valt 10

replicceren

Op 't Schip dat van de Kooplie
den in Nangasacki by de Hollan

ders, ende Engelschen in Zee ge-
roofd is, onderzocht zynde, zeg

gen , dat daar twec Paapen in ge
weest zyn, ende daarom ’t zelve

genomen hebben. Of 'er Paaper

zyn, zult naauw onderzock doen,
ende hen laten weeten

Naar ik verstaan hebbe, komen de Tonno,
ofte Ileer van Firando , en zyn Majestcits
faveur in Nangasacki van boven geauthori-
seerd om onderzock te doen, of het Paa
pen zyn, of niet. Zoo het Paapen bevon¬

den worden zal 't Fregat, en de ingeladene
goederen apparent ons blyven , ende per faut
van goed bewind, ofte beleid contrarie by d
voorschreeve Heeren verstaan werdende, i
voor zecker, wy boven de schade van resti

sutie gansch ons geloof, ende crediet, zoo by
zyn Majesteit, en andre groote Heeren in 1
Hof verliezen zullen , dat voortaan iets ver¬

toonende , voor leugenachtig gehouden 241
werden

Ik hebbe voor de waarheit verstaan, da
de Hooghootsman, of Schipper von t ge¬

nomen Fregat voor zyn Keizerlyke Majts
principaalste Raad ontboden, geexamineerd
ende ten aanhooren van zyn Majt, zelver di
in een andre kamer bedekt stond, is gedispu
teerd geweest, daar den Heer albier boven
twee zyne principaalste Secrétarissen ook b.
ontboden ; ende mondeling op gehoord is ge¬
weest, die in alles zoo veel t'onzen faveu

gesproken heeft als zyn slaat, en qualitcit

eenigzins mogt lyden.

Daarom zyn Excellentie, zedert zyn
komst albier, diverse maalen zoo hoog gere

ommandeerd heeft, dat men alle naarstig
heit doen zoude, om zoo goeden bewys voo
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de komst van de Heer van Nangasacki tehe. 162
komen , dat het volkomentlyk er waar bly-
ken mogt, dat 'er onder de gevangene Por-
tugeesen twcc Paapen zyn , alzoo zyeens b
t contrarie vermimderd zyn zouden. Dier
halven hoognoodig achte meer als tyd te zyn,
de zaak by der hand te nemen, en te practi-
seeren zulke middelen tot voorschreeve bewys
dat onze gefundeerde pretensie ten goeden ef-
fecte gebracht werde, en de meede-gekomen
Japanders , zooveel mogelyk , ongequetst mo¬
gen blyven. ZooUE. my daar nede beliesa Hoe
te belasten, verhoope de zaak tot zulicn cin¬ Gpecu)
de te brengen, dat wy de Prinse behoudenby yn.

oprciitDe quade same, die door ’t nemen van t
10s

zelve over ons daar van geloopenheeft ver roopte t.
nietigd, ende onze voor dezen vertconde re- herieilen.
denen voor waarachtig zullen geoordeeld wer

den, daar by ons crediet ende reputatie in 't

Jof wederom niet weinig zal werden ge
styfdAlle het welk voorschreeve UE gezament¬

yk zoo gelieven te overweegen, als de dien
van de generaliteit in deeze conjuncture n¬
myie opinie ten hoogsten is vereischende.

Welk geschiedende, twyffele niet, of
zullen UE ook oordeelen, dat de goede dien¬
sten, die ik de generaliteit al reede gedaan
hebbe, en noch in deze tyd bier doen kan

wel waardig zullen geacht werden, dat myy
verzock von het oekomende jaar buiten
laste van de Compagnie over te blyven, ge
consenteerd werde, te meer, alzoo by nuyn
blyven de generaliteit de waardye van eeney
duit niet verkort , ende ter wereld niet an

ders, als t sluiten myner reekening op de ge¬
ierale boeken daar by verachtera werd. En-
de by aldien UE. presumeeren, of suspicie
hebben, my iet anders als de waarachtige
jerachtering myner reekening tot dit verzoel

dwingt, ofte dat ik geduurende myne bedie-
ninge my in eenigen deelen ofte ondienst van

de Compagnie zoude mogen gecomporteerd,of
eenige particulariteiten gepleegd hebben, laat
er onderzoek van doen aan Sr Marthias

ten Brouk, en Evert Wouterssen , die
van eersten af, in ’t jaar 1614 hier by ni
ebleeven zyn. Sr. Camps, Cornelis

Evertssen, en Jan de Noor, zyn in
jaar 1615 hier ook van Bantam gevolgd
Alle welke persoonen hier present zyn, ende

welke niets van ’t passeerende of verhandelde.
zoo den generaalen dienst als myn particulier
Gouvernement betreffende, onbekend is

lk vecte, en vertrouwe niet een punt van
Waar o;hen lieden , of iemand ter wereld, zal ver-

zyn verstaan werden, daar ik den dienst van de ge- voek van
neraliteit ooit by veragterd heb, ende myn over te
eere door besmet werden kan, als dat myn slyven

ver-reekening niet zoo gedresseerd, en effen staat, nieuwae
2is 't wel behoorde ; welk eerste door myn a
te grooten yver in veele zaaken, die ik nu
bevinde tot vermindering myner particuliere
ere ; doch ten besten van den generalen diens
al te veel zelver hehben willen verrichten,

eer fs-
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Om nu noch klaarder te bewyzen dat . 1621.A16z eerst begonnen, en zoo langs zoo meer als

hy ontrent dezen tyd van hier vertrok-Nader be-versloft, dat ik nu zonder bulpe van eenige.
keen is , behoeven wy maar aan te wys datdie by my zyn geweest, alles niet vereffene
haalen, dat de Heeren 1ynen (niet beter de rieelkan. Derbalven ik andermaal tot besluit peck in
wetende, of hy laghier nog hem by hunreverentelyk verzoeke myn vorig verzoek to Japan to

A. 1621nebrieven van den 14den April A. 1622minste quetzing myner eere , ende ten dienst
maar ge-uit Firando na ’t Vaderland ontbodenvan de generaliteit geconsenteerd, ende toe-
leven, enom hen een net bericht van den Japansengestaan werden mag kort en

handel te geven
n op
BataviaActum op ’t Nederlands Comptoir tot Fi- Uit de lyst der Heeren Schepenen of

Batavia blykt ook klaar, dat hy den 3den gewecl irando in Japan dezen zosten September A.
Mey voorzitter van Schepenen , in de1621.

plaats van de Heer Druyf , gemaale
wierd, op welke tyd hy noch niet langOnderstond,
schynd op Batavia geweest, en in ’t

Uwe Dienaar. laatst van A. 1621 daar gekoomen te
zyn.
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door de Heer Willem Janszoon vervangen janszoorvanger de Heer Cornelis van
Nyenroode verscheenen, die die als vyfde Opperhoofd hier tot A. 1633 A. 1630.
hier als vierde Opperhoofd gebleven is

Na den zelve is de Heer Nicolaas Coe- Cockede zaaken der E. Maatschappy, (zoo my
kebacker als zesde Opperhoofd gevolgd, backer A.toeschynd) al van A. 1621 tot A. 1630
die dezen handel ongemeen voortgezet, 1033waargenomen heeft.

en



Ai62, en zyn verblyf hier met veel agting to
A. 1639 gehad heeft

In deze tyd was ieder Opperhoofd al
gewoon, om, geduurende zyn aanwe
zen alhier met eenig aanzienelyk ge-
schenk een optogt na den Keizer
als waare hy een Gezant uit naan
der E. Maatschappy te doen, ’t geen ool
meest van alle de Opperhoorden van

tyd tot tyd vervolgd is
Hy wierd A. 1639 door dien wakke

Caron A.
ren Heer Francois Caron vervangen

1639.
die hier als zevende Opperhoofd gele-
gen heeft en by uitstek een groot
voortzetter van dezen handel geweest is

zich niet ontzien hebbende zelfs zyn le
ven in dienst der E. Maatschappy ontrent

A. 1640 by ’t oprigten van een steene
gebouw buiten ’s Keizeis wet, in de
waagschaal te zetten (gelyk ons hier na

uit de uittrekzels van ’t Japans dag-regis-
ter blyken zal) hoewel hy maar de last

van zyne oppergebieders gevolgd had
Men wil, dat hy door eenige vriender

In wat le aan ’t Hof bericht van ’s Keizers misnoe
vens ge-

gen gekreegen, en zich daar door van devar h

dood , die by de minste weigering, ageve-

zeker over hem besloten was, gered heeft

Want anders stonden ’er al 20 Japander-
klaar, (gelyk wy in de aanteekeningen
op de uittrckzels uit het dag-register

hier na, No. 7 en Artykel gzien om hen

in stulcken te kappen; maarhy, weten-
de, wat pot 'er voor hem te vier was
zei, 200 als de Kcizerlyken Commissa-

ris hem uit ’s Reizers naam belastte dit ge
bouw af te brecken : ’s Keizers last zal
aanstonds volbragt verden ; welkantwoord
den Kcizer, en de Japanders, wonder
wel beviel.

Hy heeft in dat zelve jaar in Mey ool
cen opreize na den Kcizer met uitmun

tende geschenken gedaan
Onder alle de vorige Opperhoofden isHy vva

er geen geweest, die in de grondige ken-een deft p
Koopmai nis van Japan , en in ’t voortzetten van
neen fy den handel alhier by hem te vergelyke-
Saat¬

vas, gelyk ook de Japanders zelts altyd.kundige

’t zy by zyn aanwezen, ’t zy na zynver-

trek, met veel agting van hem gewoon
waren te spreken, en dat met reden, al-

zoo hy een zeer fyn, doorslepen man
van een zeer net oordeel over allerlei zaa-

ken, en zeer naauwkeurig was in ’t na-
vorlchen van alles, wat hem voorquam,
waar door hy zig ook den weg tot het be
kleeden der hoogste bedieningen nader-

hand gebaand heeft, alzoo by zedert by
Wat zyn aanwezen op Batavia eenige maanden

hooge be-buitengemeen Raad, naderhand by zyn
ieninger

wederkomst in Indien A. 1643 Ordinarishy beklee
of gewoon Raad van Indien, en daar na

ieeft.
Landvoogd van Tayouan, en Directeur
Generaal, of algemeen bestierder van den
handel van Indien, gewecst is.

V. DEEL.
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In zyn tyd als Opperhoofdalhierheeft 4. 1639.

hy ook bewerk- , dat de Heer Pistei
Nuiti,gewezen Landvooge van Tayouan,
an zyne langduurige gevanieenis in Ja-
an den fden Juli vry geraakt is; maar
vp zullen uit het bericht, ’t geen hy A
1642 aan haar Hoog Mogende gaf, vec
netter kennisse zoo van hem, als van den

staat van Japan, krygen

Bericht von Francois Caron, wegen:
den Staat van Indiën, voor baar
Hoog Mogende, als Commandeur der

Rerourvloot A. 1642 , gedaan
meest in t korte, doci wegens Ja¬

pan uiivoerig voorgesteld.

Hy maakte haar Hoog Mog. voor af Berigt van

ockend, dat hy de E. Maatschappy toenCaron A.

1642 22n23 jaaren in Indien gediend had
haarHoog
MogBatavia.

Dit was by zyn vertrek zedert eenige
jaaren in stilstand van wapenen, en in
rust gewecst

Malakka.

Dit was, niet lang geleden, door de
onzen veroverd, en de sterfte, die hier
bevorens zeer sterk was, begon hier nu

wat op te houden.

Atsjien.

De Koning was hier overleden, en by
gebrek van Kinderen, zyn Dochter als

Koningin in zyn plaats gevolgd, die ons
hare vriendschap aangeboden had

Suratte, Persien, Choromandel.
Banda, en Ternate

In alle deze Gouvernementen, of Di

rectien, stonden de zaaken noch gelyk
bevorens

Amboina.

Hier deden zich de zaaken gewenscht
tegen de wederspannigen op

Ceylon

Hier was het noch zoo byster wel niet,
alzoo de Keizer van Candi ons mis-
trouwde, en zyne onderdaanen ons zeer
bedriegelyk handelden. Behalven dat
de vereeniging nu tusschen ons en
Portugal ons belettede hier ergens medt
voort te gaan

E Siam,
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die quade gedachte der lapanders van ons A. 1639
ook zeer verminderd. Egter zoudc Kei-Siam, Cambodia, Tonkin, de
zer ons al over lange geloosd en afge-West-kust, en Bantam.
danle’t hebben, zoo liy ons niet muar te-

gen de Portugeesen aangehouden had,Dcze waren noch in den zelven staat,
om dus de Rotten voor de Katten bangals ’t jaar te voren.
te maken.

Zy scholden ons dan eens voor eenTayouan.
schuim van alle volken, en voor menschen

zonder eenigen Godsdienst ; doch danDit was nu volkomen van al het noo
zeiden zy eens weer, dat wy zoo wel,dige tot de vesting-bouw voorzien, ook
als zy, Christenen waren, hoewel de la-was hier alles tot cen grooten handel ge-
vanders ons voor niet minder, dan Chris-schikt, behalven dat ook de Christen

tenen, hielden. Ia zelf dorsten zy onseere by deze woeste Formosaanen ingang
als zy ons na onzen Godsdienst vraag-begon te krygen

den, en wy hen zeiden, dat wy Chrif-
enen waren ,, die in den AlmagtigenJapan.
Drieëenigen God geloofden al lacchende

vel in ’t aangezicht zeggen, wat zoudHy had over de 20 jaaren in dit Land
gy lieden van Christus, of van zyn geloogeweest, daar hy eindelyk Opperhoofc
ve, weten, gy verstaat u veel beter opgeworden, en van waar hy in 't begir
lunderen en rooven, dan op de zaakenvan A. 1641 op Batavia gekomen was,
van Godsdienst.om daar verder zyne verlossing na ’t Va-

Dus nu begon de Keizer de Portugee-derland te bewerken, gelyk hy, gedu-
sen , om ’t verbieiden van hun gelooverende zyn verblyf op Batavia ook o maan-
ldaar, en ons, om deze en gene kleeneden in Rade van India als Lid, of als bui

misslagen onzer bedienden tegen zyne be¬tengemeen Raad, gezeten had.

velen (dat hy geenzins dulden wil moedeHy toonde haar Hoog Mogende, hoe
e werden, tragtende zich dus allengekenswy door de Portugeesen by de Japanders
an alle vrccmdelingen te ontslaan, datzeer vel dagt gemaaket zyn, als of wy maar
hy al voor lange gedaan zou hebben, zooZee-roovers, banditen , en een weder-
hy niet eenigzins daar door wecr houdenspannige hoop, zonder Land, zonder
was, dat hy door de vrecmdelingen vanKoning, Vorst, of eenige vaste levens-
verscheide waaren ,, die hy niet missenwyze, waren, weshalven wy, na hur
kon, en in zyn Land van nooden had,voorgeven ook, alzoo wy geen inkomer
geriefd wierd. En dus woog dit laatstenoch levens-middelen hadden , genood-
tot noch toe ’t zwaarste by hem. On-zaakt waren om met Zeerooven de kof

te winnen. Dit had hy wel wederlegt, dertusschen had hy nochtans beslooten,
en de Japanders grondig van onzen staat om de Portugeesen ontrent Nangasacki

op een kleen Eiland te plaatsen, en henonderrigt, doch egter bleven wy by dit
rolk , dat zeer argwanende, en voor alles daar onder een gestrenge en scherpe wagt

c houden, onder verbod van met de la-bang is, noch al verdagt, hoewel hy
hoopte, dat wy dit met 'er tyd nog wel panders om te gaan, hen den handel

lleen door en met gesworenTolken toe-te boven zouden komen, gelyk dit dan
eindelyk ook by dezes Keizers Grootva latende, gelyk dat ook ’s jaars ’er aan

der klaar bevonden wierd, enkelyk maar in ’t werk gesteld, en tot noch toe zoo

uit haat tegen ons, door de Portugeesen gebleeven is
Eenige jaaren voor en ontrent dien tyconze vyanden, verbreid te zyn; dog die

Keizer was nu dood, en de Portugeesen groeide onzen handel in dat Ryk zeer
aan, waar by de lapanders ondervonden,hielden niet op, om ons weer by den nieu-
dat wy met zilver handelden, en niet meeiwen Keizer zwart te maken, gelyk zy
net buit, gelyk wel bevorens, hier aanook al eenigen ingang aan 't Hof gekre
se markt quamen, waar door wy in die-gen hadden, waar door onze zaaken hier
er gunst by hen geraakten, en fraaijenu wat verminderd waren, te meer, als

winsten deden, die ons te meer aanmoe-vy ter Zee eenige winsten op hen, of of
digden, om deze trotse Natie dog maarde Tsjineesen , by ’t veroveren van hunnt
in te volgen, en hen geenreden van mis-schepen, deden, en de veroverde waa
noegen te geven, zoo dat wy ’t alles 'erren dan in Japan quamen venten of
na schikten om hunne bevelen, hoe hardop Firando tegen zilver verruilden, waar
ook, maar stipt na te komen, om onsuit de lapanders dan weer grond kreger
daar door by den Keizer, en by dit volkom te gelooven, dat wy Zee-roovers wa-
iangenamer te maken , gelyk hen ditren, schoon zy dat voor ons nog quan-

ook in allen deelen zeer smakelyk voor-suis ontveinsden

Zedert dat nu egter dit buit-haalen van quam.
Dit nu was ook de grond , waar opons eenigen tyd opgehouden heeft, is

de
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. 1630 de Keizer voornam, om de Portugeesen
(alzoo de Nederlanders hem rykelyk van

alles, ’t geen hy van nooden had, voor-
zien konden) uit zyn Land eenigzins te
verdrywen , en zich daar door van de
vrceze, dat zy hunnen Codsdienst noch

verder uitbreiden mogten, te ontslaan.

Hier van maakte hy eerst een begir
met de zelvc op allerlei zichtbare wyzen
zoo te plaagen, dat hy vaststelde dat
zy, dit niet lang konnende harden, hur
afscheid zelf wel verzoeken zouden; dot

de Portugeesen verdroegen dit alles met
een verwonderlyk geduld. Ook deder.
zy, in deze elenden zynde, hun best

om ons , als Christenen, mede in da

zelve war-net te helpen , waar toe zy
hunne verloochende Paapen, en de Gou-
verneurs van Nangasacki (die ons meef

altyd tegen waren, en hen begunstig
den) gewoon waren te gebruiken, doen
de door de zelve gestadig zeggen, dat wy
zoo wel Christenen waren, als zy, en dat
wy in een en den zelven God nevens hen
geloofden.

Deze zaak quam de Japanders in ’t
eerst zeer vrcemd voor gelyk zy die ool
zoo niet ten eersten gelooven konden,
ter tyd toe dat zy met ons zelf daar ovei

gesproken hadden, al 't welke, na hunne

bevatting, dan daar op uit quam, dat
wy, en de Portugeesen, een en den zelven
boom des geloofs hadden, en dat wy maa-
als zekere takken van dien van malkan-

deren verschilden, waar uit zy dan voor
ons ook gansch geen voordeelige gedag-
ten behielden

Over deze nieuwheit verheugden zich
de Gouverneurs van Nangasacki, en de-
den ons daar mede aan ’t Hof zeer vee

nadeel. Ontrent dezen tyd deed zicl
ook de opstand in Arima en Amaxa,

door de Christenen veroorzaakt, op, na
’t eindigen van welken oorlog deze Gou
verneurs van Nangasacki nietnalieten ons
wederom by den Keizer zeer zwart te
maken, hoewel de zelve, noch al vein-

zende, des niet te min voortging met
ons zeer wel te handelen, hoewel hi

aan die zelve bestierders van Nangasacki
onze gezworene vyanden) in der stilte

mede last gaf, om dog wel na ons
geloove en gedrag te vernemen, dat zy
ook zoo quaadaardig, als ’t hen mogelyk
was, door behulp der Portugeesen, de
den, en waar van zy een opstel maakten,
zoo als zy oordeelden ons by den Keize

den meesten ondienst te zullen doen, en da
zy dan, zoodanig van hen ondertckend,
aan de Raaden des Keizers overzonden

Deze lazen dit schrift zeer aandagtis
overwogen het , en bessoten, na al
les wel gewiket te hebben, dat alle onze
diensten maar enkele veinzeryen, en in
allen deelen mede maar daar toe ge-

N.
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richt waren, om even eens, als de Por-A. 1639
ugeesen, ondereen schoonen schyn, zoo
ras wy onze kans maar klaar zagen, ons
oogwit als Christenen ook te beryken.
Waar op hy toen in bedenken nam ; om

alle de Christenen cens klaps zyn Land
te ontzeggen; doch stelde dat noch uit
tot de komst der Nangasackische Gou-
verneurs aan ’t Hof, die, na ’t vertrek
der Portugeesen, en na’t volorengen van
nunnen last, daar verschenen

Na dat nu de Keizer alles met her
wel overwogen had, vond hy goed, on
de Portugeesen voor altoos uit Japan te
bannen , even gelyk bevorens ook met de
astiliaanen geschied was, en de Neder-

landers met veel andre bepaalingen (daar
wy bevorens niet van wisten) na Nanga-
sacki te doen verhuizen na dat zelve Ei-
and, waar op zich de Portugeesen by
jun laatste aanwezen alhier onthouden
aadden, stellende daar eenige byzondre
n eigen Gouverneurs , die hen bestie-
ren, en die zich ontrent de uitbreiding
van hun geloove zoodanig van hen
verzekeren zouden, dat men geen reden
ou hebben, om daar voor te vreezen.

Egter hield de Keizer dit nog eenigen
tyd in beraad, oordeelende het beter te
zyn, dat hy ons Japan moede maakte,
en ons dus dwingen mogt, daareen walg
van te krygen, en zoo van zelf ons af-
cheidt te verzoeken

Dog eindelyk ziende , dat dit niet
volgde , vond hy goed ons te belasten
met al onzen omslag van Firanco op te
oreken, en na Decima te verhuizen.

Ondertusschen had de Keizer aan hem
Caron) den 10 Juli A. 1639, 20o schui-

ten zilver (een gunst, noit bevorens aan

de Portugeesen, en ook noit aan eenig
ander Nederlander geschied geschonken;
en 50 dagen ’er na quam een der grootste
Commissarissen des Keizers, Siekingodon-
ne genaamd, om onze wooning te sleg
ten, en om meer andre zaaken te ver-
ichten

Na myn vertrek (zeide de Heer Caron)
belastte die Majesteit, dat de Nederlan-
sers op of ontrent Nangasacki zich zou-
den nederzetten, zeggende , dat hy
hen uit genade alleen toestond in zyn Land
te blyven, hoewel hy zich weinig aar
hun verblyf 'er in liet gelegen zyn, waar
by hy dan ook allengskens het mom
aangezicht begon af te lichten

lle deze onlydelyke quellingen en
mishandelingen, hoe ondragelyk ook in
zich zelven, hebben wy moeten verdu-
ren, om ons oogwit ontrent den aanwasch
van den handel daar te bereiken, en om
ons by den Keizer, en deze Natie, zoo
aangenaam te maken , dat zy ons ten min-

sten als stille Kooplieden zouden willen
dulden

E 2 Loo
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Zoo ras nu de Japanders maar zullen163
vernemen, dat wy met de Portugeesen
in verbond getreden, en met hen bevre
digd zyn, zal het hier noch meer
haperen , alzoo dit den Kcizer ten
uitersten mishagen , en hy geloo
ven zal, dat de Portugeesen, schoon du-
gebannen , nu door ons egter met 'er
tyd wel tot hun oogwit zullen geraken;
weshalven niet anders hier van te wagten
is, dan dat dit aan onzen handel hier den

doodsteck geven, en dat de Keizer, om
zich van deze vrceze te ontslaan , ons
waarschynelyk wel mede zyn Land

ontzeggen zal. Dat ons de tyd verde
zal moeten ontdekken.

Dit nu was wel het voornaamste da
dezen Heer te dier tyd haar Hoog Mog
wegens den Staat en onzen handel in Ja-

pan voorhield.

Hy bleef hier tot A. 1640, en is toerExuetrtie¬

door de Heer Coenraad Crammer als agtsteverving
hem A Opperhoofd vervangen.
1640. Dit is die zelve Crammer, die A. 1626

den 20 October ’s Keizers optogt van
Jedo na Miaco gezien heeft , om der
Dayro (zynde zoo veel als de Japansche
Paus, die wel eer Opperheer van dit
Land was, en zich nu in die Stad ont

houd) te gaan bezoeken
A. 1641 den 1oden Februari wierd d

Le Mair
Heer Maximiliaan le Maire als negen

A. 1641
de Opperhoofd op goedkeuring vanOpper¬

hoofd. haar Edelheden, in zyn plaats voorgesteld,

die den i1den Mey dezes jaars last van

den Keizer kreeg, om met al onzen om
slag van Firando na Nangasacki op te bre-
ken, en na ’t Eiland Decima te verhui

zen.

Dit Decima is een zeer kleen Eilandje,
Onze ver-

’t geen na de Stads-zyde 382, dog na dhuizing

van Firan-Zee-kant 714 voeten lang (oopende
so na 't boogswyze zoo veel uit, als ’t na de Stat
Eiland

toe inbuigd) en 216 voeten breed is
Decima
A1641. In de breedte van ’t zelve, na de kant

Beschry-van de Baay, zyn z groote Poorten, waa
ving van door alle waaren vervoerd werden, en in
tzenve. ’t midden aan de Land-kant, in des zelfs

lengte, is 'er een, waar uit men, over
een steene brug, in de Stad gaat, daar

ook altyd des Stadvoogds wacht, een
Schryver, en een betaster is

Deze wagt bestaat uit : 3 persoonen
die vermits zy dienaars van ’s Keizer

Stadhouders zyn, zich een groot gezag
aanmatigen

De Schryver, onder hen staande, moet
alles aantcekenen, wat 'er op, en van :
Eiland gebragt werd; dat ook door der
voelder, of betaster wel ter degen be-
voeld moet werden, of ’er ook eenige
verbodene en ter sluik verkogte goederer
onder mogten schuilen, alzoo ’s Keizer
geboden niet mogen overtreden werden

VINGE VAN
welke overtreders hy dreigd met de dood 4. 164.
te zullen straffen, zoo maar iemand van
hen zou tragten eenige goederen van ons
heimelyk te koopen, en in de Stad te

brengen
Dit Eilandje nu is van de Waterpoort

af tot agter toe met  reijen zoo woon-
als Pak-huizen betimmerd, waar voorde
E. Maatschappy jaarlyks aan de Japanders
19530 gulden aan huur betaald, hoewel
zy in ’t eerst of A. 1641 den 2ysten Oc
tober het zelve voor 55oo Thayl, of
voor 8z50 gulden (gelyk ons hier na uit
het uittrekzel van’t dag-register blyken
zal) gehuurd hebben

Buiten deze wooningen, de Japanders
toekomende, heeft de E. Maatschappy
zelf in eigendom : groote schoone Pak-

huizen, de Lelic, en de Doorn genaanid,
mitsgaders een groote Kombuis, en Bot¬

telary, een Tolken-huis, en een huisje,
waar in de gevolmagtigden van den Stads-
voogd zyn, als onze schepen lossen, en
laden, die ook van ’t aangebrachte, en
van ’t uitgevoerde aantcekening hou
den, terwyl de Huis-heeren der gemelde
woon- en pak-huizen met meer andre
ersoonen , van dit Eiland afhangende

bezig zyn, om alles te doorsnuffelen.
Dit Eilandje nu, rondom met planken

om heind, vertoond het blad van een waci-

jer. In oude tyden wierden de Portugee-
sen hier op als gebannen, gelyk zy ’t
ook afgepaggerd, en in een redelyke goe-
se ordre gebracht, dat zy meer voor ons
zoo 't by de uitkomst gebleken is, hoe-

wel wy daar toen zeer weinig gissing op
maakten) dan voor zich zelven, gedaan
nebben, vermits die plaats, na dat zy uit
Japan gebannen waren , in dit jaar aan

ons tot een verblyf-plaats en om on

Comptoir daar te houden, overgegeven
is

Behalven nu dat wy daar een fraaije
Logie, en alles, dat tot onzen hande
van nooden is , hebben , is ’er met

'er tyd ook een fraaije thuin aangelegt,
waar in allerlei stal-boomen, van Persi-

ken, Abrikoozen, Pruimen, Kerssen, en

meer andre aangename vrugten zyn. In
de Stad Nangasacki vind men ook Pee-
en ; doch zeer weinig, en geen Appe-
n

Tusschen dit Eilandje en de Stad is een
smal water, waar overeen brug van 150

reden in de lengte, en 5o in de breedte,
legt

Zoo ras daar ’t anker voor Nangasacki
geworpen is, moet al 't geschut af
geblazen, en kruit, kogels, zeilen, schui
ten, en boots, aan de wal gebragt wer
den

Ten eersten zenden zy ookk eenig
Banjoozen aan boord, die alles, tot kat-
ten, honden, aapen, enz. toe, zeer net

op

Hoc

vonder
yk de Ja
vanders

hier met

ons leven.
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A. 1641. opnemen, en doen aanteckenen, en da
moet by ’t vertrek der schepen ook nef
wecr uitkomen, of, zoo ’er cenig dier.
of mensch, komt te sterven, daar van
moet ten cersten kennis gegeven, en dat
dan afgeschreven werden.

leder schip heeft voor en achter cer

Japans vaartuig, met twec Banjoozen ’er
in, leggen

Het is ongeloofelyk, hoe slaafachtig
onze Natie in zommige opzigten van de-

ze trotse en hoogmoedige Japanders hier

gehandeld werd, en dat om geen andre
reden, als om dat men ons al mede ;
schoon niet geheel altoos cenigzins

wegens den Christen Godsdienst verdagt
houd, hoewel zy wel weten, dat 'er groo
onderscheid tusschen onzen, en dien van

de Portugeesen, is, behalven dat zy ool
zeer wel weten , dat wy daar om der
Godsdienst, of om de Japanders daar to
af te trckken, en over te haalen, geen
zins komen; doch het volgende zal on
een netter gezicht en bericht van alles

geven.

Vermits nu ’t land van Japan zeer berg-
agtig langs zyn boorden, en ook vol Ei-
anden , klippen, en zandplaaten is, waar
soor ’t dan ook tot nog toe onbekend
blyft, is men genoodzaakt altyd Schip-
vers en Stierlieden, die daar bekend zyn
daar na toe te zenden, alzoo men daa

anders geweldig lang, en met veel ge
vaar van de wal aan te doen, zwerver

kan, om dat de Eilanden, en uitsteken

de hoeken der bergen het gezigt van ’t

gat der Baay benemen, dat daarom te
moeijelyker is, om dat men nergens, dar
te Nangasacki, aankomen, behalven da

ook geen Japander by een schip, om
het te recht te helpen, komen mag

Zo nu door onkunde, of tegen

wind, een schip of jonk onder de wa
vervallen is, haalen zy , den boden
met 40  50 wrik-schuitjens, ieder van
vyf man, na de gemeene ankerplaats, en
zoo ’t een Tsjineesch, of ander vreemd
vaartuig is, moet de Schipper, of
Koopman, zoo lang in een wacht-barl
in verzekering blyven tot dat zy met
dien bodem in Nangasacki gekomen
zyn.

Om tydig kennis van de aankomst de

schepen te hebben, zyn op de berger
wagt-huiskens, van waar zy met vlag-
getjes zeinen, hoe veel schepen ’er zyn;
’t geen zy in de Baay, zoo ras zy die in
’t oog krygen, mede doen, en zender
visschers-barkjens met tyding na Nanga
sacki, die voorby Decimavarende ; een
zeker vreugde-geschreeuw, waar aan ie-
der een hooren kan, dat het zware sche-
pen zyn, uitgalmen

Zoo ras de Gouverneurs dit verstaan

hebben, werd het ons bekend gemaakt,
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en verzogt, om, na ’t oud gebruik, de . 1635.
brieven van waarschouwing met eenige
Hollanders aan de Schecps-Officieren te
zenden, en te gelyk ook om de E. Maat-
chappy’s brieven, factuuren, het getal
der schepen, de monster-rol, enz. , afte
haïen.

De waarschouwing bestaat daar in, var
aan de hoofden der schepen kennis te ge
ven, dat zy goede zorgdragen, om dog
alle boeken , waar in prenten staan, de
Roomsche Godsdienst rakende, by den
andren te zamelen, om die, nevens alle
andre heiligen , paternosters, roozen-
kransjens , gemunt geld, en verder
alles , dat tot dien Godsdienst maa
eenigzins betrekking heeft, in een ton

by een te kuipen, eer die onder ’t oog
der Japanders komen, alzoo dat veel zwa
igheden geven zou

Dus moeten, om die zelve reden, ook
alle brandewyn-kelders wel nagezien, en

pder zelver prenten wel gelet werden;
waar beneven ook ’s Keizers wagten in
de engte der Baay geplaatst zynde, in 't
voor by zeilen, met het losbranden van

t geschut ter eere der zelven, moeten
gegroet , en dat inede voor de Gou
verneurs, en voor de vlag der Hollan

ders, zoo ras het anker gevallen is, ge-
daan moet werden.

De Hollanders nu, te rug gekomer
zynde , brengen geen papieren mede
naar die moeten eerst door den Opper-

banjoos, die met een andre bark, om
opzicht over ’t gansch werk te hebben,
gevaren is, by den Gouverneur gebragt
werden, die kort ’er aan die papieren na
t Opperhoofd zend; zemtyds de zegel.

los makende, ten bewyze dat de oude

ordre, om zulks te moeten gedoogen,
noch levendig gehouden werd; om dat
le Paapen, ten tyde der Castilianen ge-
jannen zynde, noch aan hunne vrienden

chreven, en in die brieven veel ontdek

king van ’t Pausdom wierd gedaan , en
ok wel Roomsche prentjens, Reliquien
van heiligen, enz. daar in gevonden zyn.

Terwyl de schepen naderen, geeft het
Opperhoofd ’t Cargasoen aan de Tolker
op, nevens ’t nieuws der Vorsten en Sta
ten van Europa, welk laatste een onver-

anderlyke ordre is, waarom ook alle jaar
too een lyst der nieuwe tydingen van Ba-

tavia gezonden werd.
De schepen, ten anker gekomen zyn-

de, leggen digt voor de Stad, en onder
Decima in een schoone Baay, en rond-

om in’t gebergte , ’t welk tot over der
ug, daar ’t maar kan bezaaid werden
aloname met allerley Koorn bezet is. In

de Stad, dic ontrent zoo groot als Dor-
drecht is, zyn veele Tempels, en twee
ot dienst der Tsjineesen ’er onder, in 't

aangen van ’t gebergte gelegen, en waar
E 3 by
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by ook de graven der Japanders staan
die een zeer fraai gezicht van verre ge
ven

Zoo ras het anker gevallen is, gaat '

Opperhoofd na boord, om zynen ver-
vanger af te halen, die, zoo wel als de
mindren, zonder pragt, en zonderdegen.
aan land komt ;, dog alvorens werd ’e
door hem, met de Banjoozen, Tolken,
en een menigte van Japanders in vaartui-
gen zynde, ontrent onze schepen ordr
gesteld, om aanstonds de schuiten, en

boots te laten dryven, die dan met eer
kleen schuitje in een waterken, ’t geer
’t Eiland van de Stad afscheid, gesleept

werden.

Het bos-kruit werd wel geheel afge
vorderd ; dog maar ten deele (dat zy
ook wel weten, en by oog-luiking laten
doorschieten) aan hen gegeven, ’t geen
daar na, nevens ’t boeken-vat, met stroo

ouwen om wonden, en door de Japander-

verzegeld werd, alwaar ’t dan, zonder
het te keeren, in een Pak-huis tot het

laatste oogenblik des vertreks geborgen
werd. Men geeft hen wel magt om in
t kruit-gat te gaan ; dog geen Japande

is daar toe te brengen
Ondertusschen werd de monster-ro

vertaald, waar in de naamen en de ou

derdom der persoonen, man voor man

uitgedrukt staan, en die ook net nage
teld werden, gelyk mede van ’t vee, er
gevogelte , alzoo dat zomtyds van de

Lands-grooten gevorderd werd.
Daar na werd ’er een Placcaat aan de

mast geslagen, en ’t volk voorgelezen,
wat zy op lyf-straf, en verlies van hun
leven, hebben na te komen, zoo aan

boord, als aan de wal, alzoo de Opper-
hoofden, na ’s lands wetten, voor alle
de overtredingen der mindre moeten ver-
antwoorden.

Daar na werd alles zoo spoedig, als 't
mogelyk is, na 't Hof bekend gemaakt,
en de lyst der Koopmanschappen na de
groote Koopsteden gezonden, van waar
dan Gecommitteerde groote Kooplieder
afkomen, die jaarlyks de prys op de waa
ren stellen, en de zelve onder ’t oog der
Nangasackise Borgermeesters waardee-
ren, en opnoemen, wat bezwaring op
ieder soort van goed als een tol, of reg
van den Keizer, en van de Gouverneur-
gesteld werd ; een zaak, voor de E-

Maatschappy zeer schadelyk, alzoo zy
op de grove waren dikwils 60, 70 ja100
ten 100 tot een tol of belasting stellen
waar van de Stad Nangasacki, die alleen
van onzen Koophandel, en die der Tsji
neczen, bestaat, een groote somme to
haar onderhoud, en tot dat der Tempels
trekt , behalven dat ook de vier andre
Keizerlyke Steden, Jedo, Ofacca, Mia

co, en Saccay, daar mede hun deel van
hebben.

V INGE VAN

Als nu de schepen lossen zullen, zoo A. 164.
komt ’er een Schryver, die den Gouver-
neur verbeeld , met cenige Opper-en
Onder-Banjoosen op ’t Eiland, die aan
de Water-poort zitien. Dcze Schryver
u steld op alles ordre, en is van zooveel

aanzien , , dat ieder Japander voor hem
met ’t aanzigt voor over op de mat ne-

derlegt, zoo lang hy tegen den zelven
spreekt, terwyl hy alles met een groote
leftigheid, en volgens hunne naauwbe
paaide ordre bestierd, blyvende daar te-
genwoordig, zoo lang 'er gewerkt werd

De Opperhoofden, en hun tweeden

moeten die Heeren, daar zy zitten, ko-
men verwelkomen, staande een weinig
gebukt, en verzoekende met ’t werk der

E. Maatschappy te mogen voortgaan, ge-
lyk zy, na de ontlossing, ook op de zel-

ve wyze hen moeten komen bedanken ;
het welk zy zoo ook metieder schip in ’t
byzonder moeten doen.

Het tweede schip werd door den Ge-
heimschryver en Gedeputeerde Banjoo-
zen, enz. van den tweeden Gouverneur

gelost ; het derde weer door volk van
den eersten Gouverneur, en zoo vervol

gens by verwisseling
Op ieder schip, dat gelost werd, zit

een Onder-Geheimschryver, of Banjoos
sie by alle voorvallen ordre aan boord

geeft , de pasjens der na land varende tee
kend, of merkt, en de te rug gekomene
nazien doet, of aanteckend , om dan ’s

avonds, by ’t tellen van ’t volk, geen

misslag te begaan
Agter ieder schip werd ten eersten een

wagt-bark geplaatst, waar in 10  11
man, nevens een Banjoos, zyn, die by
beurten waken, om den sluilchandel der

ynzen te beletten ; dat even zoo ook aan

de Jonken der Tsjineesen geschied
Niemand mag, zonder verlof der Land-

of Scheeps-Overheden, na of van boord
varen, en werden van ieder schip de mee-
ste Officieren aan de wal geordonneerd,
om met de borsten van de pen, als Ge-
committeerden, in de Pakhuizen dienst

e doen
Als ’t schip los is, mag niemand

meer van of na boord varen, en’t gemeen
volk houd men, zoo veel als ’t mogelyk
is, van de wal; te meer, alzoo alle de
Europiaanen aan de tafel der E. Maat-
schappy, diens ongelden egter zwaar ge-
noeg vallen, gespyzigd moeten werden.
De Schippers Onder-Kooplieden, en

eenige der oudste Bockhouders, eten by

t Opperhoofd op de boven-zaal ; dog de
Assistenten der schepen, Opperstierlie
len, Opperwondheelers, en mindren, eten
beneden by den Dispensier , die daar
Hoofd is. De Boots-schie-lieden, Kon-

tapels, Botteliers, en andre kleenc

hoofden , eten onder opzicht van den
Bot¬
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i6ar Bottelier. En ’t verder overschot kry-
gen de Matroozen

De ontlossing der schepen geschied met

I Tsjampans der E. Maatschappy, en al¬
les werd net geteld, en aan land herteld
ook alles na de lossing, om te zien of 't

overcenkomt , weer opgenomen. Er
hoewel ’t 'er vry schielyk en ruw toegaat,
werden ’er egter geen zaken van belang
overgeslagen

De goederen van byzondre persoonen

gaan met ’t goed der E. Maatschappy aan
de wal, en, daar na gesorteerd zynde

worden die in een byzonder Pak-hui
rebracht , van waar alles , , dat geen
Koopmanschap is, na ieders kamer door
byzondre arbeiders gebragt werd; maar
alle handel-waaren blyven onder 't bestiei

van 12 Tolken, en eenige mindre be-
dienden, die buiten ’t oog van onze be
dienden dien handel bestieren, dog on
der ’t hooger gezag van d’opper-Tolke
der E Maatschappy, die, zoomenzegt
van alles altyd aan de Opperhoofden ken-

nis geven, hoe zy de aoocoThayl, die
de Japansche Regeering tot den handel

aan de byzondre bedienden van ons toe

staat, hebben verdeeld, schoon deze noit

weten willen, dat zy zich daar mede be

moeijen; en hoewel dit by de hooge Re
geering van Indien , en ook in ’t Va

derland wel zeer qualyk genomen werd.
zoo is daar in niets te veranderen, onder

voorgeven, dat de Japanders dit zoover
staan, om veclehuishoudens in de Stat

hier door te ondersteunen.

De prys der particuliere goederen is
doorgaans wel ; minder, als die vande E
Maatschappy, om dat de hezwaring zoo
veel hooger werd gesteld tot voordeel

van zooveelen, die 'er van trck ken moe

ten; ook moeten alle particuliere ongel
den hier uit betaald werden

Ook werd door de Gouverneurs (toi

een zoetigheid voor de Dienaars die or
de kamers der Nederlanders passen) aan

die Dienaars der Nederlanders toegestaan.
net overschot van de Koopmanschapper
nunnermeesters, opden naam van een ge
schenk, by accoord te mogen koopen,
dat in zich zelven noch zoo al iets be

loopt, en waardig i
De Compagnie heeft ’er geen nadec

by , dan dat die goederen met hare sche

pen vracht-vry hier komen : want zo
de Hollanders deze 4oooo Thayl nie
hadden , zouden de Tsjinecsen daa
mede doorgaan, gelyk dat menigmaa
blykt, dat 'er zoo veel niet is, als dat ka
pitaal bedraagd, en zelf werd het te kort

komende van de Compagnie (dat wel ge
beurd) aan de Tsjineesen gegund.

Aan de Compagnie werd jaarlyks toe-
gestaan, om aan stuk- en pond-goederer

30oooo Thayl te verkoopen, (mits da
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er voor 1oocoo aan Tsjincesche, Ben-4. i6at
gaalschc, en Persiaansche zyde zy) er
dan nog daarenboven Soooo Thayl op de
naani van ruilinig tegen staas-koper, dat
de naani van koop niet dragen niag, mits
het in voordeel aan Nangalacki is ver-
gund, het welk dan te zamen 380000
Thayl, a 70ftuiversieder, of 1330000
uitmaalet

Als nu de schepen ontladen en de goe-
deren in de Palchuizen geborgen zyn,
komen de voornoemde Kooplieden uit de
groote Keizerlyke Steden alles uitzoelten,
dat tot de Hoofsche en Nangasackische

geschenken dienen moet, dat tot 't vertrel
der schepen byzonder gehouden werd

Daar na werd beraamd om den toon-

dag te houden, 2 dagen voor de eerste
verkooping. Deze beraming werd on-
der 't bestier der Stads Borgermeester-
gedaan door den Japanschen Eilands
Raad, die bestaat in 2 Ottona’s, of op-
perste zorgdragers, anders, Eilands-Bor-

gemeesters genaamd (die nacht en dag
beurt om beurt op Decima de wagt hou
den, en 't bestier hebben over de mindre

Japanders, om alle ongeregeldheden te
stuiten, als ook om de brandgereedschap-
pen in ordre en gereed, ook om de huir-
ze en straaten net en wel te houden) de
wachters die by nacht waken, om alle

uuren met  langwerpige houte blokjens
de uuren te doenrond slaan, en na’t vuui
en licht laaten zien , dat de slaven s’avonds
al vroeg moeten uitdooren, om alle ge
vaar van brand voor te komen. Zoo ras

t sterk begind te waaijen, gaan zy ge-
duurig rond, en op de galderyen, daar
de Matroozen slapen, visiteren, gedoo
gende geen licht by nacht, als by de
voornaamste menschen, die zy dan ook
de zorge aanbeveelen.

Zy werden verkoren uit de eigenaars
der huizen , en pakhuizen, kasferossen
genaamd, die met-hun by beurten te wa-
ken jaarlyks van ons voor ’t gebruik van
t geheel Eiland 19500 gulden trekken,
waar onder dan ook ’t Pak-buis aan de

overzyde van de Baay, daar ’t kruit in
egt, begrepen is

Twce dwars-kykers zitten mede in dien
Eilands-raad. Deze hooren en zien, en

hun plicht is, om van alles zanteekening
e houden, en daar afaan de Gouverneurs

verslag te doen, zoo wel van’t gene dit
vergadering mede, als tegen gaat. Ook
reven zy in de ordinaire zaaken van be-
stiering raad, en een van hun beiden moet
altyd in de negotie-tyd op ’t Eiland we-
zen, om de ordre der Geheimschryvers
enz. gade te slaan, en op te volgen.

De verdre leden van den Raad zyn de
topper- en de 4onder-Tolken ; dog de
aatste hebben niet veel te zeggen; maa

de eerste konnen goed en quaad doen.
Deze
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mitteerd, om toe te zien nevensz gecom-arearDeze alle besluit genomen, ofordre ont
mitteerde Hollanders, dat 'er wel gewo-fangen hebbende, komen te zamen met
gen werd, alzoo men wederzyds netteonze Raads-vergadering tot een volko
iantckening van de ponden houd, waarmen besluit over ’t noodige.

van door de onzen aan den tweden persoon,Het Eiland Decima legt aan de zuid
en door die andren aan die van de geld-zyde der Baay, is in ’t jaar 1636 gemaakt
kamer s’avonds een net schriftclyk berigten als een blok van de Stad afgestoken,
gegeven werdom tot een opsluiting der Portugeesen t

De verkooping geschied met ’t inlegdienen
gen van briefjens, in 't bywezen der 2Compagnies Opperhoofd in Firand
Banjoozen, 1 Stads Borgemeester, en d’beschryft heel schimpende in zyn dagre-

andre Raadslieden van ’t Eiland, terwylgister, onder dato 29 Juli 1636, dat dit
de Opperhoofden, en de tweede, daar te-Eiland voor die Natie wierd opgemaakt,
genwoordig zyn, om de verkooping, ne-als een soort van een gevangenis, nie
vens die van de geld-kamer, aan te tecke-konnende denken , dat het ons, na '
nenverbannen der Spanjaarden en Portugeeser

Als alles zoo verre verkogt is, dat deA. 1641 ter wooning even zoo, als hy
huiden, vellen, en buffels-hoorns zullervan hen geschreven had, zou aangewe-

springen alle dezen werden verkogt, werden

De Water-poort gesloten zynde Kooplieden met 'er haast van de verkoop
werd die verzegeld, en de Pak-huizen laats, als of zy de droes zagen aanko-
daar de fyne waaren in leggen, werder men , om plaats voor die lieden, die daa

desgelyks behandeld, welke verzegelins in handelen, te maken ; alzoo niemant

der Pak-huizen eerst over 12 jaaren opge- met hen eeten, drinken, ofomgaan wil
komen is om dat zy vilders zyn, die met doode

erengen omgaan, ’t gerecht ten diensNu kan niemand meer by ons komen

dan door de Land-poort, en ook geen staan , en beuls-werk, doen moeten

vaarom zy ook voor de verachtste men-andren, dan de Eilands-bedienden, als de
Japansche Raad, de Comparadoors, die chen in Japan gehouden werden, gelyk
de kost en andre benoodigdheden verzor- ook niemand hier zyn Kinderen den leder-

gen, benevens andre Dicnaaren, Leer handel leeren laat, of hy moet meteenen
lingen, enz. die alle (niemand uitgezon genegen zyn hem ook beul, rakker, of
derd) aan ’t lyf betast werden, zoo me- iet diergelyks, te laten werder
nigmaal als zy in of uit die poort gaan Een blyk van veragtelyke behan-
dat ook de Nederlanders, van of na boord deling hecft men ook, als onze Opper-
gaande, onderworpen, en waar van alleen hoofden na den Keizer gaan, om hunnt

de 2 Opperhoofden, en de tweede per- eerbiedigheit, en overgave van ’t ge
soon, bevryd zyn. schenk uit naam der E. Maatschappy,te

In die Land-poort zitten 2 Stads doen, want dan moeten zy (zoomen my
Banjoozen, een Schryver, en een Man, berigt heeft) zoo lang in de gehoorzaa
die alle uit-en ingaande persoonen en goe op een mat tegen de grond met het hoofd,
deren naziet, en naauwkeurig onder- zonder op te mogen zien, nedergebuk
zoekt, en die ook alles, wat 'er voorvalt, lyven leggen, tot dat de Ryxraad ge
aanteckend. roepen heert : de Hollandsche Kapitein do

Noch is 'er een Collegie, of vergade zyne eerbiedigheid, en dan werd hy ge-
ring van de geld-kamer, die de negotie waarschouwd, van op te mogen reizen,
boeken der Japanders houden, en die der waar by nu in de later jaaren nog andre
geheclen handel, wegens ’t geen aange zottigheden gekomen zyn, die zy voor

bracht, en hieruitgevoerd werd, net in den Keizer, eer zy vertrekken mogen,
boeken, ieder Koopmans deel byzonde moeten aanrechten, waar van wy hier na
reckenen , ’t geld 'er voor ontfangen breeder sprecken.
afpakken, en, ’t geen de E. Maatschap- ndien ’t waar is, ’t geen men my 'er
py toekomt, geven zy in beslotene bon bericht heeft , moeten zy voorX
dels van 100 coebangs, op ’t vertick der een gemeen Edelman gebukt gaan, en al
schepen over, die dan na Choromandel. de Stadsvoogd van Nangasacki uitgaat,
of elders, werden vervoerd, om die te moeten zy allen uit de weg gaan, en,
zuiveren, waar voor zy dan ontrent 1 als zy met hem spreken zullen, buk
Ryksdaalders (schoon zy hen voor 10 ten, en terwyl de Opperhoorden maa
Ryksdaalders ieder aangerekend zyn) in pukken, moeten de Tolken geheel tegen
kas krygen, om dat de Japansche mun de aarde nedergebukt leggen; behalven
zeer vervalscht is, die echter de s. Maat dat deze Tolken niet meer, noch iet an

schappy zoo,met of tegen wil, moet aan¬ sers, vertolken durven , dan ’t genc zi
nemen weten , dat den Stadsvoogd niet misha-

gen zal; schoon deze Stadsvoogden, b-By ieder schaal is een van deze maat
een optocht na Jedo, zelfs zeer weinicin ’t gezelschap van een Caseros gecom-

van



.164. van de andre grooten geagt, en verpligt
zyn dan al het noodige te verzorgen

Egter is het zeker, dat het voornaam
ste van den handel van hen afhangt, en
over hunne gestrengheit (schoon zy die
veel te veel plegen, en 't Hof niet wei
nig in alles blindhokken) te klagen, zou
zeer gevaarlyk zyn, hoewel ’er voorbeel

den zyn , dat , om zeer geringe zaa
ken, buiten ’s Kcizers weten verrigt.

en over zig genomen zy zich den buik
hebben moeten opsnyden.

Door deze gestrengheit is 't, dat de
onzen maar eens des jaars op zekeren dag
van hunne Jaar-markt, in de Stad mogen
komen.

En egter hebben zy de stoutheit we
gehad, om deze en gene Commissarissen
van 't Hof, nu en dan daar gekomen

en ’er na vragende, tegen hun beter we-

ten aan, wys te maken, dat wy in de
Stad konden gaan, als ’t ons maar belief-
de, dog dat het onze eigen genegenheit

was zoo op dit Eilandje te blyven.
Al wisten zy, dat een schipnoch zoo

ck was, zullen zy, als de tyd van ’t ver
trek, by hen na hun bygeloove vast-ge
steld, gekomen is, niet toe laten, dat
het ontladen en verholpen werde; maa

in tegendeel al waaide het dan een storm,
zoo werd alles, dat zy aan land genomer
hebben, op ieder schip aan boord gebragt
en zy moeten in Zee, al zou het nog zoo
gaan, waar door ook de E. Maatschap
y nu en dan al een slegt gesteld schap
gelyk onder andren ’t schip Spaaren A
1697) verloren heeft.

Wy noemen ’t schip Spaaren, om da
de Heer de Vos (toen Opperhoofd hier

met veel ernst de slegten staat van dit schip
aan de Japanders voorgesteld, en verzog
nad, dat het wat mogt vertimmerd, en
verholpen werden.

Het was 'er zoo verre vandaan, dat zy
dit zouden toestaan, dat zy 't zelve in te-
gendeel zonder uitstel, na dat de gezet-
te dag gekomen was , deden vertrek
ken, gelyk het ook in Zee gebleven er

vergaan is; en, of dat nog niet genoeg
vas, hadden die onmenschelyke bee-
ren noch de stoutheit , , om na Batavia

over dezen braven Heer, alleen we-

gens dit gedaan verzoek te schryven,

dat zy wel lyden mogten, dat hy daar
weder quam, maar dat hy zig stipter na
de Japansche wetten in dezen schikken

moest; maar hadden zy dien Heer zyn
redelyk verzoek ingewilligd, zoo had de
E. Maatschappy, na allen schyn, ’t schip
Spaaren niet verloren, van hoedanige ge-
vallen wy meer staaltjes zouden konnen
geven.

Zyn dat geen onverdragelyke gewel-
denaryen, om welke zekerlyk een volk

zoo edelmoedig, als die wakkere Bata-
V. DEEL
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viers, Japan al lang had moeten verlaten,. 1641.
zonder zig, om een hand vol goud (dat
ju al vry sterk begind vervalscht te wer¬

den) zoo lang te hebben laten ringeloo¬
ren

Ook moeten alle bocken, prenten,Hol¬
ands geld, of wat maar eenige aanstoo
aan de agterdogtige Banjoozen geven kan,
aan een kant gedaan, in een vat gekuipt,
en verzegeld na land gebragt werden :
vant zoo zy hier of daar, by ongeluk,
maar cen Christus aan ’t kruis, ofiet dier-
gelyks , verbeeld zagen, zouden 21
ten eersten vaststellen, dat wy Portugee-
sen, of dat 'er zulken in ’t schip waren.
in dan was ’t met dat schip, en alle, die
er in waren, zeer slegt gesteld, behal-
en dat wy dan ook zekerlyk daar uit
zouden hebben

n oude tyden moest ook het roer van

schip na land; dog men heeft dat na-

derhand in Holland zoo doen maken, dat

net onmogelyk kan uitgehaakt werden
of 'er af te krygen is; weshalven zy 'er
dit nu maar aan laten blyven.

Dat nu ons volk, in Jedo gekonen
zynde, na ’t doen van de gewoone eer-
biedigheit, ten gevalle van den Keizer
en zyn Raaden, nog honderd andre zot-

igheden moet aanrechten zullen wy
hier na breeder in een opreize derwaards
gedaan, vertoonen.

De Opperhoofden zelf plagten dat al
mede te moeten doen; dog nu nietmeer;
maar de gemeene lieden doen het egte
ot nu toe nog

Eer wy van dit Decima afscheiden,
moeten wy hier nog byvoegen, dat men
daar vry slordig, en openbaar, eenige
jonge hoeren (wel uitdruk kelyk daar toe
pgevoed , en die gemeenelyk keesjes
genaamd werden) aanhoud, die men uit
de Stad Nangasacki (daar men z beslote-
ne, en by den Land-voogd toegelatene,

traaten, Jammamats, en Juriamats ge-
jaamd, met deze diertjes heeft) s’a-
vonds op ’t Eilandie brenge, en die dan,
zeer kostelyk gekleed, en van een kleen

neisken (die zy gemeenelyk kapertjes
oemen) verzeld zynde, komen aanstry-
cen, om zich daar voor reekening van

haren Heer, voor z Itsebotjes ofs Ryks-
daalders, aan de vuile wellust, ’t zy van
en Hollander, ’t zy van een Tsjinees,

fwie ’t zy, over te geven
Die zoo veel geld opeenen nacht win

nen , dat zyn al van de grootste Hoeren,
in die meisjens, die zy by zich hebben,

lienen om hun nu en dan te waaijen, en
werden gehouden, om tot dat vuil be-
dryf met 'er tyd al mede gebruikt te wer-
den. Zommige van deze Keesjes blyven

hier ook by dag wel over ; dog dan werd
haare spys, voor 6 maas, of 42 ftuivers
nit de Stad gebragt.

X Dit
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Dit zyn gemeenelyk Borgers Dogters,

met welker Ouders het verloopenis, en
deze werden zelf ook van haare Ouders

daar toe by deze en gene Roffiaanen wel
besteed

Zy werden in een Canga, of draagze-
tel, na dit Eiland gedragen , hoewel
zommige daar ook wel te voet komen

In kleeding (die ongemeen kostelyk
is) gaan zy de gemeene Borger Vrouwen
verre te boven

De Hollanders huuren deze Vrouw-

ieden, voor zoo lang zy daar hun ver-
blyf hebben, en dan betalen zy hen in
eene reis (zoo zy zoo veel bezitten) af ;

dog zoo zy dit niet konnen betalen,
moet het Opperhoofd (zoo my van oude

apans-vaarders bericht is) daar zorg voo

dragen. Ook werd ’er by alle de be
dienden aldaar wel een penning, by eer

colecte of inzameling, voor zulkeen to

dit vuil-gewin uitgelegt
Het godlooste van dit godloos en on-

tugtig bedryf is, dat 'er (zoo myop myne
uitdrukkelyke vrage, waar de Kinderen,

daar af voortkomende, blyven, geant
voord wierd) noit Kinderen van dit schen-

dig bedryf mogen voortkomen , alzoc
de Hoeten-waard daar zyn rekening niet
by vinden zou.

Op deze vuile wyze leefd men daar

onder ’t oog, en mede-weten van’t Op
berhoofd, en zulke gruwelen, over wel
ke God hen allen noch eens rekenschap
ifeissclen, en rechtvaardig straffen zal

werden -ldaar met mede-kennis der O-
verheit niet alleen geduld ; maar zeer
waarschynelyk van hen al mede bedre
ven, behalven dat zy, door ’t openbaa
verloochenen en verlaten van hunner
Godsdienst uit vreeze voor de Japanders.
den rechtvaardigen toorn Gods zigt-
paar op zich laden, diens dienst men om

geen reden in de wereld behoord te ver-
l

Na dezen buiten-sprong, om Decima,
en ’t leven aldaar nevens eenige andre by
zonderheden , daar toe eenigzins betrek
zelyk , te beschryven, zullen wy nu
weder voortgaan met de Japansche Op
perhoofden, zoo als zy vervolgens hie
gelegen hebben, aan te wyzen.

Na dat nu de Heer le Maire hier tot
in’t laatste van’t jaar 1641 gelegen had
verving hem de Heer Johan Elserak, als
tiende Opperhoofd, en hy bleef hier to
den 28sten October A. 1642

Hy wierd op dien zelven tyd door de
Heer Pieter Antoniszoon overiwater ver-
rangen, die als 't elsde Opperhoofd hier
ot den 14 OctoberA. 1643 gebleven is

De Heer Elserak quam toen, als he
twaalfde Opperhoofd, weer in zyn plaats
en onder den zelven is 't geval van Schip-
per Henrik Corneliszoon Schaap, en den

VINGE VAN

Onder-Koopman Willem Byleveld in dit 4. 16.3
zelve jaar gebeurt, die den 3 Februari
met ’t schip Castricum van Batavia ge-
zeild, en op de wal van Japan ontrent de
tad Nambo vervallen zynde, nog vee
spels gehad hebben, eer zy, die met nog
8 Matroozen gevangen na Jedo gebragt
vierden, op vrye voeten geraakten.

Het gansch geval heeftmen by Monta¬
nus, en ’t komt ook hier na wydloopi-
ger voor, voor zoo verre het betreickin;
tot eenige uittrcksels uit het dag-register
nier na volgende, heeft.

Deze lieden wierden meest op de voor-
spraak van dezen Heer Elserak verlost,
nzouden anders mogelyk nog veel moei-
te gehad, en ’er noch lang gezeten heb-

Sen

Hy bleef hier tot het jaar 1644, en oart-
vierd weer door de Heer Overtwater, als te: 4.

lertiende Japans Opperhoofd, den 1aden -
November vervangen.

nHy nam hier den handel zeer naarstig
ot A. 1645 waar en is hem den 3often4
November de Heer Reinier van Tsum, als
veertiende Opperhoofd gevolgd

Niet onder dit Opperhoofd (zoomer

my qualyk bericht heef maar onder la
Maire, is dat godloos geschrift eerst op-
gesteld, dat onze Natie, daar eerst aan-
gekomen zynde, gemeenelyk voorgelee-
zen werd, en waar by zy gewoon zyn
runnen Godsdienst, ten welgevalle der
Heidensche Japanders, als vooreen tyd te
verloochenen

Deze bleef het tot den zyften Octoler Verteg-
A. 1646, en is toen de Heer Wil- 1610.
em Versteegen (wclkers aanmerkingen over
de zaaken van Japan hier na volgen) als
vyftiende Opperhoofd in zyn plaats ge-

comen

Hy heeft dit Comptoir met zeer veelCoyet

gring tot den aden November A. 1647 A. 1647.
vaargenomen, en is toen door de Heci

Fréderik Coyett, als zestiende Opperhoofd
veivangen

Deze bleef het tot den Ssten Novem- Snoek
ver A. 1648, en toen is de Heer Dirk A. 1640

Snock, als zeventiende Opperhoofd, in
zyn plaats gekomen, die den handel mei

al zyn vermogen sterk voortgezet heeft
Hy bleef het tot A. 1640, in welk Blokho-

aar haar Edelheden uit inzigt, dat de viurgaat
Keizer van Japan de 10 Hollanders van . 104

als Ge-Castricum, op de Heer Elferaks voor-
Zant.

spraak, hunne vryheit weer gegeven had,
de Heer Pioter Blokbovius als hunnen Ge

zant aan dien Vorst afzonden, om hen

voor deze bewezene weldaad te danken,
en hem een heerlyk geschenk tot erken

tenis, uit naam der E. Maatschappy,
ver te leveren

Zy vonden ook goed, alzoo die Heer, Die b-

pp zyn vertrek van Batavia den 28sten zyn over-
Juli, zick was, hem den Opper-Koop-lyden

loorFri-
man,
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man, den Heer Andries Frisius, als twce
A1649

den van dit gezantschap toe te voegen
sius ver-

en om hem , zoo hy mogt komen tevangen

overlyden, te vervangenwerd.

Hy stierf op de reize, eer hy in Japar

quam , wierd ’er gebalsemd gebragt, ei
daar zeer statelyk begraven, terwyl d
Heer Frisius, als Gezant, den optogt de
de, zynde van de Heer Antoni van Broné-
horst, als tweede in ’t Gezantschap, ge
lyk men dat in ’t breede by de Hec
Montanus zien kan, ondersteund

De Heer van Bronkhorst verving ook
Bronk- den Heer Snoek den gden November A

horst 1649 als ’t agthiende Opperhoofd van1649 O1
Japan, en bleef hier tot A. 1650perhoofd.

Hy wierd in dit zelve jaar, den z4ster
Sterthe- October, door de Heer Pieter Sterthe
miu: nius, als ’t negenthiende Opperhoofd
1650 vervangen, een Heer,die ongemeen vet

tot het voortzetten van den handel

gedaan, en dierhalven zyn tyd met vee
roem alhier tot den isten November A

1651 doorgebracht heeft, dat ons hier na
by zyn net bericht wegens Japan, noch

blyken zal

De Heer Adriaan van der Burg wasoVan de

dien zelven tyd, als 't twintigste OpperBure

noofd, zyn vervanger, die hier tot den1651

3den November A. 1652 bleef, en in
wiens plaats toen de Heer Frederik Coyet

Coyet gekomen is. Hy was het cenentwintig
1652, ste Opperhoofd, en bleef hier tot der

1oden November A. 1652
De Heer Gabriel Happart, het twec-

Happart entwintigste Opperhoofd, verving hem
1653 Hy bleef hier tot den 3isten October

A. 1654, en wierd toen gevolgd van de
Heer Leonard Winnings, die hier als he

Winning- drie-en-twintigste Opperhoofd ver
1654 scheen.

Hy was (gelyk ook zyn Voor-zaat) een

man van groote bequaamheit, en die di

Ampt met veel ywer tot A. 165« waar
AI

Hy wierd toen door de Heer JohanBouche

Boucheljon, als vicrentwintigste Oppe-jon 1655

hoofd, vervanger
Deze Heer heeft zyn Ampt hier me

zoo veel roem waargenomen, dat haar

Edelheden (gelyk wy in 't vervolg zier
zullen) hem waardig gekeurd hebben.
om hem de eerste van alle Opperhoof

den driemaal als Opperhoofd herwaard.
te zenden

Hy blecf deze cerstemaal hier tot AWage-

1656 en wierd toen door de Heer Zaaar 165
charias Wagenaar, als ’t vyfentwintigste
Opperhoofd vervangen
Deze Heer , den 1iden Juli deze

jaars na Jedo gegaan zynde, woonde daar
met het uiterste levens-gevaar een afgry
zelyken brand by, uit welke hy zich nop
zeer gelukkig, terwyl ’er wel 1000oc
menschen verbrand waren, quam te red
den
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Hy nam de zaaken met veel yver tot d. 1656

A. 1657 waar, en wierd A. 1657 door Bouchel-
de Heer Boucheljon, als het sesentwintig- jon 1657
ste Opperhoofd van Japan, vervangen

N27ge¬Hy bleef hier tot A. 1658, en toen
quam de Heer Wagenaar weder, als ’t haar 165.
evenentwintigste Opperhoofd, in zyn
plaat.

Deze Heer nam hier de zaaken de

E. Maatschappy met veel ernst, en met
een net doorgezicht van alles, wat 'e

aan ’t Hof passcerde, tot A. 1659 waar
en wierd toen wederom door de Heer

Joban Boucheljon, als 't agtentwintigste
Opperhoofd, vervangen

Hy hield het hier met veel roem, naBoichel-

dat hy verscheidemaal voor den Keizerjon 1659.
verschenen was, tot A. 1660, en wierc
toen door de Heer Henrik Indyk vervan- Indyl
gen, die hier als het negenentwintigste 1660,

Opperhoofd verscheen, een Heer, die de
Japanders met zyn gedrag veel genoeger
gegeven heeft

De Heer Dirk van Lier quam hier A. Van Lie-
1661, als het dertigste Opperhoofd in 1661,
zyn plaats , die de zaaken hier tot A
1662 waarnam

Hy wierd door den Heer Indyk weer Indyl
vervangen , die als het eenendertigste 166.,
Opperhoofd toen hier verscheen, en die
A. 1663 door de Heer Willem Volger, al- Volger
het twee-en-dertigste Opperhoofd ver- 1603
vangen is , welkc Heer dit Comptoi
tot A. 1664 zeer yverig waargenomen
en veel eere daar by behaald, gelyk da
ook den grond tot zyne verdere bevoor-
dering gelegt heeft

GruisJa¬Zyn vervanger was de Heer
1664cob Gruis, die in dit zelve jaar als het drie

endertigste Opperhoofd hier verscheen
VolgerHy bleef hier tot A. 1665, en in zyn

plaats quam de HeerVolger weder als het 1005.
vierendertigste Opperhoofd, in dit zelve
aar hier
Die wakkere Heer , die zich de zaa-

ken van zyn Heeren en Meesterszeer liet

ter herten gaan, lei, zoo by de Japan-
ders, als by haar Edelheden, zeer veel
eere in, waar in hy met zeer veel beleis

en naarstigheid tot A. 1666 aangehouden
heeft

Hy kreeg toen den Heer Daniel Six, Six 1666
als zynen vervanger, die als vyfendertig
ste Opperhoofd hier alles waargenomen

heeft, en die A. 1667 in zyn plaats hie
Ranfden Heer Constantyn Ranst , kome

1667.
zag

Hy wierd toen sesendertigste Opper- Sir 1668
hoofd, en wierd A. 1668 van den voor-
noemden Heer Six, als zevenendertigste
Opperhoofd van Japan, vervangen, die
hier tot A. 1669 bleef

A. 1669 quam hier als agtendertigste Francoi
Opperhoofd de Heer Francois de Haze, de Haz
die hier maar een jaar geweest, en A. 1009
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1670door den Heer Martinus Caesar ver
vangen is

Hy wierd toen negenendertigste Op
perhoofd, en was een man van ongemee-
ne bequaamheden, die hy byzonder hie
toonde, gelyk hy daarom ook driemaa

n Japan geweest is

Hy bleef hier tot A. 1671, wannee
hier de schrandere Heer Joannes Kamp
buis als ’t veertigste Opperhoofd aan
landde

Gelyk dit een zeer zachtzinnig en te
gelyk een zeer doorzichtig Heer was
alzoo wist hy zich by de Japanders or

gemeen aangenaam te maken , in zo
verre dat en deze hunne genegenheit voor

hem, en ’t byzonder genoegen dat hy me
zynen dienst aldaar aan haar Edelheden

gar, den grond gelegt heeft, om ook
hem driemaal herwaards te zenden.

Hy bleef hier deze reis tot A. 1672
en wierd toen door den voornoemdei

Heer Cæsar vervangen, die te dier tyd al
’t eenenveertigste Opperhoofd optrad

en dit tot A. 1673 bleef
De Heer Kampbuis wierd toen zyn

vervanger, quam hier ten tweedemaal al
't twee-en-veertigste Japans Opperhoofd
en bleef ’er tot A. 167.

In dit zelve jaar quam hier weder de
Heer Casar ten derdemaal, verscheen

hier als 't drie-en-veertigste Opperhoofd
en bleef dat tot A. 1675
In zyn plaats quam toen weder de
zelve Heer Camphuis, als ’t vierenveer

tigste Opperhoofd van Japan, en blee
dit tot A. 1676
Hy wierd in dit zelve jaar door d’
Heer Dirk de Haas vervangen, die hie
als ’t vyfenveertigste Opperhoofd ver
scheen, en die, gelyk hy een wakker die
naar voor zyn Heeren en Meesters daar
en in Tonkin, geweest is, zich zelver
ook byzonder wel bezorgd heeft, alzo
hy cen man van buitengemeene middele
Was

Hy nam de zaaken alhiermetzeervee
yver waar, en vertrok van hier A. 1677

Zyn vervanger was de Heer Alber
Brevink, die, bevorens als Opperhoofd in
Toikin gelegen hebbende, nu als ’t ze:

enveertigste Opperhoofd in dit zelve jaar
hier quam, tot A. 1678 hier bleef en
toen door den zoo evengemelden Heer

de Haas weer vervangen wierd
Deze Heer, nu ’t zevenenveertigste

Opperhoofd hier geworden zynde, maal
te zich alhier door zyne groote bequaam
heit, en yver by een iegelyk zeer bemind
en by bleef hier zoo tot A. 1679; wan-
neer de Heer Albert Brevink noch een
zyn vervanger, en het agtenveertigste
Opperhoofd wierd ; welk ampt hy to
A. 1680 met zeer veel lof waarnan

Hy wierd in dit zelve jaar door den Heer

VINGE VAN
Jsaae van Schinne vervangen, die het ne-4. 1681
genenveertigste Opperhoofd alhier ge- Van
weest, en dat tot A. 1681 gebleven is. Schinne

LIn dat zelve jaar verscheen hier als he
Cansiusvyftigste Opperhoofd de Heer Henrik
1681,Cansius, een Heer, die maar eens hiei

geweest is, en in die eenc reize onge-
meen veel geld gewonnen heeft

Hy is ook (gelyk dit jaarlyks de post Eerfl-
van ieder Opperhoofd hier was) met een Hollan

geschenk na den Keizer geweest, en al-der ai
tot die ty-

zoo by een Heer van zulken ongemeenetoe den
lengte en dikte na evenmatigheit van dien Keinc
was, dat 'er de Japanders over verbaast van Japan

gezien
stonden, heeft hy alleen een eere genoter

hecft,
die tot die tyd toe anders nooit eenis

Opperhoofd meer heeft mogen gebeuren
dat is, dat hy voor den Keizer gestaan,
en met hem door Tolken gesproken heeft
alzoo hy zeer nieuwsgierig was, om eer

Heer van zulk een groote lengte na by
zich te zien

Alle andre Opperhoofden verschener
wel mede voor den Keizer, dat is, voor

een jaloezy-mat, door welke hy haar kon
zien; maar zy konden hem niet ziei

Cley-Deze Heer bleef hier tot A. 1682.
en is toen door den Heer Andries Cleyer 1062
vervangen, die het een-en-vyftigste Ja-

pans Opperhooid wierc
Hy krecg door dezen Japanschen toch

zoo veel geld byeen, dat hy het grootste

huis bouwde, dat tot noch toe op Bata
via is, en dat de naam wel van een zeer

schoon huisverdiend, alzoo’t ruim goooc
gi: (zoo men wil) gekost heeft

Hy had de roem van een goed Genees

Heer, en een man van geleerdheit te
zyn; dog heeft geen groote preuven var
zyne bequaamheit ontrent het stuk van

dezen handel oit gegeven gelyk wy daar
van aanstonds breeder zullen sprecken.

Men vond ook in dit jaar den 1oder
April goed , zoo om de menigvuldige
verzoeken na dit Ampt af te snyden, als
oolk om de Opperhoofden in haren moei-
jelyken dienst te gemoet te komen, maa
23 vaste persoonen tot Opperhoofden
die malkanderen vervangen zouden, te
verkiezer

Hy bleef hier tot A. 1683, en wierd Ran
toen door de Heer Constantyn Ranst de 1063
jonge, als ’t twee-en-vyftigste Opper
noofd, vervangen

Ik hebbe de eer gehad van dezen Heer
in het byzonder te kennen, en hy had den
room van een zeer gaauw man in het stuk
van dezen handel te zyn

Hy nam dit Ampt tot A. 1684 waar, Besselmai
en zag toen den Heer Joannes Besselman en van
als zyn vervanger te gemoet; doch alzoo Butten
hy op de gins reize stierf, is de Heer hem 1004
Henrik van Buitenhem in zyn plaats
gekomen, die hier het drie-en-vyftigst
Opperhoofd wierd

Dit



A

.1682. Dit was een ongemeen verstandig,
zagtzinnig, en minzaam Heer, die zich
onder de Japanders by uitstck heeft we-
ten bemind te maken, en te gelyk ook

zoo veel genoegen aan zync oppergebie
iers te geven, dat hy allereerst tot vier-

maal toe na Japan gezonden wierd.
Hy bleef hier de eerstemaal tot A

Cleyer
1685, en toen quam de voornoemde685.
Heer Cleyer als vierenvyftigste Opper-
noofd in zyn plaats hier

De Japanders hadden toen (gelyk nu

noch) die gewoonte, dat zy het Opper-
hoofd, den tweeden, en zoovervolgens
de mindre bedienden der Nederlanders

eder toestonden voor een zekere door

hen bepaalde somme aan goederen aan dt

apanders te mogen verkoopen , en
diergelykc somme van Japansche goede-
ren weer van de Japanders te mogen in
koopen, en daar af ’s Keizers tol tevor-

deren, niet begeerende ,, dat dit ’t 21
door de onzen, ’t zy door de Japanders

zou overtreden werden ; , dog de Hec

Cleyer had ’er nevens eenige andren zooDie uii

diep ingehakt, en deze kerf zooverre teJapan ge

n1en uiten gegaan , dat hy daar over voor
wierd, ltyd op levens-straffe uit Japan geban

nen, en 2 Onder-Kooplieden, nevens 39
Japanders, op den hals gevangen geze
wierden.

Eenigen tyd daar na wierden die on
Jo¬der-Kooplieden (van welke de een

anuès Barmentelo genaamd was) door cen

zonderlinge genade van den Keizer, on
der voorgeven , dat zy de wetten van zyn
land, en zyne gestrengheit, zoo wel niet

als de Japanders, kenden, op vrye voercr

gezet ; doch alle die 39 Japansche Tol-
ken wierden over ’t sluiken van ’s Kei-

zers tollen om ’t leven gebracht, 19 de

zelve onthalst, en a der zelve sneden zig

of den buik op, of wierden gekruicigd,
om dat zy zoo veel duizenden aan goedc-

ren tegen ’s Keizers gebod aan gelor
rendraaid, en in’t geheim ’s nagts over
de Stadts-muuren de verbodene Koop
manschappen in de Stad Nangasacki ge-
bracht hadden. Ook wierden alle de by-
zondre Koopmanschappen, in Japan on-
verkogt gebleven, prys verklaard

Ik heb beide die onder-Kooplieden

na dat zy van daar wedergekomen waren
gezien, en gesproken, maar zy hadder
geen lust om weer na Japan te gaan, al-
zoo zy op bedreiging van een zware straf
er uit gebannen, en noch vol schrik wa¬
ren, als zy aan dat kruicigen dagten, al-
zoo zy toen geen andren staat maakten,
of dit zou hun beurt mede, zoo wel als

die Japanders, die zy zagen kruicigen
gevallen hebben

De Heer Cleyer bragt die tweedemaal
zoo veel goude Coebings (a ieder tien
Ryksdaalders) mede , dat hy 'er niet
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veer na toe behoefde te gaan. A. 1680

Hy quam ’er A. 1686 van daan, en Ranst
vierd in dat zelve jaar door den voor- 1636,

toemden Heer Ranst de Jonge vervan
gen ; welkc toen het vyfenvyftigste Op-
crhoofd wierd, en dat met veel lof tot

A. 1687 waarnam.
In dit zelve jaar quam de Heer van Van Bui-

Buitenhem hier in zyn plaats wierd het tenhem
zesenvyftigste Japans Opperhoofd, en 1667;
vertrok van daar A. 1688

Hy wierd toen vervangen door de Heer van Out-
Cornelis van Outhoorn, die het zevenen- hoorn
yftigste Opperhoofd wierd, en diehier 1688
ot A. 1689 bleef.

In zyn plaats quam in dit zelve jaar Sweris
le Hecr Balthasar Sweeris , die als 1689.
t agtenvyftigste Opperhoofd hier ver-
scheen, en dit ampt met veel agting tot
A. 1690 waarnam

Hy wierd door de Heer van Buitenhem, van Bri-
als ’t negenenvyftigste Opperhoofd ver- tenhem
vangen, die hier ten derdemaal nu quam, 1690
en tot A. 1691 bleef-

De voornoemde Heer van Outhoorn van Out-
erving hem toen als het zestigste Op- hoon

16019.berhoofd, bleef dit tot A. 1692 en zag
se Heer van Buitenbem toen hier in zynVan Bui
plaats komen. Dit was nu de vierdemaal tenhen
dat hy hier als het eenenzestigste Opper- 1692,
hoofd verscheen, en hy bleef ’er met zeer

veel roem tot A. 1693
De Heer Gerard de Heere verving hem De Heere

in dit zelve jaar, wierd toen het twec- 1693
enzestigste Opperhoofd, en bleef dat tot
A. 1694

In zyn plaats quam roen de Heer Dykman
Tenrik Dykman, een Heerdie, om zyne 1694.

zonderlinge bequaamheit, hier meedt
vicrmaal geweest is

Hy wierd toen het drie-en-zestigste Van Out
Opperhoofd, bleef dit tot A. 1695, en hoom-
kreeg den Heer van Outhoorn tot zynen 1095
vervanger , die hier nu ten derdemaal
juam, het vierenzestigste Opperhoofd
wierd, en dit ampt tot A. 1696 metveel
of bediende

In dit zelve jaar zag hy den Heer Dyk- Dykman

man hier als zynen vervanger, en als het 1096.
vyfenzestigste Opperhoofd verschynen
ie tot A. 1697 bleef

De Heer Pieter de Vos quam in zyn De Vos
laats, en wierd in dit zelve jaar als het 1697.

zesenzestigste Opperhoofd voorgesteld,
blyvende hier tot A. 1698.

De Heer Dykman was zyn vervan- Dykman
ger in dit zelve jaar, verscheen ’er als 1698.
het zevenenzestigste Opperhoofd , en
nam deze bediening tot groot voordeel
van zyn Heeren en Meesters tot A. 1699
vaar

Hy wierd in dit zelve jaar door den DeT
wakkeren Heer de Vos weer verlost, 1699.
lie het achtenzestigste Opperhoofc
wierd , en dit ampt tot A. 1700,
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A. 1700 met zeer veel lof waarnam
Dykman Zyn vervanger was wederom de Hee

1700. Dykman , die dit jaar ten vierdemaal
en als het negenenzestigste Opperhoofc
verscheen , en tot A. 1701 tot groot
genoegen van haar Edelheden, hier blees
Hy was de laatste, die ’er zoo menigmaa
aan een geweest is

In zyn plaats is in dat zelve jaar de
Dougla

Heer Abrabam Douglas als het ze1701.

ventigste Opperhoofd verschenen, en
tot A. 1702 hier gebleven.

De Heer Ferdinand de Groot quam toerDe Groc
hier in zyn plaats, wierd als ’t eenenze1702.
ventigste Opperhoofd van Japan voor-
gesteld, en bleef dit tot A. 1703

De Heer Gideon Tand verloste henTanc
toen, wierd het twec-en-zeventigste Op-1703.

perhoofd, en nam deze bediening tot A
1704 waar

In zyn plaats is in dit zelve jaar de
De Groo

Heer de Groot hier weer gekomen, er
1704

nam dit ampt als het drie-en-zeventigste
Spperhoofd tot A. 1705 waar.

De Heer Herman Mensing verving henMensing
in dit jaar, die als het vierenzeventigste1705
Spperhoofd voorgesteld wierd, en drie-

maal herwaards gezonden wierd.

Hy bleef hier met zeer veel roem totDeC.te9
A. 1706, en wierd in dit zelve jaar weer1706.

door den Heer de Groot vervangen , die
hier nu ten derdemaal, en als ’t vyfenze
ventigste Opperhoofd verscheen, en tot
A. 1707 bleef

De Heer Mensing verving hem toerMensin
weder als het zesenzeventigste Opper-707.
hoofd, en bleef hier tot A. 1708

Zyn vervanger was de Heer GasparMansdal
Mansdale, die toen als het zevenenze1708.
ventigste Opperhoofd voorgesteld wierd
en dit ampt tot A. 1709 waarnam. In

dit jaar wierd het schip Monster, met
Schipper Walburg, vermist, en den han
del was zoo slecht, dat zy 5o ten hon
derd op hun goederen verloren

Hy wierd door den Heer Mensing toerMensin

vervangen, die hier ten derdemaal, er17059

als het agtenzeventigste Opperhoofd
quam, blyvende tot A. 1710
Zyn vervanger was de Heer Nico-Var

laas Joan van Hoorn, die toen het negenHoorn
enzeventigste Opperhoofd geworden, er1710.

hier tot A. 1711 gebleven is. Men zeg
my, dat 'er in dit jaar 149 ten honders

gewonnen zou zyn ; , dat my vry vee
schynd te wezen

y is in dit zelve jaar door den HeerLardyn
Cornelis Lardyn verlost, die hier als het1711.
tagtigste Opperhoofd quam, en ’er to
A. 1712 gebleven is. Dit jaar was 'er
in de 9o ten honderd, buiten alle om
gelden, en buiten een geschenk van
30000 gulden aan de Keizer, gewonnen
doch bragten maar 1400 koper-kistjens

mede, daar zy 'er op andre tyden wel

VINGE VAN
4000 hadden ; ’t geen daar af quam, om4
dat zy hunne quade goude Cocbangs niet
konden quyt raken

De voornoemde Heer van Hoorn quam Van
weer in zyn plaats, en wierd hier toen Hoon
het eenentagtigste Opperhoofd , welk 1712.

ampt hy tot A. 1713 heeft waargenoo
men.

De Heer Cornelis Lardyn verving hem Lardyn
n dit zelve jaar als het twee-en-tagtigste 1713.
Opperhoofd, en blecf hier tot A. 1714

Hy vertrok toen uit Japan, met het Die ver

schip den Arion; dog verging met het ongeluk
zelve , en noch eenige gemeene lieden met den
den roden November, ontrent de kust alson

14. Op
dat meervan Tsjina, op't rif Paracellas, ilha de Pa

racellasvan onze schepen gekost heeft
rernetOnnoemelyk was de schade die hie

verbeeldby, zoo de E. Maatschappy, als med

veel byzondre lieden geleden hebben
Wy vertoonen dit Iha de Paracellas in

de algemeene kaart zeer nef

Zyn tweede persoon, de Heer Gerar- Verdre
de Voogd, quam ’er met Schipper de Win- gevallen

der schipter en een getal van nog 105 mannen af
breukelinleef 7 weken daar nog op, en geraak-

e, na veel elenden uitgestaan te heb-be

ven, met &am; persoonen , met een aan
eengelapt vaartuig na 4 dagen in Coet-
jjen-Tsjina, daar zy van dien Konins
zeer qualyk, en als roovers gehandeld
an allesuitgeschud, alleen maar van zout
n ryst voorzien, en 14 maanden lang
bloots beens, en bloots hoofds loopende,
en maar een hemd, en een broekje aan
nebbende  zeer jammerlyk behandeld
wierden. Zy vertrolken eindelyk der
20 Febr. 1716meteen Tsjineesche Jonk,
zynde bevorens door eenige Roomsche
Priesters ondersteund, gelyk zy door hun

toedoen ook daar van daan, en na Bata-

ia geholpen wierden, daar zy A. 1716,
den 15 Maart, nog 55 (andre zeggen 51
man sterk , waar onder ook de Assi

stent Matiheus van Hoogstraten, nader-
hand twecde op Padang, en Zoon van
den beroemden Heer David van Hoog
straaten, tot Amsterdan, was, door wien

catynse Taal-kunde zy by dezc Priesters
byzonder zyn te recht geraakt

Ook moet ik met een woord hier nog Berigt van
de  Eu-byvoegen (alzoo ’t hiernaast toe behooro
ropiaanendat men in ’t begin der Grasmaand A
pdePa

1717 eenig nader bericht van de 4 Eu- racelles

ropiaanen, en van de zwarte Jongen, op aan Land
en der zuidelykste Eilanden der Paracel-gebleven
as zich verstoken hebbende, bekomen

heeft, alzoo toen zeker Tsjinees Schip-
er, Kiqua genaamd, wist te zeggen,

dat hy A. 1716 met zyn Jonk van Bata-
via na de Eilanden Siantam, en van daar

na Coetsjientsjina gestevend zynde, in 't
gewest van Fayfoe verstaan had , dat
zekere Coetsjientsjinase Visschers, doo
een zware storm op ’t Rif van Paracel

las
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las vervallen, en met hun vaartuig dicht

aan een dezer zuidclykste Eilanden ge-

comen zynde, door roepen en wenken
vernomen hade , dat daar menschen or
waren; waar op v, aan de wal getrc-
den zynde, 2 Eropiaanen vonden,
en te dier tyd ools verstonden , dat de

twce andre, en de zwarte Jongen, over-

leden waren. Deze twee nu wierden

na ’t vertoonen van cenige stoffen van

waarde, by hen in hun vaartuig genomen,
en na Coetsjientsjina gevoerd, daar zy na
't Hof gesleept, voor dien Koning ge-
bracht en ondervraagd wierden, of ’e

geen goederen, te weten, koper,geld
enz. opdat Eiland door de Zee aangedre

ven, of ’er opgeslagen waren. Zy zei
den, ja; waar op de Koning ten eerster
menschen derwaards zond, die ’er een

grooten schat van koper, goude Coe-
bangs, en andre stoffen van veel waarde

gevonden, en waar mede zy zes vaartui-
gen tot zinkens toe geladen hebben; al
wclke men op aanwyzing dezer Euro

iaanen, die als weg-wyzers mede gin-
ven, bekomen had; maardie ’er niets,
san naaulyks een badjoe ofeen klecdje
van kregen, en verlof (dat noch al ie
troots was alzoo anders zulke schip-
breukelingen ’s Konings slaven werden

om te mogen vertrekken , dat hen wel
aangenaamst was, alzoo zy ten eerster
wel hoorden, wat hunne makkers daa

geleden hadden. Zy waren door een Por
tugees schip, in ’t gewest van Niokman
vervallen , van daar na Macao (zoo men
t waarschynelykst oordeelde) vervoerd,

hoewel men daar van egter geen vaste
verzekering geven kon. Een bericht
dat naderhand door 2 brieven uit Niaroe,

van den Tripolitaanschen Bisschop Ma-
rinus Labbe geschreven, bevestigd is

In de Heer Lardyns plaats quam de

Heer Gideon Bodaan, die A. 1714 het
drie-en-tagtigste Opperhoofd wierd, en

ot A. 1715 hier bleef
Zyn vervanger was de voornoemde

Heer van Hoorn, die in dat zelve jaar al

het, vicrentagtigste Opperhoofd hier

ten derdemaal verscheen, en ’er tot A.
1716 bleef

Hy wierd in dit zelve jaardoor de Heer
Johan Aouwer vervangen, die hier al

Opperhoofd ver-het vyfentagtigste
scheen , en tot A. 1717 bleef , wer-
dende toen door den Heer Christiaan van

Vrybergen vervangen.
Hy wierd in dit zelve jaar als het zes

entagtigste Hoofd voorgesteld, en blecf
hier tot A. 1718.

Zyn vervanger was de voornoemde

Heer Aouwer, die hier als het zevenen-

tagtigste Opperhoofd verscheen, er
die ’er tot A. 1719 bleet

Hy vertrok toen uit Japan; dog wierc
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op de reize ziek, en sprong in een yl-d 1719.
hoofdigheit, zonder dat ’er iemand by
was (zoo men gist, alzoo by zedert de
7de dag der reize, gemist wierd) in Zee

Hy wierd door den Heer van Vrybergen van Vry-
verlost, die als het agtentagtigste Opper-bergen
hoofd hier in dit evengemelde jaar ver- 1719.
scheen, en tot A. 1720 hier bleef; dog
wierd met zyn schip mede vermist, (ge
lyk ’er ook nog 2 andre dat jaar bleven
vervangen zynde in dit zelve jaardoorde

Heer Roelof Diodati, die het negenentag- Diodati
tigste Opperhoofd van Japan wierd, en 1720.
hier tot A. 1721 gebleven is.

Deze Heer bleef hier tot A. 1721, Durver
en de Heer Henrik Durven verscheen inA. 1721.

sit zelve jaar hier als het negentigste Op-
perhoofd , die A. 1722 doorden Heer
foannes van Baten vervangen wierd; dog VanBaten

ook dezen Heer is met het Schip Val-172z.
kenbosch (waar op Coenraad in de Beetou

Schipper was) met man en muis op de
wal van Japan gebleven

A. 1722 wierd de Heer Henrik Durven

ten tweedemaal, als het twee-en-negen-
ste Opperhoofd, A. 172; de Heer Jo-Thedens
innes Thedens, als het drie-en-negentig-1723
Spperhoofd, en A. 1724 de Heer Dur-Durver

ven weer als het vier-en-negentigste Op-1724.
erhoofd met 't Schip Apollonia na Ja

an gezonden; dog bleefook met man
en muis in de openbaare Zee.

Na dat wy nu alle deze Opperhoof-
den, die van den beginne af tot nu toe
in Japan geweest zyn, beschouwd heb-
ben, zal het niet ongevoegelyk zyn, dat

vy met een letterken aanhaalen, wat

waaren door de E. Maatschappy hier
verhandeld, en hoedanige ’er uit Japan
na Batavia gevoerd werden.

De waaren, nu hier getrokken, zyn Waaren.
deze : hier ge

trokken.
. 1669.Barn-steen.
nook A

Quikzilver.
1712.

Chions

Bengaalsche zyde.
Gaazen

Tonkinse dito.

Pansjes
Sumongi’s

Pelangs
Gilamis

Florette Garen.
Hoeden

Camfer van Baros

Verscheide Drogeryen

Bengaalsche Armozynen
Spiegels.

Nagelen.

Kaneel.

Vooten-Muschaaten.

Foelic.

Pe¬
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A. 1722Muscus

Peger.
OlitcitenSiams-Sappan-hout
Olifants-Tanden

Djapaansche Buffels-Huiden
Javaansche Rotting

Siamse Huiden
Agel-hout.

Elands dito

Harten-Vellen. WaarenDe waaren, die men uit Japan voerd
Rocche-Vellen. hierval¬

zyn deze
lende.Poeder-Suiker, gesorteerde.

Fluweelen Goude Coebangs, te weten, in oude ty-
Candy dito den; doch nu niet, alzoo veel te slegiBloed-Koraal, en zulke krailen.

zyn
Sattynen.

Silver, overvloedig.Tsjineesche ruwe zyde.
KoperGekouleurde Brockaaden.
Ongezuiverde Camser

Briller
Porcelyn.Tsjineesche Sabitas.
Thee

Lakenen.
Lak-werken

Damasten
Allerlei zeldzaamhedenKroonrassen.
Goud-draad.

Naay-zyde.
Tsjantsjaauw; of Zee-wier (waar af eerVermilioen

soort van boekwyte bry gekookt werd )
Rood Leder.

Sacki, zekere drank; gemeene, en Kei-
Rattoene Garen

zers-Sacki.Cambodiasche Nootjens
Connemon.

Caliatoers-hout.
Soya.Capok
Abrikoosen ingelegtSlangen-hoeut.
Pruimen dito.Poetsjok
Mibos

Wasch.
Castanien.

Samiliak. Fraai uitgehakt Goud, Silver, Koper
Namrak.

enzTin.
Waaijers.Speauter
Japansche Rottingen

Calambac.
Japansche Ryst in zakjens.Rasmaal.

Staal De E. Maatschappy plagt hier F a 6 Ouden
Katsja.

schepen jaarlyks met cen lading van 122 handel, enCattoen.
13 tonnen Gouds te zenden, die dan met winc-

Borax Japan
27228 tonnen Gouds plagten wederom deeppuSublimaat.
te keeren, bestaande haare ladingen wel zeerver-Zaad-lak.
voornamelyk in Koper, Goud, enz.; minderd.

Cassia Lignea hoedanige groote winsten zy hier plag-
Aluin

ten te doen, niettegenstaande de zwaareSpaans-groen.
ongelden , en lasten, die hier vielen :Soet-hout. want de Hof-reizen, en de noodige on-

Porcelyn-verw
kosten, daar toe vereischt, waren zwaarSuccus Liquirisi
en beliepen ontrent 24 2 25000 gulden,Thee uit Tsjina
de geschenken aan den Keizer tusschenMummie
de 30 a 4oooogl., dan noch kleene geCamfer van Baros.
schenken aan de Banjoosen, al het welkeAllerlei Kust-kleden.
op wel 60 a70ooo gulden quam te staanTaffatsjela’s Sarassa Japanse soort
waar by dan de Nangasackische ongel¬Gemeene Taffatsjela's.
den gevoegd, beliep het een met heMadafons van Bengale.
ander niet veel minder dan twee tonnerG1eg3199
Gouds jaarlyks.Tsjineesche watten

Allerlei verdere Lywaaden.

VYFDE
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Hoe lang een opreize duurd. Ojevaars in de Winter, en meer andre Vaderlandsche
Vogels hier. Japansche bedienden A. 1679. Verder bericht van den handel der becien-
den hier. Verslegting van dezen handel. Wat Natien hier nu al handelen. Uitirckzel
van den Japanschen Almanach. Naamen van hunne Jaaren. Lyst van eenige Japansche
Keizers. Een net verhaal der eerste Kerzers. En voor al van Taycosamma. Die ver-
geven werd, en een Zoon nalaat. over welken by Ongoschio tot Voogd kiest, die nader
beschreven werd. Werd Heer van verscheide Landschappen, zoekt Fideri van kant te
helpen. Belegerd het Kasteel van Ofacca. Maakt, op zyn Dogiers voorbede een ge-
veinsde vrede met hem. Die Ongoschio trouwloos breekt. Ongoschio nu Keizer, en

Gorgin genaamd. Geeft aan de Nederlanders ’t eerste verlof, om bier te handelen. Stierf
A. 1616. Zyn bestel ontrent zyn vyf Zoonen. Toeleg van zyn oudsten Zoon, om zichKei-
zer te maken, en waar op Taytokouni ten eersten als Keizer voorgesteld werd. Die aan
’t geslagt van Mino ongemecte gunst bewees. De Heer van Surunga snyd zich zelven.
nevens zyn voester, den buik op. Dood des Keizers Taytokouni A. 1631. Zyn Zoon
Dayom volgd. En regeerd tot A. 1651. En na hem Ginjoin. Het gezag van 't : 'uis
van Minosamma. ’t Gevoelen, dat 'er onze Maatschappy A. 1666 af bad wegens 2
lantaarnen , door ons aan den Keizer vereerd. Ontosamma’s gezag. Zelf over ’s Keizers

Broeder. Die zich den buik snyd. Dood van Ginjoimsamma A. 1680. Door Cinajoos
vervangen. Die zich aan alle zyn vyanden wreekt. Zyn nieuwe Raadsheeren. Onge¬
mieene trouwe daad van Iwamino Hoe licht de Japanders zich den buik suyden. Dai
door twee gevallen bewezen word. Wie de gunsteling van Cinajoos geweest zy. Zyn ver-
vanger niet recht bekend. Lyst der Japansche Opperhoofden. Eenige tweeden van Japan.
Japansche munten, en gewichten.

le gene, die de op-reize na Je- en voor hoe veel aan Japansche goederen
3 do doen (die gemeenelyk S6 zy weder van daar mogen voeren, van

dagen duurd, waar by mer3 alle het welke ’t Opperhoofd de voor-
ERa de groote uitgestrektheit van naame bestierder en verdeeler is, of ’en
dit magtig Ryk ten deelen afmeeten kan, ten minste een groote hand in heeft, om
hebben my alle als uit eenen mond ver de Schippers, Stierlieden, en verdre
haald, dat men hier niet alleen Ojevaars; Schecps-Opperhoofden, en andre bedien-
hoewel niet overvloedig) maar dat mer den, ieder zyn net aandeel te beschikken,

de zelve daar ook (dat zeer opmerkelyk en toe te leggen. Gemeenelyk blyven
is) in het selste van de Winter, gelyk de Opperhoofden een jaar over, houden-
men ’er ook sneeuw heeft. Ook vind de 4 2 5 borsten, en 1Onder-Koopman,
men ’er Paauwen, Nagtegaalen, Leeu- nevens 1 opper-, en 1 onder-Wondhee-
werken, oneindig veel Gansen, End ler, 1 Hofmeester, en 1 Bottelier (dat
Vogels, enz. en meer andre Vogelen, nu maar i man waarneemd) by zich;
die men in Nederland heeft; en daar zyn maar de twecde gaat altyd met het ver-

lost Opperhoofd wecr na Bataviaook Haazen; maar geen Konynen
Gelyk haar Edellieden A. 1678 en Alle Dienaars van buiten-Comptoiren Verder

1679 een vaste bepaaling ontrent het ge- op Batavia komende, krygen hun maan-bericht
delyks kost-geld, uitgenomen de Japan- van dental der bedienden op de buiten-Comptoi

handel der
ren van Indien, en ontrent hunne sol che bedienden, ’t geen sommigen doctoedien.
dyen, en verder inkomen, gemaakt heb- gelooven, dat zy die rekening in Japan den hier.

wel weer weten goed te maken, en datben, alzoo hebben zy die mede in op-
zy, zonder eenige quetzing van hun ge-zicht van ’t Comptoir van Japan, den 27

Juni A. 1679 bepaald. wisse, de renten ’er nog wel by weten te
Met het Opperhoofd (dat een Opper- vinden ; alzoo ’er jaarlyks aan de byzon-

Koopman is, en die 8o gulden ter maand dre bedienden in Japan, of daar op vaa-
wind) gaat 'er gemeenelyk een tweede, rende, toegestaan werd, om een somme
(die Koopman is, 60 gulden wint, en van 40000 thayl (a 72 stuiversieder) daar

te mogen verhandelen.die alle jaar na Batavia moet komen, om
onderweeg met de Negotie-Boekhouder En schoon de Heeren uit Holland, en

ook haar Edelheden op Batavia, dit me-de boeken te ssuiten) een Palhuis-Mee-
ster, Dispensier (die alle 3 Onder-Koop nigmaal hebben zoeken te stuiten, is
lieden zyn) eenige Boekhouders, en Assi- dat geduurig vrugteloos geweest; alzoo
stenten, die 14 a 16 in getal zyn, en die de Tolken, zoo van de E. Maatschappy
ieder een tax hebben, voor hoe veel aan en van de byzondre handelaars, als mede
goederen zy in Japan mogen aanbrengen, deze en gene mindere Dienaaren , daar

V. DEEL van

A. 1616.
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treden. Den 6den moeten alle de Paa-A 1616.van hunne winsten hebben, waarom ook
ben voor de Gouverneurseen complimentde Japanders nooit lyden zullen, dat zulk.
naken. Den yden wierd de groente varafgeschaft, of gestuit werde; en de Op-
de huizen op ’t eerste quartier maans wegperhoofden, die deze 4oooo thayl onder
genomen. En den iIden dito, zynde bzig, en de mindre bedienden ooglui
ons den i Februari, doen zy hun oude boe-kende laten verdeelen, konnen qualyl
ken weg, maken weer nieuwe, en alleuitwerken, dat hunne onderhoorige Die-
ambagtslieden beginnen weer te werken,naars, en alle de Scheeps-Officieren dit
en hunne winkels weder open te zetten.zoet brokje zou werden ontnomen, al

Den 15den dito is een gelulkckige com-zoo dit de eenigste openbaare voordeelen
pliment-dag by volle Maan. Den 18denzyn, die de Japanders genieten.
is 't Vrouwen Tempel-dag. Den zosten,In de vorige tyden, toen de sluik-han-
zynde een gelukkige dag, houd hun Son-del cenigzins wierd toegelaten, was het
quats op, en den 28sten is ’t een ordi-cen vetje, om na Japan te vaaren. Maai

nu dat belet is , werd het met eer naire compliment-dag. Ook heeft deze
geheel ander oog, als bevorens, aange- naand 29 dagen
zien, ja zelfs veracht, en voor een on De tweede maand noemen zy Niguats,

of de 2de Maan, en deze heeft 30 dagengunst gehouden, als men ’er nu na tot
en begind den 21 Februari by ons. Dergezonden werd.
roden begind Figan, zynde 7 TempelEn zoo gaat het gemeenelyk, als het

vet van de ketel is. Zoo staat het hic dagen agter een. Den 15den is ’t een
met de byzondre Dienaars, en met de E rroote Tempel-dag, en vieren zy dan de
Maatschappy is het ’er al mede goed ge dood van Sackano Nepha, of van den af-
weest. Want uiterlyk te oordeelen, ver god van Soes , dien de Siammers mede

eeren. Den 18den Vrouwen-Tempel-slegt deze handel jaar op jaar merkelyk
alzoo de Japanders ons geweldig met hun dag. Den 28sten compliment-dag.

ne slegte goude Coebangs plagen , die De derde Maand Ocrosaan Niguats,

maar s a6 Ryxdaalders waardig zyn, en eerste derde maand genaamd, heeftO

die zy de onzen voor 10 Ryxdaalders dagen
aanrekenen ; hoewel zy ons toestaan, Waar van den 15den en 28sten compli-
om die hen, in ’t koopen van goederen ment-dagen, en den 18den Vrouwen-
weer tegen 10 Ryxdaalders aan te reke- Tempel-dag zyn. Deze begind na on

nen, dat zeer wel komt, als iemand nie ze rekening den 23sten Maart.

meer goude Coebangs ontfangen heeft De vierde maand noemen zy Songuats,
als hy weer uitgeven kan; anders verliest tweede 3de maand. Deze heeft ooko

hy op ieder der zelve sRyxdaalders; een 29 dagen. De 2de dito is een groote
zaak , die de Japanders schynen bedagi Tempel-dag, den 15 en 28 een compli-
te hebben, om ons dien handel moede en ment-dag, en den 18 Vrouwen-Tempel-
verdrietig te maken; hoewel de onzen dag. Zy begind den 21 April
het ’er nog al harden De vyfde maand, Siguats of 4de maan, Uutrckse

In oude tyden plagten hier ook En heeft 30 dagen, en begind, na onze re- vanhun-
relschen te handelen; dog nu zyn 'er geer kening, den 20 Mey. Den 8sten is de nen Al
Europêers, dan wy, die hier op hande geboorte van Sakano Nepha, die zy hoog nanace
dryven, behalven dat ook de Tsjlneesen vieren. Verder heeft men den 15en 28
die ’er somtyds met 33  34 Jonkenver weer compliment-dagen en den 18 Vrou-
scheenen,hier zeer sterk vaaren,en op som- wen-Tempel-dag
mige jaaren hier wel 100 tonnen goud De zesde maand Goguats genaamd
aan waren aangebracht hebben. heeft 29 dagen, en begind den 29 Juni

Zy rekenen hun jaar niet by maanden; by ons. Den aden begind het regen-
maar by 13 loopende Maanen, en om de saaisoen. Den 5den is 't Cataber-dag,
ongelyke dagen hebben zy 2 zevende en Pelo, of ’t vlagge-feest. Den 15en
en 2 negende Maanen. 28 is ’t ordinaire compliment-dag, den

Wy zouden, als iet zeldzaams , er 18den Vrouwen-Tempel-dag, en den
nooit (onzes wetens) in Europa gezien. 21sten eindigd het regen-moesson

hier by konnen voegen een Japanscher De zevende maand, Rockinguats o
Almanach, volgens welke zy gewoon 6de maan genaamd, heeft 3odagen, en
zyn te leven; dog geven hier van numaar begind den 18den Juli. Den yde begin
een kort berigt, om dat het werk te nen de hondsdagen by hen, en tot den
groot werden zou. i5den is 't by hen Giwan of Kermis, en

Hun Songuats, of Nieuw-Jaar, begon lan staan de kraamen. Den 15 en 20
A. 1697 wanneer ’t by ons den 23 Ja- zyn d’ordinaire compliment-dagen, en

nuari was, op welken dag zy in hunne den 18den is de Vrouwen-Tempel-dag
vaartuigen begonnen te offeren. Van de n De agtste maand , Stisignats of yde
aden tot den 26sten dito beginnen zy de maan genaamd, heeft 29 dagen, en be
Portugeesche vercierselen met voeten te gind by ons den 17 Augustus. De yde

is
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maan genaamd, heeft 29 dagen, en be-. 1616.A. 1616. is een groote compliment-dag, Tanna-
batta of Starra-Feest genaamd. Van der gind by ons den 14 November. Den

is ’t Unific, ofFccst-dag van hun oudsten13 tot den 16 inkluis is het Bon, of 't
Zoon. Den 15 en 28 ordinaire compli-Lampjes-Feest. Den 18den Vrouwen-

Tempel-dag , en den 2Ssten ordinaire ment-dag. En den 18 Vrouwen-Tem-
compliment-dag pel-dag.De negende maand Fatsiguats of Sste De twaalfde maand, Simatski of Iide
maan genaamd , begind by ons den 15 maan genaamd, heeft 30 dagen, en be
September, en heeft 30dagen. Den iste gind by ons den 13 December. Den 8
is het Fasak of Schenkagie-dag is cen vrolyke dag voor de Smits. Den

Den 15 en 28 ordinaire compliment- 15 en 28 ordinaire compliment-dag, en
dag, den 18 Vrouwen-Tempel-dag, en den 18 Vrouwen-Tempel-dag
van den 16 tot den 22 inkluis Figan, of De dertiende maand, Siwas, of 12de
groote Tempel-dag. maan genaamd, heeft 30 dagen, en be

De tiende maand, Coeguats of ode gind den 12 Januari by ons. Den 15 en
maan genaamd, heeft 30 dagen, en be 28 zyn ordinaire compliment-dagen, den
gind den 15 October by ons. Den 7de 18 is de Vrouwen-Tempel-dag, en den
is 't Matsurie, of Kermis, als ook den 30 is ’t mede compliment-dag om dat 'i
ode. Den 12de Comedic-dag voor de jaar dan by hen eindigd. Endit zyn alle
Gouverneurs, den 13de Megis, of Maans- hunne dagen van opmerking, die in de
Feest, den 15 en 28 ordinaire compl' zelve voorkomen.

ment-dag, den 18 Vrouwen-Tempel Even zoo nu is ’t ook in de volgende
dag, en den zoste ’t vast vertrek der jaaren met hunne Almanachen gesteld,
schepen. waar uit men genoegzaam van de zelve

De elfde maand, Sioeguats, of 1odc oordeelen kan.

Hunne Jaaren zyn deze:

Iste Jaar. Torra Tyger-jaar.of het
2de dito. Oe Haze-dito

3de dito Tats Draaken-dito
4de dito Mi. Slangen-dito.
sde dito. Ma. Paarden-dito.

6de dito. Fitsoes. Schaapen-dito.
7de dito. Saar Aapen-dito.
8ste dito Tari Haanen-dito.
pde dito. Ini. Honden-dito.
10de dito I. Wild Zwynen d.
11de dito. Ne Rotten-dito.
12de dito. Oessi.r

Koeijen-dito.

In ’t werk van de Heer Montanus over Om dit nu met eenen opslag te konnen
Japan werd hier en daar wel van de Ja zien, hebben wy daar van een nette Lyst,
pansche Keizers, maar zoo verward ge- zoo verre als die daar voor komen, ge-

sproken, dat men veel moeite heeft, om maakt.
daar uit de nette Regeer-tyd dezer Kei
zeren op te maken.

LY ST

VAN EENIGE

JAPANSCHE KEIZERS.
Lyt van Cubus regeerde var A. 1550 tot A. 1564

eenige Ja Vervangen door zyn Zoon.
pansche Vojacata 1564 1573
Keizers. Vervangen door een vreemde.

Nobunanga 1573 .... 1582 22 Juni.
Vervangen door een vreemde.

G2 Tay-
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1582 . 1598A. 1616. Taycosamma. A. 1616.

Hy voerde eerst de naam van Toguiximo, en
van Faxiba, tot dat hy Keizer wierd

Hy liet een Zoon na, Fideri genaamd, die
door zyn Voogd Ongoschio vervolgd wierd.

eerst Dai-Na hom volgde deze Ongoschio,
fusama genaamd, dog, Keizer geworden
zynde, voerde hy die van

1598 1616Goyssio Samma, of Gongin-Samma.

Vervangen door zyn Zoon
1616 1631Aogunsama, of Combosamma, of Taytokouni-Samma.

Vervangen door zyn Zoon.
1631. 1651Toxogun-Sama, of Dayom-Samma.

Quans (zoo Montanis zegt) dog eigentlyk zyn Zoon
1651 1680Ginjoin

1680Cinajoos, Broeder van Ginjoin-Samma.

in staat zyn zou van zelf te konnen re-Uit de even aangehaalde Lyst der KeiEen nel

geerenzers zien wy wel, dat svolgens de Heerverhaal

an de Deze Ongoschio was een zeer schran-Montanus opgave) Cubus A. 1550 de cer-
eerste der man, Tayko's eerste Ryksraad; dogste Keizer geweest, en dat die van zyn
Kcizers. van een zeer lange geboorteZoon, voor Nobunanga of Nobenage, 0

den Throon gevolgd zy; maar uit he Indien men egter een Japander napie nader
zyn afkomst komt te vraagen, dur-bechregene wy hier na van den Dayro, onder
ven zy daar af nietanders zeggen, dan dat ven werlde zaaken van de Japansche Godsdienst

zyn Ouders groote Landsheeren geweestaanhaalen zullen, zal klaar blyken, da
de Dayro’s altyd, tot voor 199 jaaren, en door de vorige Oorlogen verarmd,

en uit hun bezit gedreven zyn.oppergebieders van Japan gewecst zyn
maar dat door cen misslag van hem , eers Hy was eigentlyk nit het Land van
zyn eene, daar na zyn andre Zoon, en Mikawa, en uit het slecht Boeren-Dorpie
eindelyk Nobenage zich als Keizer opge Hosois, dat ontrent 8 myien van Acka-
worpen hebben, en dat eindelyk Tayco sacki legt, gesproten
Samma op een ecrlyke wyze de weg voo Zyn Ouders, daar woonende, bestel-
zich ook zoodanig hier toe gebaan den hunnen Zoon in een kleenTempeltje
heeft, dat hy niet alleen van ’t volk voor tot Pocchois, om als jongen aldaar by de
gesteld; maar van den Dairo zelf daar in Japansche Pricsters te dienen, en aldus
bevestigd is zyn onderhoud te zoeken hoewel de Ja-

Zoo ras nu Tayco-Samma Keizer ge panders (dit niet durvende zeggen) nuEn voor-
vorden was, vond hy goed, om zyncvan Tay voorgeven, dat hy daar besteld was, om

co-Sam Landsgrooten wat meer werk te geven onder hen te studceren.
ma. en hen de gedagten tot jalouzy te bene- Dit Pocchois is een zeer slecht, en

men , de zelve met een groot heirlegei veracht Dorpje, daar pas 20a 30slechte
na Corea te zenden, een Land, ontrent huisjens staan tusschen zeker gebergte
40 mylen van Japans West-einde (by waar op eenige blinkende schelpkens val

Nangatou) in ’t N. W. gelegen, om dic len, die hier te lande gebruikt werden,
volkeren ook aan zyn Kroon te hegten om papier te vergulden, met het welkt
Om ondertusschen te beter een oog in af te haalen en te verkoopen deze armeDie ver

t zeil te houden, bouwde hy in ’t Lan-geven lieden zich erneeren. Dit Tempeltje is
werd. van Crats aan de Zee een Kasteel, daa tot noch toe in wezen, en werd om de

hy nu en dan wel mede zyn verblyf hield; voorverhaalde redenen nog jaarlyks op ’s
dog 7 jaaren na den aanvang van deze Keizeis kosten zeer net onderhouden,
Oorlog wierd deze wakkere Keizer gelyk de Reizer ook nooit na Miacc
vergeven, waar op zich ieder Landsheci reist, zonder dit Tempeltje te bezoe-
na ’t Hof spoedde, om te zien, of hier ken.

in dit troubel water niet iets voor hem te By dit Dorpie heeft Tayko, ten tyde
visschen zou vaflen. van Ongoschio, voor knegt gediend, doch

Hy liet een Zoon van 6 jaaren na, naderhand heeft de laatst-gemelde doorEn eer

7997 22 Fideri genaamd, waar over hy voor zyr gunst van den eersten, (na dat hy nu reeds
laat dood den Heer van Surunga (toenmaal- ot ’t aimpt van Veld-heer gevorderd was

L19 ngeschio, en naderhand, Keizer gewor- en door zyn eigen naarstigheit, by voor-
wellch den zynde, Gongin genaamd) tot Voog- val van den algemeenen opstand (wanneen
Ongo gekoren, en die hem op de dierbaarste zich alies met Nobenage tegen denschio to

wyze beloofd, en zelf met zyn bloec Dayro aankantte) mede ’t gezag over cenisVoog.

verkiest. verzegeld hal, het Ryk voor dezen zynen volk bekomen, waar door hy zich mee
Zoon te zullen bewaaren, ter tyd toe hy ster van de Stad en ’t Kasteel Famma

mat.



166 mats maakte alwaar hem de Boeren van
Mitske en Nakaisomi in den uitersten
nood zeer getrouw bystonden, om welke
reden ook alle die ingezetenen tot noch

oe van alle lasten, en schattingen, be
vryd zyn.

Hy bracht het eindelyk zooverre, da
Werd

ny by toeval Heer en Meester van deHeer va1
Landschappen Mikawa, Totomi, Suerschei-

de Land- runga, en naderhand ook eerste Ryks-
mappen. raad van Tayco-Samme, en Voogd van zy-

nen nagelaten Zoon Fideri, wierd
Hy had aan Tayco-Samma niet alleen

met eede beloofd, maar ook met zyn
bloed onderteckend, dat hy de Regee-
ring voor zyn Zoon, tot dat hy 15 jaa
ren bercikte, waarnemen, en dat hy dan
het Ryk aan hem overgeven zoude.

Na dat hy nu zyne voogdy aangeno-
men en begonnen had, verplaatste hy
zyn Hof van Mito na Jedo, huwelykte
ten eerste zyn Dochter aan Fideri uit,
alzoo de Japanders hunne Kinderen al zeei

jong aan malkandren uit trouwen, en liet
hen in ’t Kasteel van Osacca woonen
doch hy dags niet minder dan het Ryk,

volgens zyn dierbaare belofte, aan Fider

over te geven : want in plaats van dat

te doen, zogt hy maar listen en lagen,
om hem op de cene of de andre wyze van

kant te helpen, en hem dan hier dan da ar
mede te beschuldigen.

Aldus ley hy hem, onder anderen teToedt i
laste, dat hy een zekere gong, of klol-deri van

kant te die tot Miako binnen den omtrek van
helpen. den Tempel met 1300 beelden noch te

zien is) waar op zynen naaim gegooten
was, had laten ophangen, welken naarn
Fideri had laten uitdoen, voorgevende

dat deze eere hem alleen, en niet zynen

Voogd, toequam
Daar beneven zeide hy ook, dat Fider

met verscheide laandsheeren tegen hem
aanspande, om de Regcering voor den
tyd, by den Keizer, zynen Vader, be-
paald, met geweld te aanvaarden, waar
op niet anders, dan een zwaare inland-

sche beroerte stond te volgen, hoedanige

onheilen hy genoodzaakt en ook bevoegc
was voor te komen, niet anders betui-

gende voor te hebben , dan om Fider
tot reden, en tot zyn plicht te bren

gen.
Daar op trelet hy met een Heir naBeleger-

Dsacca, belegerd het Kasteel, en bragt
hetkaste

den onnooselen, en onschuldigen Fiderivan

Olacc n de uiterste benaauwdheit, waar door
hy genoodzaakt wierd zyn Gemalin n-
naaren Vader uit zyn naam met een oot

moedige bede te zenden.

Zy wierp zich, voor haren onbarm-
hertigen Vader met het aangezigt tei
aarde, hem smeckende, dat hy dog met
zyn eigen Kind medelyden hebben, en

haaren egtgenoot voor deze maal noch

N.t 3
verschoonen wilde, onder die verzeeke-A. 1616.
ring, dat hy geheel en al van’t Ryk af-
zien , en dat aan hem overgeven wilde,
verzockende maar als een gemeen man te
mogen leven

Hy liet zich dan eindelyk (alzoo hy Maakt

noch veel moeite voorzag, eer hy dat een ge-
veinsdeKasteel zou konnen veroveren) van haar, met

zoo ’t uiterlyk geleck) verbidden; dog hem.
onder die voorwaarde, dat haar man, op
dat de wereld ’er geen schande af spreken
mogte, dat hy zoo lang te vergeefs voor
dat Kasteel gelegen had, beloven zou,
en teeken van zyne onderwerping, de
gracht aan de eene zyde van ’t Kasteel te
laten dempen, en dat daar mede alles ir
der minne zou afgedaan zyn.

Die OnZoo ras nu had de vrome Fideri de
gracht niet laten dempen, of Ongoschio, aoscni0

r0UV.
alle trouw en eere vergetende, viel ’er loo-
ten eersten op in, maakte zich meester breekt

an ’t Kasteel, verdurf alles te vieren te
swaard, wat hem maar voorquam, ver-
olgde ook den ganschen aanhang van Fi-
deri, en bragt in zeer korten tyd alles
onder zyn geweld, hoewel dat hem nog
veel bloeds en moeite quam te kol-
ten; maar Fideri zelf ontquam alle zynt
agen, en men wil, dat hy heimelyk na
de Lequios Eilanden dit gevaar zou ont
lugt, en daar tot in den ouderdom van

zyn ooste jaar als een balling geleefd, hoe¬

vel zommigen meerreden imeenen te heb-
ven, dat hy nevens andren in’t veroveren
an ’t Kasteel van Osacca of gefneuveld
of verbrand zou zyn, Een zaak, die me

geen vastigheit (alzoo 'er bewys zoo wel
van ’t eene, als van ’t andre, ontbreckt
gesteld kan werden.

Na dat nu Ongoschio volslagen meester
van het Ryk geworden was, nam hy

den naam van Gongin-Samma (dat is, Hee
Gonrin) aan

Van dezen Vorst heeft de Nederland-
6799ysche Maatschappy het eerste verlof, om schio, ni

hier vry te moogen handelen, verkree-Keizer, en
gen, gelyk dat ook naderhand door zy- Gongin
nen vervanger Taytokoeni vernieuwd, en hernaamt
verder bekragtigd is.

Onder deze twee Keizers hebben de Geeft aan
Europiaanen hier te Lande groote vry- de Neder-

landers
neden, zoo ontrent den handel, als in 't venot on
remeen ontrent veel andre zaaken, gehad; hier te
dog die zyn naderhard, by een nieuw handelen.
voorval van een Inlandschen oproer, door

’t vervolgen der Christenen veroorzaakt,
veel naauwer bepaald , alzoo men hen
mede verdacht begon te houden.

Hy regeerde tot A. 1616, en liet stiert
zyne vyf Zoonen ieder een heerlyk A. 161c
Landschap, om te bestieren, na

Zyn oudsten Zoon, een onccht Kind, zyn beste
maakte hy Heer van Surunga;dog den twe- opttent
den, Taytokoeni genaamd, had hy tot zy- ynVyf

Zoonen.nen vervanger verklaard.
G 3 De
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De derde wierd Heer van Mito, in 't

Landschap Fitayts gelegen.
Den vierden verhief ny tot Heer var

Kinokouni, en den vyfden tot Heer van
Quar.

De oudste had wel geerne in Taytokou
ni’s plaats Kcizer geweest, alzoo hy
meende, dat hem dit niet kon betwist

werden; dog zag geen kans hier toe o
een gemakkelyke wyze ; weshalven h

het ten deelen door list, ten deelen door
geweld, nog by des ouden Keizers le
ven, daar toe zogt te brengen, de gele-
genheit waarnemende, terwyl zyn Va¬
der na Quari was, om ’t groote Ka-

steel Nangoya na zyn zin te doen bou
wen.

Zyn toeleg zou ook na allen schyn we
gelukt hebben, indien dit niet even voor
de uitvoering uitgelekt was

De Gemalin van eenen Mino kreec
'er de snuf af in de neus

Deze doortrapte Vrouw, die te gelyl
de Minnemoeder van den reeds tot Kei-
zer verklaarden Taytokouni was, wist dit

zoo ras niet, of zy veinsde zich, zieke
lyk te zyn, zeggende, dat haar gerader
was, om ten eersten na zekere badstove

te gaan, dat zy ook in ’t werk stelde
hoewel anders Vrouwen van aanzien zecr

weinig gelegenheit hebben, om zonde
een behoorlyke pas ergens henen te kon¬

nen reizen
Zy raakte dan, op dit voorgeven, op

weg; maar vertrok, in plaats van na :
bad, ten eersten na Quari, en gaf dezer
verderfelyken aanslag aan Gongin-Sammo
te kennen, die, hier op niet slapende
spoedig na Jedo keerde.
De Heer van Surunga, vernemende
dat zyn Vader te post na Jedo quam
giste wel, dat ’er iets van zyn voornemen
moest uitgelekt zyn; dog liet niets ’er af
blyken, en ging hem op ’t eerste gerug
by Cawasacki, 5 mylen buiten Jedo, te
gemoet, om hem te verwelkomen; dos
hy vernam uit zyne eerste woorden al
dat de bot vergald was ; weshalven h

zeer ontsteld, en mismoedig weer n
Surunga vertrok, alwaar hy ool
voor zyn leven, gebarrnen , wierd
met last van altyd binnen ’t Kasteel Foe
tojoe te moeten blyven

Om nu alle verdre aanslagen, teger
zynen tweeden Zoon, als zynen vervan

ger na zyn dood voor te komen
vond de oude Keizer Gongin-Samma goed,
dezen zynen Zoon, Taytokouni (die by
den Heer Montanus Kogunsama, en Cam¬

bosamma genaamd werd) by zyn leven
als Keizer openbaar te doen voorstellen

meenende zyn verdere levens-tyd in rusi
door te zullen brengen; doch hy quan
noch in dat zelve jaar 1616, te overly
den.

V. VANINGE
Na dit voorval, en om deze getrouwe 4. 1616

waarschouwing,, door de Gemalin van Dicher
Mino aan den Keizer zoo tydig, tot be-geslagt

van Minhoudenis van het Ryk voor Taytokouni
ongemee

gedaan, is het huis en geslacht van Mino ne guns

Samma in cen ongemeene gunst by dezen bewecs
Keizer geweest, zoo dat 'er geen Lands-
grooten waren, die het zelve niet ten ui-
tersten ontzagen. Zelfs gebood de Kei
zer aan diegenen, die hem beschonken,
dat hy geen minder geschenk aan zyn
Minnemoeder gedaan, en haar naast hem

geëerd wilde hebben
Hier door wierd dit huis van Mino zo

volslaagen meester van alles, dat hy veele
aaren aan den anderen by dezen Keize
doen en laten was

Dit duurde niet alleen in ’t leven van

dezen Keizer; maar dit geslacht behicld

ook (gelyk wy in 't vervolg zullen zien
zyn agting nog by eenige volgende Kei
L015

Ondertusschen bleef ’s Keizers Broeder De Heer

nog in Surunga, of eigentlyk in ’t Ka- van Su
steel l’octojoe, gevangen, tot dat einde- ing

vk deze en gene grooten, en zelfs ceni-
ge Gezanten van den Dayro, voor hem
begonnen te spreken, en ernstig te ver-
zocken, dat de Keizer zich met zyn
Broeder wilde verzoenen; dog de Kei
zer, zyn overleden Vaders vonnis niei
villende herroepen, en ook geen rust,

zoo lang die broeder leefde, te gemoet
ziende, zond eenige wakkere Edellieder
met een geheime last, om hem stil van

cant te helpen, na Surunga, die hem,
voorgevende dat hy was dolzinnig ge
worden, ook stil meenden af te vaardi-

gen, maar zy vonden zig zeer bedrogen:
vant toen zy quamen om hem aan te tas-

ten, vonden zy ziulken onverwagte te
genstand van zyne getrouwe vrienden

en van zeer veel flukse Dienaaren, dat
zy daar alle het leven lieten

Dic Heer egter, wel ziende, dat het
om zyn leven te doen was, en dat hy de-
zen dans niet zou konnen ontspringen
alzoo by vaststelde , , dat de Keizer di
zoo haast niet hooren , of dat hy aan-
stonds bezorgen zou, dat dit zougewro-
ten werden, nam daar op, na dat h
met zyn Minnemoeder, of Voester, in Snyd zich

zelven ,zeer naare klagten uitgeborsten was hetoevens
edelmoedig besluit, van zich (gelyk ook zyne
zy tot zyn gezelschap dede) op zyn Ja-Voester

ans den buik te snyden, achtende het den buik

grootmoediger zulken loffelyke en by alle
de Japanders zeer geprezene, dan wel dc

eene of de andre schandelyke dood te
sterven.

Eenigen tyd daar na, of wel A. 1631, Dood des
quam de Keizer Taytokouni te sterven, Keizers

aytowerdende door zynen zoon Dayom-Sam-
ma (by Montanus Toxogunsama, en Chion- 163
gan, genaamd) vervangen.

Deze
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Saimma’s

gezag.

A
Deze regeerde tot A. 1651, latendeA. 1631.

Zyn Zoon 3 zoonen na , van welken de oudste

Dayom Ginjoin Samma genaamd, (dic by Monta¬
volgd, nus Quane, en ook als een geheel ander
regeerer

of als cen vrcemd Prins voorkomt) hemde tot

in’t Ryk volgdeA. 1651

Deze Vorst, een doodelyk haater var
En na

de Vrouwen, en een groot Sodomier,hem Gin-

oin liet geen Kinderen na, alzoo hy zyne
Miday, of Keizerin, in een Kasteel zon-
der reden opssuiten , en daar sterven

liet
Hy bemocide zich zeer weinig met de

regeering van het Ryk, en liet alles maar

na ’t welgevallen van zyne twee Ryks

Raaden Outo-Samma, en voornamelyl
na dat van lnamamino afloopen, en uit
voeren

De laatst-gemelde Raads-Heer moesHet ge

rootmoeder tegen de voester van der22g van

huis van Keizer Tzytokoiuni zeggen; waar uit men
ino

ziet, dat dit, zoo sterk onder de vorige
Sainma

Keizets begunstigd huis, ook onder de-

zen Keizer nog al in die zelve achting
was, bestierende alles na hun byzonder

goedvinden

Alle, die by de Mino-Samma’s in gunst
waren , waren het ook by dezen Keizer,

en die zy haatten, hadden daar geen ingant
ter wereld

De Nederlandsche Maatschappy heeft’t Gevoe¬
daar van A. 1665 en 1666 het gevoelenlen, dat e

On3 ehad in welk jaar de voornoemde
M

Raadsheer haar bitteren vyand over ze
sch- Py

ker voorval wierd.
. 1666

Daar waren, op zyn verzoek, 2 Lan-nad

’egens- taarnen in Japan gekomen, welke hy
Lantaar

al200 zy zeer fraai en zeldzaam waren,
nen door

aan den Kerzer meende ie verceren. Eer
onS 22n

zaak, dic ons, alzoo by toen een grootden Kei¬

zerver vriend van ons was, niet kon gehinders
cerd.

hebben; doch men vond ondertusschen
goed die zeff aan den Kerzer te schen-

ten, in hope, dat men iet groots daar
mede winnen zou; maar dat viel geheel
anders nit, aangezien dic Raadsheer zig
over de smaad, hem daar by aangedaan,
naderhand zoo door zich zelven, als door
zyne Nazaaten, zeer wel heeft te wree-

leen, waar van de E. Maatschappy noch

veel jaaren daar na het smertelyk gevoe-
len gehad heeft , alzoo de haat der Ja-
panders, eens tegen iemand opgevat, on-
verzoenelyk, behalven dat het ook hun

gewoonte is, alles net aan te teekenen

relyk ook de kinderen gevoon zyn de
schriften hunner Ouders naarstig na te lee-
zen, en zich zonder de allerminste ver-

andering daar na te richten
Gelyk nu deze Inamamino zoo groo-

en gezag over alles voerde, en in zoo
diepe gunst by dezen Keizer was, al-

zoo zag men Outo-Samma mede niet wei-
nig den baas, zelfs over de Landsheeren

van de allereerste rang, speelen, dat hen

P N.

zoo trots en opgeblazen maakte , dat . 1659.
zelfs de Princen van den bloede hen moe-
sten ontzien, waar van men A. 1679een
wonderlyk voorbeeld aan den middelsten
Prins gezien heeft.

Deze Prins nu al lang aangehouden, Zelfover
en deze twee Ryksraaden om meerder ’s heners
inkomen verzogt, en meermaalen voor- beoeder
gesteld hebbende, om den Keizer dit te

wilien voordragen, alzoo by, met het
rene hem den Keizer toeley, onmoge-

lyk zynen staat, als ’s Keizers Broeder
nouden kon , wierd geduurig van her
afgewezen, zeggende, dat hy zelfs den
Keizer daar over aanspreeken kon, hoe
wel zy zeer wel wisten, dat dit geheel
en al met de Japansche wetten streed

Hy verstoutte zich egter eindelyk
ziende, dat zy niet te beweegen waren
om den Keizer zelf zyn verzoek voor te

stellen; maar die nam dit zoo qualyk
dat hy hem aanstonds belastte uit zyn ge-
zicht te gaan, willende hem na dien tyd
niet meer als zyn Broeder erkennen, al-

zoo hy zich door deze misdaad dien naam
onwaardig gemaakt had

De Prins, deze smaad niet konnende Die zich
verduuwen , sneed zich, zoo ras hy den buik
t’huis gekomen was, den buik, latende snyd.
een Zoontje van 102 12 jaaren na

Dit voorval gafaan den jonger Broeder Dood var
Ginjoin-des Keizers, en aan zyn Zuster, deKo-
Sammaningin van Quari, een groot misnoegen,
A. 1680

en ley de grond van een onverzoenelyken
door Ci-

haat tegen deze 2 Raadsheeren, die der 121005

ervan-Seizer tot dit smadig antwoord gebragt,
en den dood van dezen middelsten Prins gen
waarlyk veroorzaalet hadden; en het ge-
beurde niet lang er na, dat zy gelegen

om zich, daar overheit kregen,
te wreeken, alzoo de Keizer, eenigen
tyd ziekelyk geweest zynde, A. 1680
zeer schielyk quam te sterven

De bovengemelde twee Ryks-Raader
Juto-Samma en Inamamino nu vreezende

dat ’s Keizers jongste Broeder, Cinajcos in
zyn plaats volgen, en dat die zich dan, over
t gene zy aan den middelsten Broeder ge
daan hadden, wreeken zoude, zogter
soor alle bedenkelyke wegen, en door
hulp der Lands-Grooten, een Neef van
den Dayro , die zy ten dien einde al ont-
boden hadden, 'er in te dringen; doch
alzoo de Koningen van Kinokouni, en
Mitou, mitsgaders de Schoonzoon van
Mino Tsukisin genaamd, Cinajoos ge
rouw bleven , en onverzettelyk zyne
treng trokcken, wierd hy  in weer-
wil van hen, in dit zelve jaar Keizer,
te dier tyd 34 jaar oud zynde

Zoo ras nu de nieuwe Keizer op
zynen throon gestegen was, zag mer
en eersten een merkelyke verandering zoo

ontrent de zaaken van ’t algemeen be-
stier, als ook ontrent het gezag van deze

Ryks-
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Ryks-Raaden, alzoo hy alles zelfs ver-
richtte, en niet toeliet, dat iemant var
de Ryks-Raaden zich’t allerminste ge-

zag zou aanmatigen
Hy vas (zoo de Japanders zeggen) eer

zeer straf en fors Vorst, en zeer tot den
drank genegen.

By de intrede van zyne Regeering
dankte hy ten eersten 60 voornaame Dic-
naaren af, om dat hy de zelve voor zyne

vyanden verklaarde, hoewel zy in hun
hert zyn boesem-vrienden waren ; cen

list, die hy gebruikte, om verder zyn
waare vyanden te ontdekker

Deze verspreidden zich zelven daar op
door ’t geheel land na dic plaatsen, daan
hen de Reizer belast had te gaan, on

die Landsheeren te gaan dienen, die den
Reizer ’t meest verdagt hield van zynt

vyanden te zyn.
Hier door ontdekte hy in zeer korten

tyd alles, en nam ten eersten daar af eer
stille wraak, helpende alle, die ’t qua-
yk met hem meenden, aan een kant
Hy vergat ook niet Outo-Sammae te be

taalen, maar liet hem alle levens-midde

len benemen, verbiedende hem daar aftc

verzorgen, waar door hy te gemoet zag,
dat hy met zyn gansch geslagt van hon-

ger zou moeten sterven, om ’t welke te
ontgaan, hy zich zelven den buik sneed

daar in grootmoedig van de zynen gevolge
zynde

Met Mino-Samma zou hy even cens ge
handeld hebben ; dog wegens de wel-
daad, door zyn Groot-moeder aan der
Keizer Taytokouni bewezen, vond hy goed
noch een weinig te veinzen. Hy ont
sloeg hem echter, onder voorgeven, da
hy te oud wierd, en dat hy hem zyn rus

geven wilde van alle zyne Ampten
Zyn oudste Zoon, Tanga-Samma ge
naamd, bleef na dien tyd noch 3 jaarer
Groot-Richter van Miaco ; maar A
1685 is hy verschanst, en heeft nu’t ge
bied in het Landschap Jetsingo over ec

ne kleene afgelegene heerlykheid. De
Stad Odouarra, die zy nevens haare om

melanden, lange jaaren aan een bezeter
hebben, hecft de Ryks-raad Kanga-

Samma nog in dat zelve jaar gekregen.
zoo dat hun rol volkomen uitgespeeld
is

Behalven aan deze Ryks-raaden heeft de
Keizer zich ook aan veel andre Grooten,

den eenen doodende, den andren na he
Eiland Fatsisien bannende, gewroken

Hy nam ook daar na geheel andre
Ryks-Raaden aan, onder welke Tsukisin
Samma de eerste ordinaris Raad, Okobo-

Kanganganokami de tweede, Abi-Bonge

nokami de derde, en Tondet Jamaysiraka¬
mi de vierde was

Buiten deze viergemeene, had hy nog
vier buiten-gemeene Raaden, te weten,

VINGE VAN
Inaba Iwamiso-Keeni, Hotto Tsutsimani¬. 168.
kami, Akimotto Tjetsinokami, en Makin
Bingenokami

Zyn eerste buiten-gemeene Raad was
een stil, en zagtzinnig man, ontrent 30

jaar oud
Deze Iwamino-Samma ging A. 1684

in Augustus met voorbedagten Raad zyn
aiterste wil maakeen en zich zelven pas

’er na tot een wonderlyken dood berei-
den

Hy gaf aan zyn Geheimschryver een
beslooten brief, met last, dat hy dien, na
dat hy een zekeren bepaalden tyd zou uit
geweest zyn, aan den Keizer overgeven
ZOU.

Daar op ging hy na 't Hof, en bood, Trouw¬

in vergadering gekomen zynde, een Car-daad van
tabelletje aan den eersten gemeenen Ryks- Iwaminc
Raad Tsuukisin-Samma, welken hy, ter-
wyl hy bezig was, om dat briefje te le
zen , dood stak, waar over hy door de
andre Heeren, daar tegenwoordig eens

klaps ook in stukken gekapt wierd
NSa dit voorval is het geslagt van de-

zen Iwæmino in een uitnemende gunst by
dien Keizer, en ’t huis vanTsukisin daar

ntegen in groote veragting by hem ge-
weest; waar uit dan vastgesteld wierd,
lat dit zoo tusschen den Keizer en Iwa-

mino-Samma beslooten is, om zig zelven
dus cens geheel en al van dat trots geslag
der Mino-; te ontslaan, alzoo deze Tsu-
kisin des zelfs Schoonzoon, en op der
dienst, door zyn Grootmoeder aan den
Kcizer Taytokouni bewezen, zoo hoog
moedig en stout was, dat het de Keize

niet langer verdragen kon
Hy kon hem zelf wel straffen; doch

Hoelig
wülde dat, om goede redenen, niet doen; de Japan

lers zichnaar liet het door dezen zynen vriend uit-
en buikvoeren, met belofte van dat altyd aan zyr

snyden.gansch geslacht te zullen vergelden. Ool

hield het voornoemdbriefje, aan zyn ge-
heimschryver gegeven, alleen dit in, dat
hy zich voor den Keizer en voorde wel-

stand van’t Ryk, gewillig ging opoffe-
ren. Een trouw, die by na weergadie-
loos, dog een bedryf, dat by de Japan-
ders niet ongemeen is, alzoo dic om eci
bagatel zig den buik snyder

Om nu daar af een overtuigend bewys
Bewezen

te geven, moet ik hier byvoegen, dat door
A. 1684, wanneer de Heer Ranst na Je- tweege-

do reisde, gebeurd is, dat zeker Japan-vallen.
ler kort na den middag, tusschen Mina

coets en Tsutsiammo pas voor zynen
trein, midden op de weg, zich zelven
na dat zeer schielyk cerb cerb (dat is,
vaar viel vaar wel) geroepen had, in hun

aller gezigt den buik sneed, en dat zoo
digt by zyn volk, dat nog eenigen var
den trein ter zyden af van de weg moe
sten wyken, om niet over zyn lyf te ry-

den, zonder dat iemand van de Japan-
ders
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A. 1686. ders, die daar by honderden voor by gin- by den Keizer ook in groot aanzien ge-  1686.

raakte.gen, de allerminste beweging daar over
Wie nu de vervanger van dezen Kei-maakten, of daar na eens bleven staan Zyn ver-

vangerzer geweest zy, kan ik niet zeggen. Hykyken.
nietregthad zelf een Zoongehad; maar dien verA. 1686, pas na dat de Heer Cleyer
bekend.loren. Zyn Dochter is A. 1685 metin Jedo gekomen was, snecd een van zy

Kinokouni 's Zoon getroud, en daarenbo-ne Japansche Dienaars, Grobe genaamd
ven was ’er nog een Zoon van zyn twee-(die al drie tochten met ons volk gedaan
den Broeder, die zig den buik gesnedenhad) zich zelven goeds moeds den buik,
had. Wie hy van deze beiden tot zynenom geen andre reden (voor zooverre men
vervanger aangesteld heeft, kan met geendaar na ontdekken kon als om dat hy,
zekerheit gemelt werden gelyk medewat zickelyk zynde, zynen dienst niet na
niet, wanneer hy overleden, of wie nubehooren had konnen waarnemen , en

daar over door de Banjoosen wat beke- Kcizer is.
Hoewel men nu uit het vorig opge-ven, en van zyn malkers eenigzins be-

stelde genoegzaam zien kan, wie van tydschimpt was; uit al het welke dan blykt,

tot tyd, en hoe lang de zelve Opper-dat een Japander veel gemakkelyker de
dood, dan smaad, of hoon, lyden kan. hoofden geweest zyn, hebben wy echter.
Ook wierd deze daad van de andere Ja- om de gelykheit van dit werk (dewyl
pansche huis-dienaars zoo stil, en onver- vy van alle de Hoofden van ieder buiten-

Comptoir cen nette Lyst over al byvoe-schillende, als of ’er niets voorgevallen
was, behandeld gen) en om dit als met eenen opslag te

konnen zien, noodig geagt hier medeOnder dezen Keizer Cinajoos nu is de
Wie

een Lyst van alle de Opperhoofden vangunsteling Ryks-Raad Bingo-Samma zyn grootste,
vanlei¬ Japan , tot een besluit van’t gene wy we-a zyn eenige gunsteling geweest, alzoo
zerCina gens ’t wereldlyke hier over te zeggendie alles aan ’t Hof bestierde, en na zyn
OOsge-

zin wist te draaijen. Hy was een Nee hadden, ’er nog op te laten volgen.weest zy
van den Heer van Firande, die door hem

TYSE
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van Ao. tot Ao.

1609Lyst der Jaques Specx. 1613
Japansche Henrik Brouwer. 1617 1614
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hoofden.

Cornelis van Nyenrode. 16301621

1630 1633Willem Janszen.

Nicolaas Koekebacker. 1633 1639
Francois Caron. 1639 1640

Coenraad Cramer. 1640 10 Februari1641
10 Februari.Maxmiliaan le Maire 1641 1641 November.

NovemberJoban van Elserak. 1641 1642 28 October.
Pieter Antonisz. overtwater October 16431642 28

Johan van Elserak. 16441643

Pieter Antonisz. overtwater. 16451644
Reynier van Tzum. 16461645
Willem Verstegen. 1646 1647
Frederik Coyett. 1647 1648
Dirk Snoek. 1648 1649

1650Antoni Bronkhorst. 1649
1650Pieter Sterthemius. 1651

1651Adriaan van der Burg- 1652
V. DEEL. H Frr-
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Gerard de Heere

Henrik Dykman.
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17151714Gideon Bodaan
17161715Nicolaas van Hoorn
17171716Johan Aouwer
171571.hri stiaan van Vrybergen.
17151718Johan Aouwer
1720Cbristiaan van Vrybergen. 1715

17211720Roelof Diodati

17221721Henrik Durven
1722 op de wal van Japan ver-Joannes van Baten 1722

gaan met Valkenbos, enz.
17231723Henrik Durven

17241723Joannes Thedens
1724 op de reize ’er na toe metHenrik Durven 1724

alles op ’t schip Apollo-
nia vergaan

Als twecde, herwaards gegaan zynde, hebbe gekend.
1682Constantyn Ranst
1684Henrik van Buitenhem.
1685Balthasar Sweers.
169ieter van Dyk.
1694Lodewyk Wys.

Met my A. 1686 als Assistent uitgevaren

en alsper de Moerkapel van Rotterdam,
twecde van Japan A 1702 overleden

1695N. Gravia.

Herman Mensing
1706 en 1707hristiaan Boonen

ornelis Lardyn.
1712, welke 1714 in November met denGerard Vooga.

Arion, op ’t Rif de Paracelles stran-

de; doch met oz lieden ’er af, daar
na in Januari 1715 in Coetsjientsji-
na, en A. 1716, den 20 Febr. maar
met 65 zielen op Batavia quam.

Tsbrand Six.

1715Paulus Simonszoon.
1724 met de Apollonia met ’t Opperhoofd,Henrik Dykman.

en alle de verdre, gebleven
se soorten zyn, tot 6 toe, die allensWy zullen hier mede de munten der

kens verminderen, en die zy volgens hunJapanders, voor zoo verre zy ons bekene

zewigt uitgevenzyn, by voegen.
Zy zyn gewoon niet met een schaal1 Schuitje zilver, een zwaar dik-ge-

naar met een kleene of groote Daats, or En gewik-goten stuk, ; el lang, i duim dik, en
en.

apans gewigt, te wegen, zynde eenduim breed, doet 4 Tayl, 6 Maas.
leromme ronde stok aan ’t einde met eenCondryn, a ieder Tayl van 57 ftuivers
ouw of twee , door een gat, als eenDit heeft aan de eene zyde geen munt,
strik getrokken, waar by men die rondedoch aan de andre zyde 8 Japansche wa-
stok op ligt, en dan hangt men aan depentjes, of stempels, zulke zoo schuit
ene zydc ’t goed dat men weegt, en aanjens doen Ryksdaalders 1ooo
t ander einde een zekere zwaarte gewigt,1 Oebang, een stuk goud als een zool
dat men dan op zeker kerfje stelt; hoe-van een schoen, doet dito 100

danig 'er veele op de stok, om ’t net1 Coebang, dito 10.
gewigt aan te wyzen, gemerkt zyn, waarDog A. 1713 zyn ’er in trein gebrag
uit men dan ziet, hoe veel dat ’t weegt.die maar waard waren 6 dito.

Zulke Daatzims of Daatzen zyn 'erItzebo, dito 2:
groote, en tot 't wegen van goud, zeerr Cockien doet 10gI.
nette kleene, met de gewigten van de1 Tayl, doet 10Maas, of 3 gl. 10
Thayls, Maasen, en Condryns, ’er bylichte stuivers, of 57 zware.

Zy hebben hun Fiaekins van 125 pondMaas doet 10Condryn, of 7 stuivers.

zwaar.Condryn doet 8 pitjens, of duiten
I Fiaekin doet 100 Cati.zynde als andre pitjens met een vierkant
Catti doet 16 Thaylgat in ’t midden, en de 1odoen r stuiver.

Thayl 10Maas.IOok gebruiken zy eenige zilvere boor
Maas 10 Condryn.tjes, waar af de grootste als witte Turk

Condryn 10 Rinnen.che boontiens, en met kleene wapent-
BY-H 2jes gemerkt, waar van ’er ook verschei-
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A

ZESDE HOOFTSTUK
Een optocht na t Keizerlyke Hof A. 1684, enz. gedaan. De Stad Sanga, en t

Kasteel Lusois. De Steden Coerme en Jannagawe De beste Japansche Thce by Issi-
phaja. De Stad en ’t Kasteel Courme. De Grenspaal van 't Landschap Fisien, enz.
De gedaante der menschen bier anders als elders. En waarom. overgang uit Tsukisen
in Boysin, en komst in de Stad Cocora. ’t Eiland Saykoks. Landen onder den Heer van
Zatsuma, en wat 'er valt. Goede ordre op alles , tot de reis dienende, albier. t Vlek
Seminoseki. De Landschappen Bongo en Souo. Het Eiland Cicoko. De groote Staa
Firossima. 't Landschap Bitsihoe. De Stad en t Kasteel Miwarra. De Stad en t
Kasteel Oos op Ji0. De Gezant van Corea rust doorgaans op Soua. De Stad en ’t Ka¬
steel Imabarri. De Stad en ’t Kasteel Squiamma. De Stad en ’t Kasteel Takamats. De
Stad Okojamma. De Stad Oko. De Steden Akais , en Fiongo. De Stad en ’t Kasteel
Ammakasacki Ofacca. Aanmerking over de reize hier te nemen. Nader beschryving van
deze Stad, en ’t Kasteel van Osacca. De Stad Miaco. De Stad Oots, en 't Meir en
by, waar in veel Salm valt. 't Landschap Jessie. De Stad Quano. 't Landschapowa¬
ri. De Stad Mia. De Stad Nangoya met t Kasteel. Mia en ’t Kasteeltje nader be¬
schrecen. Mikawa. De Stad Okosakka. De Stad Josinda. 't Landschap Totomi. De
Stad Fammamats. De Stad Kackingawe. De Stad Suringa. De Stad Odowarra.
Een Meir boven er op. Salm, en andre visch er in. De Stad Jedo. En Kamakorg.
Hoe verre Nangasacki von Jedo is. t Getal der Sicden , Vlelken, en Dorpen tusschen
beiden. Optogt von Nangasacki tot Jedo A. 1684 gedaan met een nette Lyft der plaat-
sen en mylen. De Japanders zeer vrugtbaar, voleryk, en werden oud. Weten vangeen

pest, buiten-reizen, noch Oorlog. Wat 'er in Jedo deor ’t Opperhoofd, enz. gedaan
verd. Hoe men ten Hove gaat. En wat 'er verder geschied. Jedo beschreven. Zedert
wai tyd de Keizers bier Hof hielden.

mstandige beschryving der opreizeA ’t voorstel dezer Opper-
van Nangasacki na de Keizerlykehoofden , benevens eenige
Hoofd- Stad, Jedo, in Japan,tweeden, zouden wy niet on-

in de jaaren 1684, 1685, engevoegelyk oordeelen hier
1686.op te laten volgen de byzondre naamen

der Steden, Vlekken, en Dorpen, die
Na dat de afgepakte schenkagie-goede-in de op-tocht van de Heer Frisius na Je-

ren miet de grootebark, die de E. Maat-do voorkomen, en waar by wy de my-
schappy in huur heeft, ontrent 3 weckenlen, en de verheit van ieder plaats van
voor af na Scminoseki waren gegaanmalkanderen gevoegd hadden; dog om
ertrok het Opperhoofd met zyn byheb-geen tweemaal een zaak te melden,

oordeelen wy best een later optogt der- bende Nederlanders, die gemeenlyk in
drie a vier persoonen bestaan , op denwaards, A. 1684, 1685 en 1686, en

voor al A. 1702 gedaan, hiervoor te stel- i5den van de Songuats of der Japan-
ders eerste Maan, uit Nangasacki, evenlen, te meer, alzoo wy daar in groot
buiten de Stad tot Mangume, verzeldverschil in opzicht van verscheide naa-
zynde met een opper-Keizer-, en een on-men der plaatsen, en voor al in opzicht
der dito Banjoosen of Edellieden, nog 2van de mylen, zouden bevinden; dog om
Stads wagters, (die zy gemeenelyk medet nette te weten, moet men zig na
Banjoosen noemen; maar het zyn geende Lyst der verheit, uit een Japansche
Edellieden) 2 Tolken, 2 Schryvers, 2gedrukte Lyst uitgetrokken, en na de
Koks, en ontrent 14 Dienaars, of ookoptogt, A. 1702 gedaan, en volgende,
wel meer.alleen richten.

Wy wierden uitgeleid van den Bor-Op welken lateren optogten men wel
gemeester des Eilands, en van alle dezoo veel staat, als op dien van de Heer
Tolken, de welke, eer zy hun afscheidFrisius, zal konnen maken, om dat ze
nemen, wel rykelyk voor hunnen gang be-door drie byzondre Opperhoofden ge-
taald moeten werden, waar mede zy onsdaan, en aldus, gelyk men die hier ver-
een behouden reize, en een spoedig ge-olgens opgesteld ziet, door een Lief-
hoor by zyn Majt., wenschen.hebber, die de zelve toen mede gedaan e¬

Daar op namen wy onzen weg,heeft, ons opgegeven is
hier

1686.

Een op
ogt na 't
Keizerlyk

Hof, A.

1684. en2

gedaan.
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hier 3 mylen verre zeer ongemakkelyk
is, tot aan het Dorp Tokits, in ’t O

Z. O. van den Omerasen inbogt, van
waar na den eeten met de Heer van Unie-
ra zyn bark (die zyn Ed. op die tyd toi
onzen dienst en gerief aldaar vaardig laal
houden) gemelden inbogt, die 7; Japan
che mylen wyd is, tot aan het Dorp Sc
nunge overvaaren, latende de Stad, en

t Kasteel van Omera in ’t Noordelykc

van deze Baay agter drie a vier Eiland-
jens leggen

’s Morgens vertreket men van daar ove
het steil gebergte 3 mylen, tot aan hef

Dorpie Orissimo, daar men een natuur
yk kokend bad, en verscheide der voor
naamste Porcelyn aarde bergen, zien kan
Haer verwisseld men Paarden, vermits

men hier een scherpen togt over ’t ge-
bergte gehad heeft

Daar na reist men noch ; mylen tot
aan het Dorp Sinota, om ’t middagmaal
te houden

Na den middag reist meneen gemakke

lyken weg van ; mylen door de Dorpen
Narissio en Omats tot in de Oda, alwaar
wy vernachten

Daags daar aan trekt men door 6 aDe S’ac

Dorpiens, als mede door de groote Statn2,er

tAaee 3anga, de Hoofd-plaats van Fisien, daar
o1s de beste Thee groeid. Beoosten de zelve

ontrent ; myl legt het Kasteel Lusiois

daar dezen Landsheer zyn verblyf heeft.
De Stad Sanga heeft een groot gerief

van eenige Rievierkens, die van daar ir

de groote Arimase inbogt (daar wy

hier, schoon buiten onzen weg, wat van
aanhaalen zullen) zich ontlasten, zoo dat

men te water, en te lande na verscheide

plaatsen gemakkelyk reizen kan, 't welle

de gemelde Stad zeer neringryk maakt
Even het zelve hebben ook de StedenDe Ste

den Cour-Courme, en Jannagawe, zynde in -
me C1 Land van Tsickingo, digt aan de voor-
2g2 noemde bocht van Arima, gelegen
e

In ’t af komen van Jedo neemd men

veeltyds den weg door Courme, en verde

net schepen uit Jannengawa, of Janna
gawe (welke Landsheer 4 aanzienelykc
wrik-barken beschikt) over een water van

16 Japansche mylen, tot aan het Dory
Isiphaja, van waar men in 3 uuren doo
het Dorp Jangami in Nangasacki komer
kan

Meergemelde Arimasche inbogt, wel-
kers ingang het Landschap Zatsuma be¬
oosten, den hoek Noma bewesten, en
de Eilanden Amaxa tusschen beiden leg-
gen heeft, loopt eerst Noordwaards toi

voor by Arima, van waarmen, zig noord-
waards om buigende, langs de Landen van
ingo Tsickingo, en Fisien loopt
Om de West strekt zich een diepe in-
oogt: alwaar men tusschen den hoek
Tackasacki, en ’t hooge Land van Si
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mabara, na ’t voornoemd Dorp Isaphaja
of Isiphaja vaart

Om en by ’t zelve Dorp, of Vlekjen.
jalt ook veel, en al van de beste Japan-
sche Thee

Men ziet dan uit het bevorens ter ne
dergestelde, dat deze Zee-boezem zoo
dicht aan Omera paald, dat 'er tusschen

t Noordelyke van de Omerasche Baay
en de Arimasche inbogt, naauwlyks 1
kleen myltje Land vast is, 't welk in 't
gaan van Isaphaja na Nangasacki aan
weerzyden gemakkelyk kan gezien wer
den

Om nu de reize wederom te vervor-

deren , spoed men zynen weg door
’t voornoemd Sanga 5 mylen, en ver-
olgens noch  dito tot in ’t Dorp Kan-
sacki, om ’t middagmaal 'er te houden,

daar ons gemeenelyk kleene Karpers op-
gedischt werden.

s Namiddags gaat men door het Dort
Toutorocki 3 mylen, en voorts tot in ’t
vlek Taysero I dito, alwaar men zyn
nacht-rust houc

Tusschen Toutorocki en Taysero ziet De Stad
men ter rechterhand de Stad en ’t Ka en ’t Ka-

tecsteel Coerme leggen.
Coerme.

Uit Taysero reist men 3: myl, ont-
moetende ter linkerhand een breeden

weg, die na de Stad Fakatta loopt, en

ian de rechterhand ziet men 13 verheve-
ne Graven, daar zoo veel hoofden der
wederspannelingen (zoo die genaamd
verden/ in leggen, die, om dat zy zig ee

nige jaaren voorleden tegen hunne Lands-
neeren aangekant hadden, hier tot een
smadige gedachtenis aldus noch overge
bleven zyn

Een vierde myls verder komt men in
't DorpJamaie, doch als men in ’t we-
derom komen over Courme na Nanga-
sacki zeild , slaat men hier de weg,
dit Jamaie komende, ter linker-hand af

Hier gaat men in draag-korven, om over
’t gebergte Fiamits, dat redelyk hoog
is, gevoerd te werden, tot dat men, na
een reize van ; mylen, in 't Dorp Ootci

no komt, daar men gewoon is het mid
dagmaal te houden.

Wanneer men nu noch 3 mylen ver-
der gaat, neemt men gemeenelyk zyn
nacht-rust in het Dorp Iseeka, (of ltska
daar de Rievier Sakain zich langs henen
kromt

Ontrent 13 myl buiten Taysero staat
een boom, en dicht daar by ook een
nerk-paal, alwaar de drie Landschappen
Tsukisen, Tsickingo, en Fisien, zich
van malkanderen scheiden

Sit Fisien komt men in Tsukisen, en De grens-
Tsickingo blyft aan de rechter hand paal van '

LandUit Isouka loopt de weg langs de ge-
chapFi¬meide Rievier, die men in ; mylen rei
sien, enz.

zens tweemaal moet overvaaren.

H 3 Ter

De beste
apansche

hecb

Isiphaja.
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Ter plaats nu, daar men de laat stemaal
over gaat, staan gemeenelyk veel Nori-
mons, (of Japansche draagstoelen) me
eenige aanzienelyke en schoone Juffers,
om de aldaar voorbygaandc Hollanders te
bezichtigen

Van hier af beginnen de menschenDe ge
daante der merkelyk van gedaante te veranderen, en
menschen vry leelyker, als ook veel dik-koppiger
alhieran en platter van neus, te werden.
ders dan Door ’t geheel Land van Fisien, en

elders.
een stuk weegs in Tsukisen, heeft mer
een geheel ander slag van volk, voorna
melyk onder de Vrouwen, dan wel in deEn

verdere Noordelyke plaatsen, en ’t is tewaarom.
gelooven, dat de Europiaanen, zoo de
Hollanders en Engelschen, als de Por-

rugeesen, toen zy noch de vryheid had-

den , om wanneer, en waar ’t hen be
liefde, te gaan, zeer veel tot de verbe-

tering dezer Japanders in dit gewest toe-
gebracht, en zeer vecl loopende gedenk-
teckenen van hun aanwezen alhiernage-
laten, gelyk die zich met 'er tyd ook a

verder hier voortgezet hebben. Ook heb-

ben zy zich wel het meest ontrent di
Landen van Fisien, en Tsukisen, ont
houden

Wanneer men nu al verder langs d’
Rievier Sakain voortzeild, laat men de

heerlykheit Nongatou, even over de Rie-
vier, aan de linkerhand leggen, en dan

komt men, na een reize van 5 mylen,
in Coanossi (of Quinossi) daar men ge
woon is het middagmaal te houden. Hier

heeft men zeer veel bergen leggen, die
Smids-koolen geven, en die ook, om de

schaarsheit van hout alhier, doorgaan
gebrand werden.

’s Namiddags gaat men, na dat de
Paarden verwisseld zyn, 3 mylen verre
over een ongelyken weg, waar na men

in het Zee-vlckjen Krosacki komt, daar
ons gemeenelyk andre Paarden bestelc
werden.

Daar na reist men noch 3 mylen over

een zeer ongemakkelyken weg voort,
waar na men uit het Landschap Tsukiser

in 't Landschap Boysin, en al verder in
de vermaarde Zee-stad Cocora, komt, al-

waar men niet alleen gewoon is te ver

nachten ; maar ook goed weer af te
wachten, om na de overzyde te vaa
ren.

Gemelde Stad Cocora legt ongemeen
vermakelyk langs het strand uitgestrekt
zynde met een deftig Kasteel na haart
Lands-wyze versterkt. Het is de Noor-
delykste Frontier-plaats van het Eilanc

Saykok, welkers rechten naam by de Ja
panders Cou Sion is.

Dit Eiland heeft, in den omtrek var
148 duitsche mylen, 9 Landschappen
waar na het den naam ook van Coeusion

draagd

E ZAAKEN
Deze Landschappen zy n Fisien, Tsu-

kisen, Boysin, Bongo , Zatsuma, Al-
sumi, Fiongo, (waar af de 3 laatste on-

der den Heer van Zatsuma's gebied tot
noch toc staan, ) Fingo, en Tsickingo,
an alle de welke l’isien het grootste is
n in welkers omtrek de Steden en Ei-

landen Nangasacki, Amaxa, Cimabar-

2, Krats, Omera, Firando, Gotto,

enz. gelegen zyn.
Landen,De Heer van Zatsuma die van ouds
onder denher altyd een Koning op zich zelven ge-
deer van

veest, en noch is, heeft het gezag ove Zatsuma.

de Landschappen Zatsuma, Alsumi, er
iongo mitsgaders ook overde Lequios
Eilanden, voor zoo verre die schattint

En waaan Japan betaalen. Geen Vorst onde
alle de Landsheeren heeft zulke dappere daar
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en wel geoeffende Soldaaten, als de-
ze. In des zelfs Landen valt ook

veel Camfer, Goud en Koper, waar a
het gebergte aldaar vol mynen , maa
waar af de, geheele behandeling, en roe

ring, aan den Keizer alleen staat, alzoo
niemand, buiten des zelfs uitdrukkelyken
last, den grond roeren durft

l'an Nangasacki tot Cocora (wanneer Goede or
wy of andre voornaame Heeren daar dre opde

door reizen) is 'er op deze korte Land- reiste al¬
hier

weg (zoo men die geimeenelyk noemd)
door voorzorge der Landsheeren zulke
goede ordie gesteld ,, dat men nergen.
behoefd te wagten; want al voor onze
komst staat er, om de z a 3 mylen, ge-

duurig versch Volk, Paarden, Norimons,
en wat dies meer is, gereed, om mal-
kanderen, zonder stil te staan, als men
voortrcizen wil, te vervangen; en ten
zinde men des te zekerder voortkomen

zou, werd ons doorgaans van Paar-
den, Volk, enz. nog eens zooveel, als
wy eisschen, ter ordre van den Lands-
heer alhier, daar by verzorgd. Ook gaan
er 2 Banjoozen voor, en cenige achter
pnzen trein, zoo verre als ieders Lanc
strekt. De voorste diend, om allerci-

zigers (van hunne eigene ingezetenen) var
den weg te doen wyken , tot dat wy
voor by getrokken zyn, en ook om or-
dre te stellen, dat de wegen bevorent
geveegd, en schoon gemaakt werden

De achterste dienen, om wel toe te

zien , dat, zoo iemand door gebrek van
voll, door ’t breken der draag-zetels, of
waar door ’t ook wezen mogt, in eenige
ongelegenheit raakt, dezelve ten eerster

weder klaar geholpen, en van’t noodige
voorzien werde

Deze lieden gaan weg, gelyk zy ko-
men , dat is, zonder zich met voordacht

zens te vertoonen, ten zy dat eenige nood-
zakelykheit hen daar toe perst; en dit
doen zy wel uitdrukkelyk, op dat mer
hen daar voor niet bedanken, of eenige
baleefdheit bewyzen zou.

Van
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Van Cocora nu (daar men eene nacht
rust) vaart men (indien weer en wind het
toelaat) met 2 Cobaya (zynde vragt-bar-

ken) uit een Rieviertje na buiten, en men

steckt na de overzyde over, alwaar men
na 3 Japansche mylen afgelegt te hebben,

n’t vlckjen Seminoseki komt
Van ’t hoofd van Cocora, ofeven bui

ten dat Ricvicrtje gekomen zynde
houd men al de rechterhand om, na de
engte tusschen ’t Eiland Finossima tei
inkerhand, en ’t Land van Cocora, dat
ons ter rcchterhand noch lang by blyft

Aan de laatstgemelde zyde heeft mer

in de eerste bogt het Dorpie Dayri, voe-
rende dezen naam, om dat ten tydc, toen
de Dayro’s noch ’t Oppergebied over
jansch Japan hadden, en wanneer ’t hier

door de inlandsche beroerte, en oorlo-

gen, zoo geschapen stond, dat het Hof
in Miaco overvallen, en de Dayro, mei

zyn voornaamsten aanhang genoodzaal't
wierd zich door de vlugt te redden, een
van de 12 Vrouwen van den Dayro van
een jongen Dayro in ’t kraambed beval-
en was, terwyl de Vorst hier elendig
om hals raakte

Zyn Minnemoeder (die gemeenelyk

cen Vrouw van zeer vecl aanzien is, en
uit 80 van de Edelste Vrouwen gekoren

werd) hopende ’t gevaar te ontkomen
nam metdezen jongen Vorst, zoo heime
lyk, als ’t haar mogelyk was, de vlugt
uit het Hof van Miaco, en geraakte in
zeer korten tyd aan het voornoemd Dorp;
doch de vyanden, van hare vlugt kennis
gekregen hebbende, en haar te kort op
de hielen gevolgd zynde, bragten haar
in zulleen engte, dat zy buiten alle te
genspraak in haare handen zou gevallen
zyn, ten waare dat zy, met een onbe-

denkelyke klockmoedigheit met dier
Prins in haare armen uit haar vaartuig in
t water springende, zich zelven en dat
Vorstelyk Kind verdronken had, agten
de het veel roemrugtiger en zekerder
voor haar, en voordien Prins, om groot
moedig dus in ’t gezicht van haare vyan-
den te sterven, dan wel om van hen, of
gevangen, of op een smadelyke wyze
mishandeld te werden.

Een weinig verder legt een klip, meest
aan de zelve zyde, met de koponder wa-
ter, die, om de felle stroom , zoo er

geen baken op stond, van onbedrevene
ieden niet zonder ’t uiterste gevaar zou
konnen voor by gevaaren werden. De

zelve werd Josibe genaamd.
Wanneer de beroemde Keizer Tayko

afzakte, om de westelyke Landen in die

stand, waar in zy nu noch zyn , on-

der zyne gehoorzaamheit te brengen
had de Schipper, die hem hier na toe
voerde, ’t ongeluk van hem tegen deze
klip aan te stieren, en hem in het uiterste
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gevaar van zyn leven te brengen, waar
loor deze Schipper, om een erger straf

te ontgaan, zich zelven aanstonds maar

jartvogtig den buik op zyn Japans 't
geen daar zeer gemeen is) opsneed

Als men wat verder komt, ontvalt
zich 't Land aan de rechterhand eerst
Oost, en daar na Noordwaards aan
makende aan die kant een fraaije Baay,
sie zich als een halve kring, of als een
halve maan, vertoond

In ’t midden, of wel meer ter ssinker

hand, legt een kleen Eilandje, alwaar

het ten Noord-westen meest heel diep en
ook klippig is, zich zelven aan die kant
tot tegen de Oost-zyde van ’t EilandFi
nossima, dat hier de Baay na de West-

tant aan Zee sluit, uitstrekkende
Recht in ’t Noorden legt het vlckjen

Seminoseki, en even bewesten het zelve

t Dorp isacki. Andre noemen dit ook
vel Simonoseki

ier is de vergader-plaats, daar alle de

vaartuigen van Ofacca dagelyks by hon-
serden af en aan vaaren, behalven dat in

deze Baay ook zoo wel zwaare schepen, als
kleene vaartuigen ten anker komen
en zich, by onweder, bergen konnen.

Het evengemelde vlek legt langen sma
langs den oever aan de voet van een berg
agtig Land, op de Noorder breedte van

graaden

e Ingezetenen van dien zyn meest

Boeren , Visschers, en Vettewariers;
behalven dat 'er ook veel Japansche inkt-
tokers , en andre zeldzaamheden van

flint- en serpentyn-steen, gemaakt wer-
en

’t welk (gelykHet groot vaartuig,
bevorens gezegt is) voor af gaat, en de
komst van ’t Opperhoofd, en zyn ge-
volg, hier blyft afwagten, werd met de

zelve, benevens den geheelen Japanschen
rein, en hunne bagagie, bevragt, en
eder weet , waar hy zyne bescheiden
plaats vinden kan

Men is genoodzaakt hier zoo lang te
vertoeyen, tot dat de Westen-wind zon-

der regen vast staat, en door-waaid
want anders zullen geen Japansche Zee-

verstandigen hier van daan t'zeil gaan,
m dat dit eerste ook het grootste rak
is, dat men zonder bequaame ankerplaats
overvaaren moet.

Dit Seminoseki legt 35 Japansche (of
ontrent 14 Hollandsche) mylen van Cam-
nenoseki.

Aan de Noorder wal zyn wel eenige
Havens, als Moeko, en Hoedanits, maar
alzoo de wind niet altyd diend, om ’er

n te konnen loopen, en vermits de Ja-
ansche vaartuigen gansch niet wel ge-

maakt zyn, om Zee te konnen bouwen,
of om cenig geweld te konnen uitstaan

is het maar redelyk , dat zy deeze
vaart

tVlel
Semino-
seki.
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vaart zeker nemen, en zich hier niet te
los wagen, gelyk zy van ouds her ook
noit gewoon zyn te doen, en deze reize
niet, dan met zeer vast weder, te on
dernemen.

Met bequaam weer en wind zeild mer
van Seminoscki door het naauw tussche

de Dorpen Moysi ter rechter, en Oesi
robame ter linkerhand, daar het maar
myl wyd is, eerst Oost, en dan Zuid
Oost omboegende , tot aan den hoel

Mottajamma, waar mede men wel 5

mylen doorbrengt, latende ter rechter
hand, daar ’t begind wyder te worden
het Dop Thammoera, en ter linker
hand Mansi, en Kansi , twee Eilande
kens, die zich als de bol van een hoes
vertoonen , en van welke de Japanders

verscheide grollen verdichten.
Na dat men den voornoemden hoel

voor by is zeild men midden vaar
waters tusschen de Landschappen Bongo

ten zuiden, en Souo ten noorden (daa
het wel 3 a 4 mylen wyd is) recht Oost
aan, stevenende op Souo voor by het
vlckjen Heedanits, en wat verder voo
sy het Eilandjen Fimesima, dat mede

bewoond is

Op die zelve wyze loopt de weg tus
schen de Eilanden Saykok, en Cicoke
na Zee toe, welk laarstgemelde het
grootste Eiland naast Saykok, of Ho-
cusiou, is

Het begrypt 4 Landschappen in zich.
te weten, Tsanocki, Awa, Tossa, en
Jio

Van Holtmats en Fimesima, tusscher

beiden, begind men ’t zelve in het Zuid-
oosten.

Het strekt zich hier af N. Oostwaarc
tot aan den Noordelyken hoek Jakori in
Tsanocki , waar na het weder Zuid-
Oost-waard aan, na Awa, loopt

Wanneer men nu al doorzeilt to
Cammenoseki, geraakt men voor by ver
scheide kleene Eilandekens, die alle ha

re byzondre naamen hebben, gelyk men
vervolgens, tot Moero toe , door eer

groot getal der zelve tusschen beiden door-

vaaren moet
Voornoemd Cammenoscki heeft ver

scheide Eilandekens, die tegen een uit
stckenden hoek van Souo zoodanig aan
leggen , dat men van verre ’er niet an-
ders, dan maar een Eiland, af maker

kan, ’t welke men van ’t Westen (daar
het wyd en diep is) na 't Zuid-Oosten,
maar door een naauwe opening, pas eci
pistool-schoot wyd (daar men aan weer
zyden eenige wooningen ziet staan, er
daar men ’t grootste Dorp aan de rech-
terhand heeft) door-reizen kan, ten wa-
re men, by bequaam weder, buiten dien
hoek, en buiten de Eilanden, omloopen
wülde.

ZAAKENE
Na dat men nu pas buiten deze Eilan

den gekomen is, kan men, wegens di
menigte dezerEilandekens,den weg twec
zins nemen. Zoo men den eersten zeiler
vil, heeftmen den vermakelyksten; dar

loopt men de eerste opening pas buiten
Cammenoseki, aan de linkerhand, daar
2 kleene Eilandekens voor leggen, eerst

Noord, en dan Oost-waard in, alwaar
men onder veel andre Eilanden ’er eer

cggen heeft, dat Miasima genaamc
werd, en ’t geen, om zyne vermakely
ke gelegenheit, en wegens de menigte
an des zelfs schoone Tempels en Pric

sters, zeer vermaard is

In’t N. Westen van dezen inbogt, die De groote
al vry diep loopt, legt de groote Stad StadFi
Firossima, die by de Japanders den naam rossima

iceft, dat daar de allerkonstigste werk

lieden in yzer; en de netste geweer-ma-
ters, woonen

Verder na ’t Oosten komt men by ’t
Eiland Harootsima, dat veel goede ha-
vens voor alle winden heeft

Van hier neemd men den weg weder
tweezins. Indien men door noodzake

ykheit van weer en wind de Noord-wa
houden wil , loopt men de linkerhand af
na binnen toe, tusschen de Eilanden van

Cammangari in

Het zelve heeft een redelyk groot en
vruchtbaar Eijandje , , dat tamelyk be-

volkt, meest met Visschers of Boerer
bezet, en 20 mylen van Cammenoscki
gelegen is

Vyf mylen Oost-waard heeft men te

rechterhand Mitaray, daar een zeer goe-

de haven by een Dorpie, tusschen 2 Li-
landen in, legt

Nog s mylen verder heeft men her
lekjen Tadanomi ter linkerhand leg-

EN

Aldus tusschen de Eilanden van Fan tLand

nagoeri en 't Landschap Bitsihoe door-schap

vaarende, ontmoet men aan een Noor-Bithhoe
delyken inbogt de aanzienelyke Stad, en
t Kasteel Miwarra; doch wanneer men De Stad

nu weer Zuid-oost aan loopt, komt menen’t ka
oor eerst uit de engte der Eilanden, ensteel Mi

in de ruimte van ’t vaarwater na Bige- warra.

nothomme, (anders Bingonothommege
naamd) dog gemelde weg werd meeruit
vermaak genomen, dan dat hy wel dienc
om de reize te vervorderen

Anders, vaart men den weg van
Cammenoscki af (gelyk wy de vorige be¬

gonnen hebben) tusschen eenige Eilan-
den door recht Oost aan, ; mylen, to
aan ’t Eiland Camro van daar men een
weinig verder het Eilandjen Stagar ter
echter, en Noda ter linkerhand, in 's

N., of ’t N. O., leggen ziet, en zoo-
daanig met deze zelve cours loopt men Destader

’t Raftcel
ook daar op aan; terwyl zich in ’t Zuid- oos op
Oosten op Jio de Stad en ’t Kasteel Oos, hio.

OI



Den Ge

zant van

Coren rust

doorgaant

op Soua.

De Stad,
en’t Ka-

steel Ima

barri

VAN

op een verheven plaats in een kleene in-
wyk , zeer fraai vertoond.

Dus loopt men tusschen Stagar en No-
da door voor by Joni, al meest N. O.,
25 mylen tot aan de engte van Fanna-
goers, latende Mitaray aan de linkerhand
leggen.

Men rekend dit 30 mylen van Cam-
menoscl-i; of anders neemdmen den weg

Noordelyker van Camro, latende Noda

dan ter rechter, en Soua ter linkerhanc
na Carootsima leggen.

Dit Soua hecrt aan de Oost-zyde een

Dorpie, aan een Baaytje, dat zich als
een halve maan vertoond , alwaar de

Gezant van Corea in zyne opreize plagt
aan te gieren, en wat uit te rusten, ge-
lyk ’er ten dien einde noch een huis daar
in wezen blyft, alzoo dit volk, zedert
de dood van den Keizer Tayko, gehou-

den is geweest, om op zekere vastgestel-
de tyd Gezanten met eenige geschenken

aan den Keizer af te zenden. Zy komen

van de Noord door Isuma, of Sohi (na
welk laatste Landschap die van Corea

geheel Japan noemen) tot aan ’t gemelde
Eiland Soua, van waar zy dan hunne rei-

ze even eens als wy , en andren vervol-

gen.
Eer men aan ’t naauw van Fannagoeri

komt, heeft men ter rechterhand, na 't
Z. O. een wyder opening , die bequa-

om metmer, schynd te wezen ,

zwaare vaartuigen dezen weg af te leg

gen.
Aldaar legt in een zuidelyk inbogtie de

Stad, en ’t Kasteel Imabarri.

De eerst-gemelde engte, die op zom-
mige plaatsen pas een pistool-schoot wyd
is, loopt zeer krom; als, van ’t N. O.

tot het N. W., voor by het Dorpie Fan-
nagoeri, alwaar een Eilandje legt , dat

met een muur omtrokcken, en't geen
bevorens een roof-nest geweest is.

Voorder is 't zelve O.N. O. en N.,

zomtyds wat wyd , en dan weer heel
naauw, alwaar men voor by 3 Dorpkens
trekt, tot dat men ter rechterhand meer
wydte krygt, en dan loopt men N. O.

de eerste Eilandckens aan boord.

Als men dicht langs de zelve vaart,
ziet men in de eerste opening ter linker-
hand, binnenwaards, het vlekjen Tassi-

ma op een uithoekjen leggen.
Aan de tweede opening , ter zelver

zyde, heeft men het heilig Tempelken
van Apetonnoquanosamma, alwaar de

Japansche Neptunus, of de afgod der
Zee, woond, voor by welk Tempelken
niemand, wie hy ook zy, vaaren zal,
zonder het een of ’t ander aan dezen Zee

God te schenken, of anders zouden de
Japanders gelooven, noit een behouden

reize te zullen doen.

Om nu dit voor te komen, komt 'er
V. DEEL.
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gemeenelyk een kleen schuitje, om dat
geschonk af te haalen; en zoo 'er te veel
vaartuigen by een zyn, dat dit schuitje
alle de zelve niet wel begaan kan , dan
werden ’er maar eenige pitjens op een
brandhout gebonden, en buiten boord
geworpen, welk brandhout, zoo ’t van
’t schuitje niet gevischt werd, recht toe

recht aan na dit Tempeltje noodzakelyk
(ten minsten zoo zy gelooven) dryven
moet, of anders is haare gansche stelline
(die immers niet missen kan, dewyl hen
de Priesters dit verzekeren) valsch.

Een weinig verder, daar het na de lin-
kerhand toe begind te loopen, tegen over
een Eilandjen vol boomen, op een hoek-
jen, ontmoet men het Stedeken Bigono-
thomme, 10mylen van Fannagoers, zyn-
de recht in ’t vaarwater, daar alle vaar-

tuigen voor by moeten, waar door het
zeer levendig, en neeringryk is, ook wer-

den hier veel mat-bladen, en yzere dreg-
gen gemaakt, die ook goed koop ver-
kogt werden.

Drie a vier mylen na het N. O. ziet
De Stac,

men een groote Stad en een Kasteel
en ’t Ka-

Squiamma genaamd, onder welke steel

voornoemd Stedcken ook staat. Squiam¬
ma.Tien mylen van deze Stad Oostwaard

in de tweede engte der Eilanden , legt
ter linkerhand het vlekjen Simots, en in
’t voor by vaaren van dien ziet men ter
rechterhand tusschen de Eilanden henen

op 't Landschap Tsanocki ’t Kasteel
Margami op een bergje leggen.

Buiten ’t naauw van Simots loopt men De Stad,
N. O. na de engte van Fibi, latende

en ’t Ka-

Osouti (een Eilandje als een hooi-berg steel Ta¬

kamats.en wat verder, in een vlak bogtje, op 't
voornoemde Land, de Stad, en ’t Ka-
steel Takamats aan de rechterhand leg-
gen.

Wat beoosten deze Stad ziet men den

Noordelyksten hoek van Cicoko, Jakori
genaamd, van waar het Land weer na
het Z. 0. toe draaid

Ontrent Fibi leggen mede veel Eilan-
den, op welke in vorige tyden veel Roo-
vers plegen te nestelen, en die ’er ook
zomtyds nu noch wel ontmoet wer-
den.

Men loopt de zelve gemeenelyk met
De Stad

cen N. O. koelte voor by, gelyk menOlojam-
ook, door deze Eilanden henen, voor by ma,
Oecimado zeild, ’t geen een net Boeren
Stedeken is, dat op het Z. Ooster eind
van een Eiland aan de linkerhand legt,
t welk onder de vermaarde Stad Oko-

jamma, 5 mylen van daar, Noord op
een spruitjen in te vaaren, gelegen zyn-
de, behoord.

Even zoo zeild men al vorder tusschende De stad
Eilanden Jesami ter rechterhand of na ’t Oko.
zuiden, en tusschende wal van Oko door.
daar men de Stad van die zelve naam ziet,

al-
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alwaar veel zout-makers woonen ; ook

loopt men hier al meest N. O. aan, be
halven dat men na de Baay van Moero

loopt ; want dan moet men zoo lang
Noordelyk afhouden, tot dat men de
wal na genoeg komt, om ’er in te kon
nen loopen

Dit is een kleen Stedeken, waar in
veel Leër-touwers woonen, ’t geen 21

hier ongemeen wel weten te bearbei
den

Het heeft ook een zeer bequame Baay
voor kleene vaartuigen, legt 40 mylen
van Thomme op de N. breedte van 3
graaden, en is het Noordelykste van de
gansche weg, die men te vaaren heeft

Hier moeten alle vaartuigen , die na
Ofacca willen, vertoeven, tot dat wee

en wind hen komt te dienen , om na

Fiongo te vertrekken, ten ware dat z1
door nood genegen waren de Eilander
esemi om te loopen; hoewel dat eigent.

lyk hun regte weg niet is, en zeer ge
vaarlyk, vermits deze weg van daar ni
Fiongo 18 mylen langis, zonder dat ’e
onderweeg eenige Baay, of Haven, daar

in men zich, by voorval van onweder
zou konnen bergen, te vinden is

Van Moero buigd zich de wal wee
na ’t O. S. O. tot aan den hoek var

Akays

De eerste plaats pas beoosten de Baay
van Moero is het vlckjen Aboes, alwaa

by na niet anders, dan Reeders van vragt
barken, woonen

Daar na volgd een ander vlek, Cika
macka genaamd, en een weinig 'er af

tegens het gebergte, ’t Kasteel Fimeis,
waar in zich een groote toren ver
toond

Noch 2 a3 mylen Oostelyker ziet men
De Stad 't vlek Tackassanao, en dan volgd op den

Akais hock het voornoemd Kasteel, en de Stac

Akais

Hier werden de beste Catabers, o
Kennepe Vrouwen-rokken gemaakt.

Het heeft grootelyks zyn reden, waar

om de Japansche Schippers met hunne
vaartuigen, zoo wel dit rak, als dat van
Cammenoseki, niet anders, dan met het

allerbequaamste weder, willen overvaa
ren, alzoo het hier zeer wyd is, en hun
ne barken geenzins ’er na gesteld zyn,
om eenig geweld van de Zee te konnen
uitstaan

Daar beneven de stroomen tusschen Awa,
en Kinokouni, van buiten beoosten en

bewesten Awasima omloopende , ont
moeten malkanderen om de Noord tegen
over Akais, waar door aldaar dan gemee
nelyk, met het allerminste hard weer o
wind, een zeer leelyk en byzonder ho
water komt te staan , ’t geen een ie-
gelyk, die zich daar dan in bevind, nood
zaakt, om een goede haven, en wel dit

NE ZAAKE
van Fiongo, te zoeken, die 3 mylen N. De stad
Oostwaard van den voornoemden hock, Fiongo-
achter een zand-punt gelegen, en door
arbeid en konst (vermits hier ontrent

geen andere havens zyn) gemaakt is
Onder de gemelde zand-punt zyn 3c

vrywillige menschen begraven, om dat de
cnzelve bevorens geduurig afspoelde ,

alles, hoedanig zy dit werk ook mogten
aanleggen, gedurig te vergeefs en yde
was, daar het egter, na dat men er die
menschen-lichamen onder gelegt had,
bestendig en een vast werk geworden er
gebleven is

Ook zyn de Japanders, en meer andre
Heidensche volkeren met hen, van oor-

deel , dat alle gebouwen , die op de
lichaamen van levende menschen ge
rondvest zyn, zeer vast, duurzaam, en

bestendig zullen wezen

Alle vaartuigen van cenige grootheit,
die uit het westen komen, moeten hier

voor de Stad Fiongo haar gansche vragt

in kleener vaartuigen overschepen, om
dat de Rievier van Osacca zeerdroog is

vaar door men onmogelyk na die Stac

met zwaar-geladene barken, ten waare
dan by het allerhoogste spring (dat dan
noch by de minste wind uit den westen

met zeer veel gevaar vermengd is) kan

gevoerd werden

Na dat dan alles wel overgescheept is
vaart men langs de Noord-wal Oostelyk
henen, eerst voor by ’t vlek Nissenojen
na, of Nissenojena, alwaar een zeerver-

maarde hoewel geen zeer groote Tempel
van den Broeder van hunnen grootsten hei-
lig, Issie genaamd, is

Daar na loopt men voor by de Stad De Sta
en ’t Kasteel Ammakasacki; en als men en’tka

recht voor een van de middel-spruiten steel Am-
van Osacca is, zoo kan men drie steden makalac-

li.
te gelyk zien, te weten, de laatstgemel-

1ue1de, in ’t midden Ammakasacki in’t N.
en Sackaya in het Zuiden.

Na dat men in de Rievier gekomen
is, werden wy van onzen huiswaard met
2toegemaakte speel vaartuigen ingehaald,
en in onze herberg geleyd , daar d’

Stads-voogd terstond door onze Tolken
jan verwittigd werd

Deze weg uit de Haven van Fiongo
tot hier toe is 13, en de gansche vaar
weg van Seminoseki (of Semonoscki) tot
Ofacca toe, is op zyn allerkortste 235
mylen verre ; (want anders is zy wel 246
dito lang) gelyk men op het blad, daa
alle de plaatsen, en mylen, opgebracht
werden, klaar zien kan.

Het is ook veel beter, dat men, in 't Aanmei

afkomen , de groote bark voor af na king over
Fiongo laat gaan, en dat de trein over derene

hier te ne
Land door Ammakasacki en Nissenojen- men,
na (daar het zeer vermakelyk en gemale-

gelekelyk te reizen is, en ook beft
ger
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gen komt) na Fiongo volgd : want an-
ders moet men met groot verdriet met
de bark in de Rievier na ’t hoogste spring
blyven wachten, gelyk dat bevorens
meest altyd zoo (uitgenomen dat nu 2
jaaren herwaards de bark voor af na Fion-
go vertrok) ondervonden is.

Hier in Osacca doet men voor de eer-

stemaal schenkagien aan de twee Stads-
voogden, buiten de welke hier ook nog
een byzonder Gezaghebber over het Ka-
steel is , door den Keizer daar over ge-
steld , en die hier ook niet dan by uit-

drukckelyk verlof van den Keizeruitgaan,
en zich ook met geen andre zaaken

bemoeijen mag.
Het drinkwater in deze Stad (ten zy

men dat van ’t gebergte haalen laat) is
doorgaans zeer slecht, en ongezond.

Deze Stad legt op 34 graaden en 45
minuten N. brecdte , en is ongemeen
groot in haaren omtrek.

Zy heeft een menigte groote huizen
an Landsheeren, veel spruiten, en wyde
gragten, die uit het Meir Oots, 17 my-
len opwaards gelegen, door een Rievier
hier geleid, en ontlast werden , waar
door deze Stad een zeer groot, ja onge

loofelyk getal van bruggen, die wy in
menigte zien konnen, moet hebben.

Alle Lands-grooten, die om de West

leggen hebben hier hunvolk, en woon-
plaatsen, op dat zy hier aankomende, in
t opreizen te Hoof, des te eer, en te

zekerder, met al hunnen toestel vaardig
en klaar zouden wezen, en zich in staat

bevinden mogten , om hunne reis ten
eersten na Jedo voort te zetten, alzoo
zy ’er maar een etmaal mogen vertoeven,
en buiten ’t gezicht des Kasteels (uit in-
zicht, om dat het een aanmerkenswaar-

dige plaats, en om dat zy midden op den

reis-weg gelegen is) moeten omgaan.
Zy is zeer volk-en nering-ryk; ook

is 'er cen zeer treffelyk Kasteel, dat zeer

hooge wallen, en diepe gragten heeft,
en is om des zelfs byzondere goede gele-
genheit alhier door den Keizer Tayko
begrepen en gebouwd, gelyk hy daar in
ook eenigen tyd zyn Hofgehouden heeft;
dog nu diend het zelve alleen, om ’s Kei-

zers schatten , van de westelyke laage
Landen ingezameld, te bewaaren.

Volgens ’t verhaal der Japanders, was
deze Tayko de eerste Keizer, die door

den Dayro in dezen staat bevestigd wierd,
en die hem ’t ryk ook uit eigen bewe-

ging opgedragen heeft, dat wy bevorens
clders breeder toonen.

Van Ofacca nu willende vertrekken,
voorziet men zicheerst van paarden, coe-
lis (of draagers) en wat dies meer is, en

men vertrekt ’s morgens vroeg, zyn weg
nemende langs de N. zyde des Rasteels,

en ten Z. Oosten van de Rievier, gaande

P N. 67
daar langs tot aan het DorpFirakatta sby
Montanus Firaskatta genaamo) 't welk 5
mylen verre, en daar men gewoon is het
middagmaal te houden.

Tusschen beiden ziet men, onderweeg
zynde, ter rechterhand aan de overzyde
der Rievier verscheide vlekken, mooije
Dorpen, en ’t Kasteeltje Tassacki.

Van Firakatta gaat men 2: myl ver-
der, en komt dan in de Stad Jodo, een
vermakelyk en zeer net stedcken, in't
Landschap Jamayssiro gelegen. Het is
daar alles byzonder rein en zindelyk; ook
is daar een mooi Kasteel by, en de Rie-
vier van Osacca loopt 'er benoorden, en
bezuiden, voorby, zoo dat men in ’t
inkomen, en in ’t uitgaan, over twee
ange bruggen, en door dit stedeken he-
nen trekken moet,

Na dat men over de tweede brug
daar men ter linkerhand 2 Molens heeft,

die ’t water geduurig in ’t Kasteel maa-
len ,) gekomen is, gaar men langs de
Rievier aan de Noord-zyde des zelfs, van
waar men ter rechterhand het vlekjen
Occi, daar de meeste en ook van de al-

lerbeste Thee valt, die er in Japan te
vinden is.

Nog 3 mylen van daar komt men in
Futsimi , een plaats, daar Tayco-Samme
voor dezen zyn Hof gehouden heeft.

Door gemelde plaats trekt mena: mylDe Stad
tusschen een straat van huizen henen, en Miaco,
dus komt men in Miaco-

Deze Stad, die van ouds her, en ook
noch wel, Kio genaamd werd, is zeer
groot, aanzienelyk, zeer net geregeld,
vol cierlyke huizen, (immers na hunne
Lands-wyze) en alomme met zeer defti-

ge Tempels, en zeerlustige Hoven praa-

Zy legt op de N. breedte van 35 graa-
den en 8 minuten. Zy is vervuld met
illerlei groote Konstenaars, Ambagts-
lieden, en met een zeer groote menigte
an vermogende Kooplieden, alzoo men
hier de stapel van den handel heeft, ook
gaat men naauwlyks een huis voor by,
daar niet het een, of ’t ander, gemaakt,
of verkogt werd.

Het is de voornaamste der bepaalde
Keizerlyke Koopsteden, hoedanige 'er

maar s , en welke deze zyn : Miaco,
Osacca, Sackaja, Nangasacki, en Jedo.

Deze zyn uitdrukkelyk ’er toe ge-
schikt, ten einde zy eenige van hunne
voornaamste Kooplieden zouden afzen-
den, en volmagtigen, om gezamentlyk
het bestier over den handel der vreemde-
lingen te hebben, mits dat zy de zelve
zoodanig bestieren, dat haare ingezete-
nen daar door wel mogen bevoordeeld,
maar dat ook de vreemdelingen nietver-
kort werden, en behouden konnen bly-
ven.

1 2 De
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’s nachts slaapen; en daags 'er aan ont-De hooge Regeering alhier bemoeic
noet men : myl verder het stedeken Cezich daar niet verder mede, als dat zy de

se, dat men doortrekt, en ’t welk eenbestierders van Nangasacki belast, om
net Kasteeltje aan dat Meir leggen heeftde gemelde Kooplieden in hunne voor-

Wat verder gaat men over 2 brug-stellen, en handelingen, voor te staan,
gen, welke saatste vrylang is, alwaar deen hen de behulpzame hand te bieden
Rievier van Osacca haar begin heeftzoo dat deze gevolmagtigden eigentlyk
loopende met verscheide spruitjens voormet malkanderen ’t gansch bewind over
by Miaco, en zoo verder na buiten toiden handel der vreemdelingen in hander
Ofacca tochebben, gehouden zynde alle buiten-ge

In ’t gemelde Meir is een groote vaarmeene ontmoetingen aan de bestierder
van Oots na de Noordelyke Landen Jetvan Nangasacki bekend te maken, op dat
csen, Kanga, Jetsiou, enz. van waar eerzy, zoo zy ’t noodig agten, hier af ten
groote menigte Zalm, (die men daar irHove bericht geven, en de nadere or
vangt, en gewoon is te droogen , ofdre daar op afwagten mogen

Dit is geschied, om dat de hooge Re- in te zonten) het gansch Land door ver-
roerd wercgeering bevorens onophoudelyke klagter

Wat verder aan, gaat men door heder Kooplieden, wegens de schade, die

zy geduurig leden, gewoon was te hoo- Dorp Kolsats (daar de beste Japansche
ren ; en om dat de een voor en de an Rotangs met leden vallen) en van daa

na Issibe dat 6 mylen van daar legt, endre na genoodzaakt wierd stillekens var
plaats te veranderen, of anders zich der daar men gewoon is het middagmaal te

houdenbuik te snyden.
En vermits den adel alhier zich niet Na dat men nu 2: myl verder geko-

gaarne met de zaaken der Kooplieden wil men is, gaat men over een kleen Ric-
bemoeijen, zoo is ’t gezag daar over aar vierken, dat al mede zyn oorsprong uit

de voornoemde gevolmagtigden dezer ; dit Meir heeft  , ’t geen Jaccattagawa

steden gegeven. genaamd werd, waar na men in’t stede-

De Stad Miaco is zeer vol van groote ken Minacoets komt.

en zeer aanzienelyke Tempels, maar al Hier is een Kasteelswyze hecrlykheit,

zoo ’t gansch Land, met alle zyne ste en men is daar ook gewoon allerhandt
den en vlekken, daar vol af is, zoo er nette vrouwen-hoeden, doosjens, man-

achten wy ’t niet waardig daar iet anders dekens, enz. van biezen te maaken

af te zeggen, dan dat de oudste by hen Drie en ; myl verder komt men in '

de heiligste zyn, behalven dat men hier Dorp Tsutsiamma, daar men des nachts

ook den allergrootsten, te weten , dis slaapt. Hier werden zeer veel palm
van den Afgod Dayboth heeft, welkers zit houte kammen, na haare lands wyzege-

tende verguld beeld van den eenen tot der maakt, en verkogt
andren schouder 30 voeten breed is , na an daar werd men daags 'er aan 23 ’t Land
welke evenmatigheit men zich de groott myl verre over ’t gebergte Facha (by schap
van ’t geheel beeld zeer licht verbeelden ons, om zyn steilte aan de Oost-kant, Jessic.
kan. de wentel-trap genaamd) in korven, of

De Stad heeft geen zonderlinge sterk- in draag-zetels, na 't Dorp Sakanost-

te , dan alleen een vierkant Kasteeltje gevoerd, daar men dan te gelyk in 't
met redelyke grachten, dat van ’s Kei vandschap Jessie komt
zers Banjoozen bewaard werd Wanneer men nu te Paard nog1 : myl

Hier heeft van wegen den Keizer verder ryd, komt men in 't Dorp Seki
een groot Richter zyn verblyf , die in nozizo, daar men weer ’t middag-maal
rang de naaste aan een buiten-gemeen houd. Aan des zelfs uitgang, ter rech-
Ryks-Raad is. Deze doet alle de borger erhand van den weg na Issie, zyn ver-
lyke geschillen der laage Landen af, en scheide heilige Tempels
aan den zelve geven alle Landsheeren, en In deze twee laatste Dorpen zyn de
vreemdelingen van aanzien (gelyk ook Inwoonders meest Herbergiers, en Lont-
wy) zoo ras zy in de Stad maar gekomen maakers

zyn, kennis van haar aankomst, gelyk Wanneer men noch 1; myl verder
zy van hem ook een pas na Jedo verzoe gaat, trekt men voor by het fraai stede-
ken ten Chammenjamma, en des zelfs Ka-

Buiten den zelve heeft men hier noch steel, dat op een bergjen legt. Van daar
2 Stadsvoogden, die deze Stad, en der tusschen 2 23 mylen, leggen de Dor-
zelvers Borgers, bestieren pen Siwono, en ssiakoets , daar men

De Stad Na dat men deze drie voornoemde meest Hoer-huizen, en Herbergiersvind.
Oots,en ’t Heeren beschonken heeft, vertrekt mer Van hier nu voortgaande , ziet mer
Meir er ter rechterhand, of over het kleen ste-van hier, en men komt, na een reize
by , waa

van 3 mylen, in de Stad Oots, die aan deken Ciroko, den grooten Zee-boezemin veel

Salm valt. een binnen-Meir legt. Hier blyft men van Mia
Van
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Van hier nu 2: myl voortreizende,

komt men in ’t stedcken Jokaits , , daat
men zyn nagt-rust neemd , en wel eei

goede verblyf-plaats; maar zeer ssech
drink-water heeft , om dat het wat te

dicht aan ’t water, en op een laag voor
land, legt

Daags ’er aan gaat men 3 mylen lang:
de water-kant, al Noordwaard henen-

tot in de Stad Quano, die redclyk groot
en zeer volk-en nering-ryk is

Op de Zuid-oost-zyde, aan ’t water
heeft het een mooi Rasteel , door der

Keizer Ginjoin-Samma (overleden Broe
der van dezen Keizer Cinajoos) tot een

gevankenis voor zync Keizerin , bene-
vens haare Voester, gebouwd, die al
daar, zonder het allerminste bedreven te

hebben, gezet wierd, om dat hy eer

afkeer van alle Vrouwen, en een ver

focijelyke drift tot andre vuile zaaker
had. Zy is daar in tot haar dood geble-
ven  en heeft in zulken beklaagelyken
staat van eenzaamheit haar jeugdig leven,
al quynende; zonder te weten waarom

Ghoewel eenige de schuld op een onvoor
zichtige aanspraak van haar Voester leg
gen) moeten doorbrengen

Van Quano vaart men met barken ui

het Landschap Jessie, of lssie, na Owari
tot aan Mia, moetende over eenen Zec-
boezem, die 7: myl wyd is, zeilen.

Deze inbogt schoon wel 10 myle
in haaren omtrek, is zeer ondiep, en vol

droogtens, waar door men hier, by de
minste verheffing van wind, een zeer lee
lyk, en hol water heeft

Wanneer het nu onbequaam, of on
stuimig weder is, dan is 't beter, dat
men den weg na 't Dorp Saja, de Ric
vier van die zelve naam 3 mysen op-
ncemd, van waar men op een zeer ver-

makelyken weg van 7 mylen na Mia gaat
Onderweeg ziet men ter linkerhand

de aanzienelyke Stad Nangova, alwaa
ook cen Kasteel legt, door Keizer Gon-

gin gebouwd, zynde van grootte het der-
de in rang in ’t gansch Keizerryk

De Zwager, en Neef des Keizers ge
bied over het Landschap Owari, waar
in die stad legi

Mia, dat bevorens een groote stad ge
weest is heeft door ’t opkomen van
Nangoya haaren ondergang bekomen
en is nu maar een gering stedeken, da
zich met een straat huizen 2 mylen verre
tot aan Nangoya uitstrekt, waar aan he
half-maanswyze ontrent een spruitjen,
in een inbogt, vastlegt

Te dier plaats legt aan ’t water ool
een vierkant kleen Kasteeltje, waar in
de Keizers, toen zy nog na Miaco gin-
gen, om den Dayro te begroeten, ple
gen hun verblyf te houden, waar toe he

ook alleen gebouwd is

a N. 69
Men heeft hier mede zeer ssecht drink-

water, en die dat niet gewoon zyn te
gebruiken, werden ’er zeerlicht zick af

Hier is cen zeer sterke vaart, zoo var
de Reizigers, die hier geduurig over en
weder vaaren , als mede van een groo
getal vracht-barken , die van all
plaatsen aankomen, om hier hout te haa
len, dat in een groote menigte uit het
Land van Owari de Rievicr Saya af-
komt, en ’t geen aan dezen Landsheer
geen kleen voordeel geeft.

Uit Mia gaat mea door de Dorpen Mikawa
Narroume en Cirojou, een vlakke weg
ait het Landschap Owari in Mikawa
en aldaar tot in de stad Okasacka , dat De Stad

7 mylen verre, en daar men gewoon is Ocasach-
s middags te eeten

Dit is een fraaije stad, hebbende een
zeer aanzienlyk Kasteel, dat aan cen Rie-
vier legt, die in Zee stort, over welke
men met een zeer lange brug tot in de
stad gaat

’s Namiddags gaat men door ’t Dor
Futskawa zynde 13 myl verder gele-
gen, en nog 2: dito verder heeft mer
Poechois, dat Dorpie waar in Tayko
en Gongin, zich in hunne jeugd onthou
den hebben

Een myl verder komt men in Akasac
ka, daar men ’s nachts blyft

Dit is een groot Dorp, waar in veel
schoone Herbergen staan, maar ’t is 'e

ook zoo vol Hoeren, dat de gemeene Ja-
anders ’er niet konnen voorby geraa-

ken, zonder gaande weg aargeroepen,
en ’er ook wel zomtyds ingetrolken te
werden

Het water heeft hier ook een mine
raal-of ertz agtige smaak

Een halve myl verder heeft men he
Dorp Goy, met even de zelve eigen-
schap, als ’t vorige

Wanneer men nog 2: mylverder gaat, De stad
komt men by de stad, en ’t Kasteel Jo- Josinda
sinda, alwaar mede een Rievier is, die
in Zee stort. Ook woonen hier veel
Yser-smids

Anderhalf myl verder heeft men Sta-

gawa, daar ’t water ook ertzachtig van
smaak is.

Van hier wat voortgaande, komt men ’t Land-
in 't Landschap Totomi, alwaar de schap
grote berg Fusinjamma zynen met sneeuw Totomi.
bedekten kruin begind te vertoonen, en
zoo trekt men de Zee-kant langs doo
net Dorp Ciraska tot aan’t vlekjen; of
t veer van Aray langs cen vermakelyken
weg, die 8; myl van Akasacki legt

Daar na vaart men hier over na Mia-
De Stad

sacki, gaande eerst door een zandigen Famma¬
veg, die naderhand goed werd, en die mats.
zich 3 mylen verre tot aan de stad Fam
mamats uitstrekt, daar men gewoon is te
slaapen

1 3 Het



De Sta
Kackin

gawa

BYZONDER0
Het gemeld meir, daar men over-

vaart, is  myl, maar van binnen hec
wyd, en gansch droog. Het heeft eec
nige kanaalen, en grachten, die na bui
ten loopen, alwaar de groote barken, die
met hunne lading van Osacca, en Mia

of van andre plaatsen, hier voorby n-
Jedo moeten, en onbequaam weder of
wind ontmoeten, gedwongen werden in
te loopen, dat veeityds, alzoo het bui
ten voor ’t gat ook droogis, op den hals
aan gewaagd werd, en dat ook menig
mensch daar doet sneuvelen, hoedaanig

hier A. 1686 dertig barken te gelyk qua
men te stranden.

Op, of ontrent voornoemd Aray legt
ook een aanzienelyke wagt des Keizers,
daar ieder Landsheer zich moet laten be

tasten, om te zien, of hy ook meer, dan
’t gemeen geweer by zich heeft; als
ook om dat de westelyke Lands-Heeren
haare Wyven, en Kinderen , die ten
Hove in gyzeling zyn, niet stil zoude

konnen voor by trekken, en door geraa
ken.

Op ’t Noordelykste van deze inbog
heeft men, om de zelve reden, nog een

diergelyke wacht-plaats voor die genen

die zouden mogen ondernemen, om ag-

terom te gaan.
Fammamats, de cerste plaats, die Kei-

zer Gongin veroverde, legt ontrent hal
ver weg tusschen Miaco en Jedo. Dez
Stad, en des zelfs Kasteel , zyn zee

net, en haar beziens wel waardig
Van daar 2; myl voortgaande, trelt

men met plat-bodemde vaartuigen ove

de Rievier Tenriouw , en voorts doo
de Dorpen Nakaisonu, en Mitski, we
kers inwoonders zeker voorrecht hebben

van geen schatting te geven, om dat zy
Gongin-Samma de Stad Fammamats heb
ben helpen winnen.

Nog 1; myl verder heeft men he
Dorp Foekeroy, daar men gewoon is 't
middag-maal te houder

Van daar gaat men voort door de Stac
en ’t Kasteel Kackingawa, tot in 't Dor
Nisacka, dat 4: myl verder legt van
waar men langs een vermakelyken weg o
’t gebergte , a mylen verre tot in he
Dorp Canaya, en zoo in 't Landscha;

Surunga gedragen werd.
Hier krygt men volk, om over d

snel-vlietende Rievicr Oyengawa te ge
raaken, een Norimon, Paarden, en 4
6 mannen, na dat dic Rievier hard, of
zacht, afstroomd, alzoo de een tyd by
den andren nieten gelykt, en byzonde
veel van malkandren verschild; ja zon
tyds kan ’er geen enkel mensch overko

men, en op andre tyden geraakt mer
'er zeer gemakkelyk over; al het welk
maar daar van afhangt, na dat 'er bo
ven in’t gebergte veel of weinig regen

E ZAAKEN
gevallen is, daar deze Rievier kort on-
der legt, en daar ’t water over een on-
gelyke kei-steenige grond zeer sterk ter
plaats, daar men ’er over gaat, met eer
groot gedruis komt afstroomen. Hoe ’ci
dan meer regen boven gevallen; hoe de
afwatering daar beneden dan ook te ster
keer, en ’t overkomen over de Rievier te
gevaarlyker is, gelyk dit ook menig
mensch, die te voorbarig en te onvoor-

zigtig dit dan, tegen alle raad aan, on-
dernam, het leven gekost heeft ; , daar

het hier anders in de drooge tyd zoostil,
en de Rievier zo zacht afstroomende is, da

het dan in’t allerminste na ’t gene da

men in den regen-tyd ziet, niet en ge
lykt

Na dat men over dien stroom nu ge-

raakt is, moet men noch i myltje gaan,
eer men in ’t Dorp Sinoda komt , dat

7: mylen van Fockeroy gelegen; en daa
men gewoon is dien nacht te iuster

Twce mylen van daar gaat men over
een kleen Rieviertje, even voor Fucia-
da, en trekt weder voor by dat stede
ken, dat maar gering is , latende ter

rechterhand ’t Kasleeltjen Tannaka leg

gen
Een en ; myl verder gaat men uit het

Dorp Occabe in draag-korven over ’t ge-
bergte 2; myl verre tot in 't Dorp Ma
riko, daar men ’s middags eet.

Van daar 1; myl schaars, komt mer

over de Rievier Abbakawa, daar mer
door cenig volk overgebragt werd, da
zomtyds, alzoo hier een wel-grond is,
al moeite genoeg heeft, om ’er over te

raaken

Als men over deze Rievier is, kom
nen in de Stad Surga, of Surunga, die

anders ook wel Foetsiou, en ook we

Soempou, genaamd werd.
Dit is een schoone Stad, en een fraa

Kasteel ’er by, alwaar ook zeer fraai, en
veelerlei bies-werk gemaakt werd. Hier

lagt ook de gout-munt te wezen, ge
yk ook Gongin-Samma zyn Hof hier ge
houden, en zyn eersten Zoon door zyt
Broeders quaden raad hier verloren hecft

Deze Stad legt dicht aan de water-
kant, by een groote inbogt, die Toto-
mi in ’t westen , Isonomisacki ten oo-
sten, en Surunga ten noorden leggen
heeft

Ten Zuid-oosten van deze stad, en be¬

zuiden Jeseri (dat 2; myl verder legt
heeft men een steilen hock van een berg

aan de Zee-kant, alwaar een sterk, en
na hunne wyze onwinbaar Rasteel is,

uitdrukkelyk gevoeno genaamd ,
bouwd , om daar ’s Keizers schatter
te bewaaren; doch jegenwoordig is dit
(na ’t zeggen der Japanders) geheel ver
vallen, en de schatten des Keizers werden

nu in Jedo, daar hy zelfis, bewaarc
Van

De Sta

Surunga.
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Van Surunga gaat men na ’t vlck Je
seri, om ’er zyn nacht-rust te nemen.
Het is hier zeer vermakelyk, alzoo di

plaatsjc aan een Baay legt, die uit de
voornoemde bogt van ’t Oosten na
Westen zeer bequaam en gevoegelyk in

boegd; maar hoe dicp het aldaar is, mag
men niet onderzoeken; dog ’t schynd in

’t afgaan van het strand, en na de schuins-
heit der touwen, waar aan de vaartuigen
ten anker leggen, nog al een redelyke
dicpte te hebben

Vier a vyf honderd roeden verder leg
noch een vlekjen, Cimeis genaamd, on
trent ten Z. O. van Jeseri, aan die zelve

Baay; alwaar verscheide groote lootzen
staan, en daar men ook ’s Keizers Oor

logs-barken tot bevryding van dien in-

ham, als men die noodig heeft, gewoon

is te bewaaren

sAnderendaags gaat men langs strand
door het Dorp Ockits daar veel Quak
zalvers woonen , en daar men ook god-

ooze schand-jongens openbaar voor de
deur te koop ziet zitter

Van daar trckt men over een hoek van

een steilagtig bergjen, door de Dorpen
Jou, en Cambarra tot aan de snelle Rie
vier Fusikawa, die agter den berg Fu-
sinjammo haaren oorsprong neemt, van
waar zy ook haaren naam gekreeger
heeft

Hier vaart men met breede plat-bo-
demde vaartuigen over, die van heel dun

en buigzaam hout, op dat er de harde
stroom niet veel vat aan hebben zou, ge

naakt werden. De Rievier over zyn

de, komt men aan ’t Dorp Josiwarra,
dat aan de voet van den berg Fufinjam

1ma (dat is, cen hooge mooije berg
7 mylen van Jeseri, legi

Dit de voornoemde Rievier komtvee

hout, dat na de Baay van Jeseri gebrag
verd, waar van het ook de naam var

Jescri-hout draagd, gelyk men het van
daar ook na alle plaatsen vervoerd. Dit
hout is doorgaans zeer fraai gevlamd

Na ’t middag-maal trelet men uit Josi

warra na strand, door 't Dorp Farra to
aan Nommasouw, een vlckjen, waar by
cen redelyk Rieviertje uitloopt, en daan
veel barken haar haven zoeken. Het legt
in ’t alleroostelykste van de voornoemde

nbogt van Surunga, aan de Noord-zy
de.

Van daar komt men tot ’t vlekjen Mi-
sima, daar men gemeenelyk zyn nacht
rust neemd. Dit legt 7 mylen van de
plaats, daar men ’t middag-maal hield,
of van Josiwaira, en 14 dito van Je-

seri

ge-Dit vlck is altyd zeer vermaard
enwecst, om dat 'er een van de oudste

heiligste Tempels in plagt te staan; dop
de zelve is A. 1686 met ’t gansch vlck

I A N.
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door brand-stichters in koolen gelegt
Van hier gaat men ’s morgens in draag- De Stad

korven over ’t gebergte Fackouni, of Odowar
Faconitoge, op welkers top, die 4 my- ra.
len opgaat, een Dorp legt, daar wy ons
middag-maal houden, en van waar wy
veer 4 mylen aan de Oost-kant, daar
zeer steil afloopt, nedergaan, en daar
nen dan in de Stad Odowarra komt

In ’t hangen van dit gebergte ziet men Een Meir
in ’t nedergaan verscheide kleene Dorp- erboven
ens leggen, en boven op des zelfs top or

heeft men een groot Meir, waar aan ’t
voornoemd Dorp gelegen is ,  ’t geen Zalm, en
zeer goede Zalm, en andre visch, tot andre

visch daaronderhoud dezer Berg-lieden, geeft.
in.

Hier is ook een wacht des Keizers,de
velke veel aanzienelyker, als die van

Aroy, en die mede om de zelve reden
hier, gelyk als daar, gesteld is

Deze plaats werd by de Japanders voor
de poort van Jedo gehouden, om dat dit

gebergte van ’t Z. O. na ’t N. W. dwars
over ’t land strekt

Zy is zeer ongezond, en de lucht is
er altyd koud, zwaar, en dampig, zoo
dat iemand, die hier niet geboren, of
an jongs af ’er niet gewoonis, hierniet
lang gezond blyven kan

Men neemd in Odawarra zyn nacht

rust ,  ’t geen een net gebouwde Stad
met een zeer aanzienlyk Kasteel is. In

de zelve alleen werd de geurig-gemaakte
aatsjoc toebereid.

Het voornoemd Kasteel plagt onder
de Minosamma’s wel eer te behooren ;

dog nu niet meer, gelyk elders daar wy
van de Keizers en van de Minosamma':

oreeder sprecken, uitvoeriger getoond
is

Deze plaats legt in ’t N. W van een
groote inbogt, die Isinomisacki ten wes-
ten, Bochio ten oosten, en Sangami in
t noorden leggen heeft.

Na dat men daar ’s nachts gerust heeft

gaat men van daar door de Dorpen Oizo
en Firakatta, tot aan de Rievier Bar

riouw die gs mylen verder gelegen is, en

die men met plat-gebodemde schouwen
vervaart.

Van daar gaat men door een moeije-
lyken zandigen weg, ruim 3 mylverre

ot in ’t Dorp Foetsisauwa, alwaar men

veer ’t middag-maal houd
Tot hier toe reist men van Odawarra

langs strand; maar van hier gaat de weg
weer landwaard in door de Dorpen Tots-
ka, en Foedogaja, zynde 4 mylen verre.

alwaar ook ’t land, of de uithoek van
Kamakora ter rechterhand zuid-waards

henen strekt
Van Foedagaja i myl gevorderd zyn

de, komt men by 't vlck Cammagawa
daar een goede Baai is, die doorden ge-
nelden hoek van Kamakora tegen de

groo-
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nagawa ontrent N. O. van zich heeft;groote Zee t’eenemaal gedckt werd, en
doch hoe diep het doorgaans is, konner

alwaar men ook gewoon is ’s nagts te wy niet weeten. Aan de Z. W. zyde
blyven kan men zien, dat het aldaar het diepstNog 7 mylen verder zynde, dan gaa

schynd te wezen : want aan de N. O
men over de groote brug, die over de

zyde, en ten Oosten van Cannagawa,Rievier Rockingo legt, en door de Dor-
ncemd het drooge zyn begin, en vervolgdpen Cawasacki, en Sinnagawa (die digt
zig zoo tot gehcel over de wyde en die-langs ’t water voor Jedo’s inbogt leggen )
ve inbogt voor de Stad, en zoo het 'ertot in de beroemde, groote en Keizer-
dicp genoeg was, zou die plaatseen goe-lyke Hof-en Hoofd-stad Jedo
de haven en een zekere Baay ook zelfsIn de voornoemde Baay van Camma¬
voor groote schepen zyngawa konien alle barken met hare volle

Van Nangafacki nu tot Jedo toe werd Hoe verrelading inloopen, om aldaar met-bequaam
de verheit van dezen tocht, of van den Nanga-weder te lossen, en om die goederen dan
weg, zoo te water, als te land, recht, sacki van

vorder, ’t zy te land, ’t zy met vlot
en krom, zoo als die loopt, ontrent opdedo is.gaande vaartuigen, na Jedo te voeren
3588; duitsche mylen gerekend (dat zeerDeze Baay heeft haren ingang tus-
veel met de opgave van de Heer Monta-schen de N. kant aan ’t Westelyke van
nus verschild) en in ’t bereizen van de zel-’t land Bosio, en ’t zuidelykste van een
ve ziet men van verre en van na by (ge-uitstrekkende hoek , die wy bevoren-
lyk men door zommige ook doortrektrezegt hebben, dat van Fusitsauwa, en
33 aanzienlyke steden met Kasteelen, enFoedagaja zyn begin neemd; alwaar ook t Geta

75 opene stedekens, vlekken, en voor-der Siede oude beroemde ,, dog nu vervallene
name dorpen, bchalven een groot ge-den,Stad Kamakora legt, daar wel eer de Kei

Vlekkental van Boeren-dorpen en gehugtenzer zyn Hof plagt te houden.
nDor¬die gins en herwaards aan wederzyderIn ’t inzeilen van deze Baay loopt men en, tus-

angs dezen geheelen weg verspreid legcerst Noord-oostelyk, en aan de linker- schen

beidengenhand , dicht langs de wal van Kamakora
Hier by nu voegen wy een Lyst de(alzoo het daar ’t diepst is) eerst Noord

plaatsen, en van der zelver mylen vanaan, en vervolgens tot aan ’t westen om-
Vangasacki tot Jedo.boegende tot in het diepste van deze in-

bogt, zoodanig, dat men het vlck Can-

Opgave der Steden , Vlekken, en Dorpen, by een optocht na
Jedo, A. 1684, enz , voorgekomen, of door-reist, bene-
vens de mylen, hoe verre zy van malkanderen leggen.

mylen
Van Nangasacki tot Tokits. 3
Tot 't Dorp Senunge. 7.

Over ’t gebergte tot het Dorp Orissimo
Tot 't Dorp Sinota
Tot de Dorpen Narissio en Omats in de Oda. s
Isaphaja Omera
Tot de stad Sanga 5I
Tot het Dorp Kansacki.
Tot 't Dorp Toutococki
Tot 't vlck Tayscro en Jannagawa
Tot 't Dorp Jamaye, (waar ontrent Coerme tusschen Coerme en Nanga-daar 2 Rievieren zyn, en Maatscasacki 32 NB

acki heeft men nog Janna-Tot 't Dorp Ootcino.

gawa en Isaphaja ; dogTot 't Dorp Isoeka.
dan neemd men een andrenOver de Rievier Sakain tweemaal in.

Tot Coanossi. C9917
Tot ’t vlck Kerosacki.

Tot de Zee-stad Cocora.
Tot ’t vlekjen Seminoseki. 59.
Tot 't Dorp Dayri
De klip Josibe, en 't Dorp Isacki
Van Scminoseki tot Cammenoseki. 35
Moeko, en’t vlekjen Hoedanits, Havens
Tot de Dorpen Moysi, en Oesirobame

(3)Tot den hoek van Mottajamma.
't DOrp
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mylen't Dorp Thammoera.

De Eilanden Mansi en Kansi, en Fimesima.
Den hock Jakori in Tsanocki.

’t Eiland Miasima
De groote Stad Firossima
’t Eiland Harootsima, en die van Cammangari

Zyn van Cammenoseki 20x¬.
Tot Mitaray
Tot ’t vlckjen Tadanomi. F 65
Tot d’Eilanden van Fannagoeri.

ot de Stad Miwarra
Tot Bigonothomme. (of Bingonothomme)
Van Cammenoseki tot ’t Eiland Camro.r 5
De Eilanden Stagar, en Noda
De Stad Oos.
Van Stagar tot de engte van Fannagoeri .25
De Eilanden Carootsima, en Soua.

Tot 't Dorpie Fannagoeri, waar by ’er nog drie-
Tot t vlekjc Tassima.
Van Fannagoeri tot ’t stedeken Bigonothomme. 10
Tot Squiamma.

Tot 't vlck Cimots. 10
Fibi’s engte, en ’t Eiland Osonti 54
Brenge over 1781
Tot de Stad Takamats

De Eilanden by Fibi, en de steden Arimado, en Okojamma.
De Eilanden Jesami, de Stad Oko.
Het stedcken Moero legt van Bigonothomme. 40

Tot de Stad Fionge 18
De vlckken Aboes, Cikamacka, en Tackassanao.
De Stad Akais, ’t vlck Nissenojenna, de Stad Ammakasacki
Van Fiongo tot de Stad Osacca. 17

— 2493
Tot Firakatta

Tot ’t stedeken Jodo 21
t Vlck Occi; tot Fusimi.
Tot de Stad Miaco

22
Tot de Stad Oots

Tot 't sledeken Cesi (waar by't Dort
Tot Istibe. 6
Tot 't stedcken Minacoets 24
ot 't Dorp Tsutsiamma.

31
—Tot 't Dorp Sakanosta.

21

Tot 't Dorp Sckinozizo. 15
Tot t stedeken Chammenjamma. 13

Tot de Dorpen Siwono, en Ifacoets.

Tot de stedckens Ciroko, en Jokaits 24
Tot de stad Quano
Tot de stad Mia, over den Zee-boezen 7. 504

Tot de stad Nangoya 2

Tot de Dorpen Narroume en Cirojou
Tot de stad Okasacka

71

313Tot de Dorpen Futskawa, en Poechois.
e23Tot 't Dorp Akasacki

Tot 't Dorp Goy
Tot de stad Josinda. 25
Tot Stagawa 1
Tot 't Dorp Ciraska, en ’t vlck Aray. 31
ot Miasacki, en de stad Fammamats

Tot de Dorpen Nakaisomi, Mitski, en de Rievier Tenriouw 25

V. DEEL. K

73

Tot
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mylen

3Tot 't Dorp Foekeroy.
Tot de stad Kackingawa, en ’t Dorp Nisacka

Tot 't Dorp Canaja.
Tot 't Dorp Sinada.
Tot ’t stedeken Fuciada
Tot 't Dorp Occabe.
Tot 't Dorp Mariko.

Tot de stad Surunga
22Tot 't vlck Jeseri

Tot ’t vlekjen Cimeis, de Dorpen Ockits, Jou, Cambarra
Tot 't Dorp Josiwarra 7
Tot 't Dorp Farra, ’t vlck Nommasouw
Tot ’t vlckjen Misima 7
Tot 't Dorp Fackouni.

8Tot de stad Odowarra
Tot de Dorpen Oiso, en Firakatta, by de Rievier Barriou- 5

Tot 't Dorp Foetsisauwa.
Tot de Dorpen Totska en Foedagaja
Tot 't vlck Cammagawa, en de brug der Rievier Rockingo
Tot de Dorpen Cawasacki, en Sinnagawa, en Jedo. —

89

Dus Nangasacki van Jedo, mylen 3883

De grote Landweg, die over al mef om zomtyds in een jaar duizenden van
straaten van een net bepaalde lengte ver- menschen van honger te laten sterven.

deeld is, schynd, om des zelfs kromme Om nu verder noch te zeggen , wat wat'er in
loop, of om de lengte der Dorpen zelf de onzen, nadat zy in Jedo gekomen zyn, jedo door
die al vry lang nu en dan vallen, en die te doen staat, zoo moet men weeten, ’t Opper
'er mede by gerekend werd) zomtyds lan dat men allereerst door de Tolken aan de hoold

enz. ge¬
ger, en ook wel korter; dog zy is eg twee gevolmagtigden der vrcemdelingen daan
ter net zoo lang, als de Japanders dit kennis van de aankomst der onzen gewoon werd
opgeven, by de welke een myl net een is te geven ,, dat mede aan den Stads-
uur gaans, te land is ; dog op de water- voogd geschied, die ’s jaars te voren het
mylen kan men niet wel vaste staat ma¬ rezag in Nangasacki gehad heeft; dog
ken, alzoo die mede, en tegen foopen die nu aan ’t Hof wezen moet, om van
Anders ziet men te land ieder myl door al zyne handelingen bericht te geven,
een kenbare myl-paal afgebakend, waar en een net verslag te doen, behalven dat
by ook de lengte, of afstand, gerekent die ook gewoon is ons ten Hove te ge-
werd. leiden, en wel toe te zien, dat wy ons

Volgens het zeggen der Japanders, en daar in alles na de Japansche wyze, enDe Japan
na ’t uitwyzen van hunne kaarten, mits strenge wetten, komen te schikken;der

vrugtbaar, gaders na de beste beschryving der zelve, waar op hy dan’t jaar daar aan aftrekt,
rolkryk bestaat Japan in een groot Eiland om zynen medebroeder , den anderencn wor

twee gemeene, en zeer veel kleene di- Stadsvoogd van Nangasacki, te vervan-
den zeei

to’s; zynde een Land, dat vol steden en gen, gelyk dit by hen in alle steden, enoud.
Dorpen, en zeer sterk bevolket is, alzoo plaatsen, een vast gebruik is. Deze la-

men ’t over al, zelfs de kleenste Dorp- ten ons op zyn tyd aanzeggen, op wat
kens, met een ongeloofelyk getal van dag men ten Hove moet verschynen, om
Kinderen vervuld en krioelen ziet, dat onze eerbied uir naam der E. Maatschap-
zeer ligt te gelooven is, zoo men nraar y voor den Keizer te bewyzen, en om
aanmerkt, dat het een zeer vruchtbaar het geschenk der zelve aan zyn Majestcit
volk is, en dat de Japanders zeer oud over te geven.
werden, waar uit men dan al verder vast- Daar op gaat men ter bestemder tyd Hoe met
stellen moet, dat dit land (alzoo men jezamentlyk, het Hollands Opperhoofd ten Hove
nier van geen pest weet, en vermits geen in zyn Norimon ofte Orimon, en de baat

Weten
Japanders nu, gelyk wel bevorens, bui- verdre Nederlanders met de voornaamstevan gee

ten ’s lands trekken; en hier nu ook geer Japanders te Paard, gelyk ook zommigepest, bui

tenreixen,oorlogen meer voorvallen) eindelyk zoc minderen te voet) na ’t Kasteel, tot een
nog van vol menschen zal moeten geraaken, da stuk weegs binnen den eersten omtrek
oorlog des zelfs, van waar men alle te voet doorzy malkanderen zullen verdringen; ten

ware dat zich zooveele onder hen om een de tweede poort, tot in de laatste wagt,
die buiten des Keizers omtrek is, zochaver-stroo de buik sneden, behalven dat
lang moet vertoeyen, ter tyd toe menzy 'er ook weinig zwarigheit af maken,

door
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door een van de dienaars der Nangasac-
kise Stadsvoogden gewaarschouwd werd

Dan stapt men aanstonds na ’s Keizers
wooning, en men blyft daar te zamen in
de gewoonclyke en gemeene vertoef-zaal,
alwaar men door de voornoemde Com
nissarissen, of gevolmagtigden wegent
den Koophandel, en door den Stads-
voogd van Nangasacki, verwelkomt, en
niet weinig van groote en kleene Heeren

bekeeken, en begluurd werd, tot dat de
voornoemde Stadsvoogd last krygt, on

c Opperhoofd af te halen, en den zel
ren na binnen voor ’s Keizers throon te

geleiden.
Na dat nu de schenkagie voor af ge

zonden is, treed de Stadsvoogd met het

Opperhoofd na binnen voor ’s Keizers
Throon, die zich, met de Ryksraden,
nu openbaar vertoond, waar op dan ’t
Opperhoofd (terwyl ’er maar Kapitein
Hollanda, of Hollanda Kapitein, doo
den oudsten Ryks-Raad geroepen werd

schielyk op zyn handen en knien
en met het aangezicht ter aarde, en voor

over valt, waar na hy dan weer opstaan-
de, tot nader last , zich in de vertoef

zaal begeeft. Dit gehoor werd aan hem
zonder dat 'er verder eenig woord anders
gesproken werd, verleend.

Voordezen plagt men, na 't bewyzen
der gemelde cerbiedigheit, weder he-
nen te mogen gaan ; , doch zedert
168z, in welken tyd deze Keizer de
Hollanders tot zyn vermaak t’elkens voor

hem heeft laten komen, heeft men hiei

zoo lang moeten wagten, tot dat ons uit
drukkelyk belast wierd, van te moger
vertrckken

Wanneer wy nu door zyn Majestcit.
bevel geroepen werden, gaan wy vier a
vyf vertrekken binnewaards, tot dat men

dicht by de plaats komt, daar de Keize

met zyne Ryx-Raaden by den andren in

rdre zit, alwaar zich ook veel groote
Heercn, binnen-waards en ter zyden, ver-

toonen.

Aldaar moeten wy wagten, tot dat 'er
gewaarschouwd werd, waar op wy ter-
stond, met een groote stilte en bedeest-
heit, zoo der Commissarissen, als van on-
zen Stadsvoogd (die ons alles moeten ge-

asten, en ons voor de Majesteit gelei
den) Kik-vorsch-wyze , na buiten over
een houte galdery (ondertusschen drie
maal neervallende) tot in een binnen-ver

trek zeven matten (of ikjens) lang
en 4 dito’s breed voor den Keizer, en
zyne Ryks-Raden; geleid zynde, na:
lands gebruik, zoo lang nederleggen

tot dat ons gelast werd weder op te zien
en over eind te reizen ; waar op wy dar
voorder alles , wat zyn Majesteit be

etnaagd, genoodzaakt zyn te doen ,

zy hy ons dan beveeld te zingen, te dans-

X N. 77
en, te worstelen, te schreeuwen, te
jaan, te staan, te kyven, complimen-

ten, of cerbicdigheden aan malkanderen
te bewyzen, of wel iet anders te doen,
alzoo ons dan allerlei zottigheden belast,
en honderderlci aperyen, om die Majt
maar te vermaken, daar aangerecht wer-
den.

De Keizer, die achter een jalouzy-
nat zit, en alles zeer wel ziet, (dit was

in de oude tyden zoo; dog nu vertoond
zich die Vorst openbaar aan ons) geeft
geduurig zyn bevel aan een der Ryks-
taden, die voor die jalouzy-mat (waar

door niemand den Keizer zien kan
naauwkeurig oppassen, en verder bevel
aan onze Tolken geven , die dan al-
ies aan hem vertolken , en dat hy dan
weer aan den Keizer, en aan de Ryx-
Raden, in ’t Japansch bekend maakt.

Egter loopen ’er onder deze sotternyen

zomtyds wel zeer schrandre vragen, die
dik wils verder zien, als men in ’t eers

wel denken zou, en die daarom voor-

zichtig moeten beant woord werden.
Na dat men nu een uur of twee zoo

doorgebracht heeft, krygt men eindelyk
zyn arscheid, en men vertrekt op de zel-

ve wyze en langs den zelven weg, gelyk
men daar gekomen is, buiten ’s Keizers

wooning; van waar men dan na de hui-
zen der Ryx-Raden gaat, om die ook
en geschenk van wegen de E: Maat
schappy aan te bieden.

Daags ’er aan gaat men na de mindere
grooten, te weten, die van de Tempel-
geschillen, de Commissarissen der vreem-

selingen, en de Stadhouders, alwaar, ne
juder gewoonte, de betuigingen van eer-
bied en beleeftheit maar aan hunne ge-
heimschryvers werden afgelegt ; want die
Heeren zelfs zullen noit, of zeer zelden,
reschenken aanneemen , al waren zy

ichoon t’huis , behalven dat zy ook

e trots zyn, en het beneden hunne waar-
digheit achten, zich dan te vertoonen

Vat nu de Stad Jedo betreft, zy legt
hasf-maans-wyze aan een zeer groote en
vlakke inbogt, die Bochio lofte Awa)
daar ten zuiden, Katsa ten oosten, Mou-

says (daar het ten zuiden op legt) ten
oorden, en zynen ingang ten westen by
Kamakora heeft.

Het legt op de Noorder breedte van
56 graaden, is wel 10 mylen in zynen

omtrek, ongemeen volk-ryk, vol heer-
lyke huizen van groote Landsheeren, en
alomme vervuld met zeer prachtige Pa
eizen

Men ziet daar zeer groote en net-ge-
regelde straten, hooge wallen , diepe
grachten in de zelve; doch de Stad zel
is onbemuurd, hoedanig ook meest alle
le Japansche steden zyn; bestaande hun
ne sterktens alleen in de Kasteelen, gelyk

K 2 dat

edo be¬

schreven
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trek woonen de Ryks-Raden, en andredat in deze Stad wel tusschen de 2 en 3
hooge en aanzienelyke Heeren, en Die-duitsche mylen in zynen omtrek buitens-
naaren des Kcizers; en de twee laagste

muurs beslaat.
der binnen-Kasteelen zyn tot gerief vanDe buitenste wal betrekt (zoo het ons
de Princen van den bloede, zoo 'er ce-toeschynd, alzoo ’t ommogelyk is in die
nige in’t leven zyn.korte tyd alles af te zien, of de rechte en

in het hoogste, en ’t sterkste, heeftzeldzame gedaante, die ’t heeft, net af
de Keizer zyn Paleis, waar in zeer veelte kyken) wel drie byzondre Kasteelen,
aanzienelyke, prachtige, en zeer zinde-die op verscheide tyden gelegt, en die of
lyke gebouwen van binnen zyn, die zig,een ongemeene wyze met hunne punten,
eenigzins buiten de andre werken verhc-hoeken, en grachten, alsof het maareen
ven, ver roonen.en ’t zelve werk was, zoodanig in een,

In dit Kasicel hebben de Keizers zedoor cen, en aan malkander gehegt zyn, Zedert
dert Gongin-Samma’s tyd hen Hof ge-dat het niet wel in zyn ware gedaante is

wat tydde
houden, waar in zyne navolgers tot deze Kezersuit te drukken.
tyd toe hem hebben nagevolgd, gelyk hier HofDe wallen zyn van goede steenen ge-
de volgende, na allen schyn, het daar hielden.maalet, redelyk hoog opgetrokken, en
ook wel houden zullen.de gracht des zelfs is wyd, en zeer dier

opgehaald. Ook heeft dit Kasteel zeei Het is onmogelyk, om de nette groot-
veclc, en zeer groote en cierlyke poor- te van deze Stad te bepalen. Zommigen
ten, die wonderlyk net gemaakt zyn, begrooten die wel vast op 20 mylen.
en een zeer grootse vertooning, waardig Verscheide der onzen hebben die A. 1690
hunnen Keizer, doen. Hoe groot nu van den hoogsten berg in de stad zeer
deze Stad is, neemt zy dagelyks nog al toe, klaar gezien; dog konden het einde ’er

waarom men hier gewoon is te zeggen : if niet beoogen, maar hielden die veel
die na Jedo gaat , behoefd geen honger te ly- meer, dan thien groote mylen, in ’t rond
den. te zyn.Even binnen den cersten gemeenen om

SEVENDE H OOFTSTUK.

Uittrekzel uit het Japans dag-register zedert A. 1635. Scherpe last aan de Porcugee¬
zen. Verbod aan de Japanders om na buiten te trelken. Scherge last aan Koekccbacker,
om de Japansche bevelen stipt na te komen, enz. Wreede vervolging der Christenen. Gun-
stig opstel des Heeren van Firando. Zyn Ryx-Raaden. Portugeezen vassgezet. De Heer
Nuyts uit zyn gevangenis ontslagen, Decima beschreven. Verlof ontrent het vertrekken

onzer schepen. Goud- en zilver-ryk Eiland. Eenige Portugeezen vertrokken. A. 1637.
Het Tonkins Hoofd Hartsink voor ’s Konings Zoon verklaard. Zeldzaame brief hier over
aan den Generaal, enz. Dood des Heeren van Firando. De onze beschenken den Op-
perpriester. Opstand in Arima. A. 1658. Bedryf van cen Hollands Schip voor Arima-
Einde van dien opstand. ’t Portugees gezag zeer beteugeld. 20 Rokken d'eerstemaal by de
onzen van den Keizer ontfangen. Een Hollander onthoofd. Den Heer van Arima snyd
zich, op s Keizers last, den buik op. A. 1639. Caron vervangt Koekebacker. Chris-
tenen in 's Keizers Paleis ontdckt. Alle Japansche Vrouwen met haare Kinderen by Hol-
landers , enz., na Batavia gezonden. Strenge last om de Christenen te vervolgen. Last
viegens een Gezant van ons. Verwondering der Japanders over onze bomben. De Gal-
leotten de vaart op Japan verboden. De Portugeesche gevangen Kapitcinen, enz., werd
t leven geschonken. Brand in Jedo. Te vergeefs vergoeding van een genomen Jonk ge-
eischt, Macauw’s verovering ons door de Japanders aangeradenGroote eisch van Ta¬
youaanse goederen, en den handel in Tonkin voortgezet. Twee schepen by Jedo gezien. A.
1641. Een Bottelier over overspel door de Japanders onthoofd. Carons handeling over s
Keizers pas, aan ons verleend. Vier Macauwse Gezanten met hun volk ontbalst. En i
Galleot, en de goederen verbrand. Een groot leven over z niet opgegeven Konynen. Onze
schepen mogen vertrekken, als zy willen. Alle vooningen, waar voor den datum in de
gevel staat , af te breken. De Sondag te vieren verboden. Verwisseling der Opperhoof-
den jaarlyks. ’t Slachten van Runaeren ons verboden.

U gaan wy over om wegens
Ciitrekzel de Japansche zaaken volgens A. 1635.
uit het Ja-

een Uittrekzel van ’t Japanspansch V dag-register, ons ter handdag-regis- Den 31 Juli komt tyding van Osacca
ter zedert gesteld, zoo verre ’t ons mogelyk is, dat op den aden dito, tusschen Ofsacca ,
A. 1635. bericht te geven. en Jedo, achter om, ontrent 1920 bar-

lec
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ken met ryst, en andre behoeftigheden,1635
door zwaar onweder verongelulet zyn
hebbende ieder tusschen de 10 en 1
mannen gevoerd

Den 16den Augustus kregen de Por-
tugeesen ordre van de Nangasackise Be
stierders, dat zy voortaan hunne zonne
schermen iwcl van zwarten, maar van

geen Japansche Dienaars, mogten laten
dragen

Dat zy, in cenig Raad-huis komendeScherp
lataan de hunne schoencn moesten uittrekken
gec Dat zy maar 1   maas te gelyk aan
sen

arme lieden mogten geven
Dat niemand, dan hunne Ovcrsten

geweer, en dat zy geen van allen opent
lyk paternosters mogen gebruiken , er

dat geen Japanders hnnne muilen moger
nadragen

Dat zy ook geen voor-jaarige; maa
alle nieuwe Japansche Dienaars moetei

niemen

Ook wierd ’er een Placcaat aangesl.
gen over het aanbrengen van de Priesters.
en over ’t uitvoeren van het verboden

geld, of van geweer
Geen Japansche vaartuigen, noch JaVerbo-

vanders, mogen meer vertrekken, nos22n de J¬

panders ook van buiten inkomen, gelylhierag
ter nader by ’s Keizers en der Ryx-Raa
den Placcaat onder No. 1, als mede der

7December A. 1635, gezien kan wer
den

Sen 4den October werd den E Voor-
Schert

zitter Kockebacker (of ons Opperhoofd,st 22n
an de Nangasackise Stadsvoogden sterlKoekc

backer uitgescholden , om dat hy hun beve
wegens de piys der zyde niet stipt had
agtevolgd; en zy zonden hem den6dei
dito cen schrist, om te onderteckenen

dat hy voortaan alle ordre van de Japan
sche Regeering gehouden zal zyn vaar

dig en stipt te agtervolgen, hoedanig,
of wat het ook zou mogen wezen

Dat wy geen Japanders onredelyk zul-
len bejegenen

Alle Koopmanschappen aan geen een

maar aan veel Kooplieden te verkoopen
en waar onder dan verder dit stond: W.

verzoeken, dat UE. Iloogheden deze boven-
geschrevene poincten gelieven aan te nemen
t welk geschiedende , zullende t'allen tyden
lankbaar zyn. (Onderstond Den Holland¬

schen Kapitein, den zosten dag van de Sste
Maan, geteekend, Nicolaas Koekebacker

Den 28sten November werd aan der
E. Koekebacker, onder verscheide aanbe
veelingen van de Nangasackise Regenten.
ook gezegt, dat voortaan geen Japansch
Dienaars ons voor ’t oog der wereld;
maar wel in huis, mogten dienen, en dat,
terwyl hy na Batavia ging, om monde
ling den staat van den Japanschen omslag
aan zyn Edelheit bekend te maken, hy

hem moest onderrichten , dat geen in-

F N. 77
structien, noch wetten aan de Dienaars A. 1635
der E. Maatschappy in Japan zou voor-
schryven; maar dat liy hen alleen belas-
ten zou, dat zy hen na de Wetten, en
Ordonnantien der Japanders moesten bui
gen, het welk hy dankelyk belooft heef
te zullen volbrengen

A. 1636. A. 1636.

Den 26 Januari wierd de Koopman
Francois Caron, met instructie voorzien,
om de plaats als Voorzitter zoo lang t
bedienen, tot dat Koekebacker van Bata-
via wederkeeren zou, die den 3osten Mey
ook weergekomen is,

Den 1oden April beziet de Keizer de Wreen

vervol¬Poorten, en muragie, om Jedo te slui
ging de

en
CnristeOp den zelven dito wierden ’er &8mp;

nen.
kreupele, blinde, en andre onbequamt
menschen, zoo jonge als oude, om da
't Christenen waren, buiten Jedo op 't
veld in een afgeheinde plaats, die rondom

met wagt bezet was, gebracht, om al-
daar onder de blooten hemel, zonder van

emand aangesproken te mogen werden,
van honger te vergaan, met last ,, dat
geen van allen mag begraven werden,
oor dat zy alle gestorven zyn

Den 26sten dito stierf de voornaamt
Raadsheer Outg onne tot droefheit van

zyn Majesteit, die belaste, dat de zelve
met zulken pragt, als ontrent zyn Vaders

verlyden geschied was, ter aarde zou be
steld werden, tot welken einde uit di

hooge landen 12000 Priesters opontbo-
den zyn, om dir by te woonen

GunstijDen 12 April steld de Heer van Firan
opstel vado een verantwoording tegen de lasteraar
den Heerder Hollanders op, daar hy niet zonder
van Fi

opmerking de oorzaak van onze vyand-rando,
chap met de Spanjaards, en Portugee-
sen aanhaald; doch niet volgens de waar
hcit, hier achter nader No. 2 te zien.

Den aden Mey werd aangetoond, dat
de Keizer op verscheide tyden zyn
Ryx-Raden aanbevolen heeft, hunne wys-
neit door geen giften of geschenke, t

laten verdooven, op dat zy 't recht op
rechtelyk zouden konnen uitvoeren, me

deze deftige byvoeging : zoo iemand on
der u lieden geldgierig is die gae tot myne
schatten, en verzadige zich

Sen 13den Juny wierden de Portugee- De pop¬
sen in Nangasacki, zoo ras als zy van ’t gees-
Hof quamen, en daar hunne eerbiedig- vast gezet
heit bewezen hadden, in Nangasacki vast-
gezet, en met sterke wagt bewaard

Den sden July is de Tayouanse oud- De Hee
Landvoogd, de Heer Nuyts, door den Nuyts uii
Keizer uit zyne gevankenis ontslagen, na zynege-
dat hy in Firando ontrent ; jaaren vast vankenis

ontslagen.gezeten had, en na dat daar over ook vec-
verzoeken gedaan waren

K. Den
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A. 1636. Den 29sten dito de Hollanders, na
Decima Nangasacki vaarende, om de geschenken

belchre: aan de grooten aldaar over te leveren,
ven. gingen, na ’t verrichten hunner zaaken

het Eilandje, dat (volgens hun schryven
als een gevankenis voor de Portugeesen
dienen zou, bezigtigen, zeer weinig den
kende ,, dat het noch eens hun eiger

woonplaats werden zou. Zy beschreven
het aldus, dat het in de Baay van Nan
gasacki, aan de Zuid-zyde, legt, en dat
het van steen en aarde uit het water op

gehaald, een stadie, of 6oo voeten, lang
240 dito breed, rondom met een dichte
Pagar (of Heining) waar in 2 regels hui-

zen staan, met een straat in’t midden, er

ook van een brug, om van de Stad op 't
Eiland te gaan, en van een water-poor
voorzien is, door welke de Portugeeser
tweemaal ’s jaars zullen gaan, eens als zi
’er komen, en eens als zy vertrekken,
zonder verder hunne voeten daar buiten

te mogen zetten. Ook zal de voorschre-

ven wooning, nacht en dag, met ver
scheide barken, en wagthuizen bewaarc

werden.
Den gden Augusti staat in een over

zetting, door de Heer van Firando aar

zyne Regenten geschreven: laat de Hol
anders alle dagenen tyden na hunnen wil hun¬

ne scheepen doen vertrekken ; doch dat z

eerst de schriftelyke Acte van de Galleotten
die op Japan vaaren, niet te zullen nemen

aan de Regenten van Nangasacki overge
en

Sen aden September sprak de Kei-
zer met de Ryx-Raaden over ’t nemer
der schepen door de Hollanders van hunn
vyanden, 't welk by die gene, die ’t ons
misgunnen, rooven genoemd, en doo
den Heer van Firando wederlegt werd :
want anders stond het geschapen, dat wy

uit Japan zouden hebben moeten ver

trekken; alzoo de Keizer zeide, het zo

my door de geheele weereld schande wezen
roovers in myn havens te gedoogen. Daa-
wierd ook gemeld van een Siams Jonk i
welk (zonder dat de daar mede gekome
ne gevolmagtigden, of gecommitteer
den, aan land mogten komen) onverrig
ter zake vertrekken moest, om dat zi

uit een land quamen, dat zyn eigen Ko¬
ning verstooten, en een, die zich zelfs
maar opwierp, aangenomen heeft

Den z4sten dito werd ’er van een goud
en zilver-ryk Eiland, dat 40o mylen be
oosten Japan op 36; graaden Noorder

breedte legt, gesproken
Den zelven dito is in rade goedgevon

den, dat men de Moeders van de E. Kin-

deren van den E. Nieuwenroode (Zalr.
ieder hunne gelegateerde penningen, de
eene 3oo, en de andre zoo Thayl, vol
doen, de Kinderen van de Moeders af-

nemen, en de zelve dit jaar na Batavia
zenden zal

ZAAKENE

Sen 22sten October vertrokken 4A 1624
Galleotten met 287 persoonen, zoo,die Eenige

ortuneevan Portugeesche afkomst zyn, als die
fen verby hen gehouden hebben, enz
trokkenMet deze 4 schepen is ook een hoofd-

omme van ƒ 669750000 (waar onden
2350 kisten zilver waren) vervoerd

A. 1637 A. 1637.

In ’t begin van dit jaar is den handel Het Ton
kinsop ’t Koninkryk Tonkin begonnen, al
hoof¬

vaar de Koopman Hartsink (op den Ssten
Hartsink

Augusti breeder te zien) voor cen aange,voor ’s

nomen Zoon van den Koning verklaardRonings
Looris, en wierd daar beneven metcen Man-
erklaarddoryns-kleed, een Konings vlag, met

eenige ecr-titels, een pascedel, en een Briefnie
chriftelyke Acte, onder No 3. beideoveraan

stoffe van Tonkin klaarder te zien, be- den Ge

schonken, ook wierd ’er een brief van neraal,
enz

den Koning van Tonkin aan de Gouver-

neur Generaal gezonden, daar in hy op
een aardige manier zyn macht vertoond.
en hulp tegen den Koning van Quinam
No. 4 breeder onder de stoffe van Ton-

kin te zien) verzogt.
Het verder voorgevallene, zoo op de

droevige reize, als ook ’t geen zich aan
t Hof tusschen den Koopman Hartsink

en den Koning met zyn grooten, toege
dragen heeft, blykt by 't dag-registe
der E. Maatschappy van den voorsz. da

tum tot den yden Juli ingeboekt
Den sden Februari werd het inhalen

van de Corcasche Gezanten, met de pragt
van dien aan ’t Jedosche Hof, in ’t brec-
de beschreven, hier agter onder No :
breeder te zien

Den 3osten Juni geeft de Keizer or-
dre, dat 'er geen koper uit Japan mag
vervoerd werden

Den 16den Juli is de Heer van Firan-Dood de-
eers vando, die een groot vriend van ons was
irando.verleden

Sen yden Augustus komt het Jacht
Petten ter Rheede, met tyding, dat het
in Siam slecht met de E. Maatschappy
tond, en dat in December verleden de
Onder-Kooplieden en Assistenten, met
een praauw uit vaaren gegaan zynde, 2
der zelve door wulpse onbedagtzaamheit
met de slaven van den Prins in gevech
geraakt, en daar op, volgens zyn last,
met geweld aangegrepen, geplunderd,
en na den Berkelang gebracht, alwaa-
zy onverhoord tot tweemaal toe ter dood
veroordeeld, en in ’t gezicht der Oli-
fanten aan paalen gebonden waren, om
van de zelve verscheurd te werden; dog
de zelvc waren eindelyk, op ’t sterk bid
den en smeeken van ’t Opperhoofd, uis
de hand des tyrans, en van de dood ver-
ost

De Koning van Siam ontfing nu oo
brie-
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. 1637. brieven van den Prins van Orangie, en
van den Gouverneur Generaal, benevens
een goude kroon met esmarauden bezet,
en met paarlen vercierd, benevens ver-
cheide andre geschenken, door den E

Schouten als Commissaris toen overgebragt,
en aan hem overhandigd.

Aldaar was ook een Gezant van den
Koning van Atsjeh met brieven en ge
schenken gezonden, die op een prachti
ge wyze wierdingehaald; doch, de brie-
ven gelezen zynde; is de zelve aan

plaatsen van zyn lichaam met ketenen
en boeijen vastgezet, en in bewaring ge
houden.

Den 23sten Augustus zyn ’er ; Gal-
leotten in Nangasacki gekomen.

Den 25sten dito quam noch i dito
met o72 koppenbemand, die alle gedoo
gen moesten , dat zy tot op hunne hemden
toe betast, en bevoeld wierden

Den 6den September is de Heer Voor-De onze

beschen zitter, met den Opper-Koopman Caron,
ken, er len grooten Priester door last der over-
begroete

neit wezen beschenken , die gekomen
de Op
perprie was, om tot het plegtelyk begraven var
ter. den Hecr van Firando gebruikt te wer-

den; en die den i1den dito vertrok, en
van de Hollanders weder begroet wierd,
die toen ook hun afscheid van hem na

On

Den 6den October komt 'er ordre,

om geen vrecmdeling de wegen te laten
bereizen, als met een pas, op dat onder
de naam van de Hollanders geen Portu-

geesen loopen
Den 17den December staan de In-Opstand

in Arima woonders van Arima tegen humne Over-
heden opa en nemen over de harde han-

delingen, hen aangedaan , de wapenen ir
de handen; zynde meest Boeren, die de
Roomsche Christenen aldaar tot hulx
krygen benevens veel vlugtende en mis-
noegde Edelen en Borgers, die zich in
een vervallen Kasteel , in de bogt van

Arima gelegen, sterk maakten, en reeds
tot 1ooo0 man aangegroeid waren.

A. 1638.1638.

Den Ssten Januari verdeelden zy zich
in 3 Troupen, lokken een party buiten
lit cen naby gelegen Kasteel, welke zy
verslaan. Hun veldgeschrei was St. Jago
Zy dragen linnen kleederen met een
cruis, zyn kaal geschooren, verwoesten
de Japansche Tempels, en hebben eer
Kerk, daar Jesus en Maria aangebeden
werd.

Zy kregen de misnoegden van Amaxa,
hunne overbuuren, te hulp, en bestor-
men een Kasteel, daar zy 300 man voor
verliezen. Waar op de Landcheeren van

Arima en Amaxa bevel krygen, om de
wedarspannelingen (schoon de magt niet

N.P
79

hebbende) zonder hulp van eenige andre . 1638.
Landsheeren geheel te verdelgen ; doch
indertusschen zullen de legers der naast-
gelegene grooten bereid staan, om de
voorschrevene, als zy te kort schieten,
en geslagen werden, te helpen, en ook
niet eer hen te hulp komen ; alzoo de
Keizer begeerd ,, dat de onheilen, ter
plaatse daar zy beginnen, ook gedempt
zullen werden, zonder hulp van andren,

op dat alzoo ieder Landsheer het quaad
voorkomen mag

De wederspannelingen bieden aan, dat
zy bereid zyn, zoo den Keizer hen ver-
delgen wil, om hunne halzen daar voor
e buigen, en gewillig om voor hem te
sterven; doch niet voor hunne Heeren,
besloten hebbende tegen de zelven tot den

laatsten man toe te zullen vechten, zon-
der Vader, Broeder, of andre Vrienden,
die in der zelver legers zyn mogren, aan
te zien, al 't welke zy ook allen met
eeden bevestigen. Zy bestormen een
sterkte, en slaan 6oo man dood

BedryfEen Hollands schip begeeft dich der
an cenwaards, brengt geschut aan land, en be
Hollandsschieten hunne sterkre zoo van de batte
Schip

ryen, als van’t schip VOOr

Arima.Ook was den Voorzitter tot hunne vol
doening mede gegaan, waar op zy hen

Einde vanbestormen, en 5712 man verslaan. Daa-
dien op-

pdeden zy een uitval, en werden, na dand
een hardnekkig gevegt, den 16den en
17den April overwonnen, gedood, en
17000 koppen op staaken gezet. De
verige wierden verbrand of ontquamen

net door de vlugt, zynde hun geral al
tot 35000 toe vermeerderd, en aange-
groeid

en 2rsten April hebben de Portugee- ’t Portu-

en hunne geschenken, zonder gehoor te geesgezag

hebben, moeten overleveren, en, in 't veer be¬
teugeld.aan land treeden, wierd de Palankyn,

laar den Kapitein in zat, met touwen
toegebonden, op dat hy geen voeten aan
and zerten zou

Den 1o9den Mey, werd’er, nadat 'er
veelmaal over ’t verdryven der Portugee-
en uit Macauw Manilha; en Tayouan,
gesproken was op nieuws naauwkeurig
inderzogt na de gelegenheit dezer plaat.
sen, mitsgaders hoe veel magt van volk,
en gereedschap, men van nooden zou
hebben, om die te overwinnen, op dat
apan eenmaal bevryd mogt blyven van
t invoeren der Priesters, die oorzaak van

de dood der ingezetenen zyn, en gesta-
dig inlandsche beroerten verwekken

Ook wierd ’er gesproken, om, zoo

men de benoodigde voor-raid aan de markt
prengen kon (gelyk altyd bevorens door
de Portugeesen geschied was) die land-
iard het land te ontzeggen

2ORol¬Den 22sten dito werden de 2o Kei-
ken van

zers-rokken voor de eerstemaal op pre-denkei
sent-zerby &ae
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.1638. sent-borden in ’t Paleis ontfangen door
onze ont-onzen Tolk, die de zelve bevorens me
laiigen. een handschrift uit ’s Keizers Pakhuizen

aaalde
Den zosten Augustus wierd MaartenEen Hol

rilliszoon, Bootsmans-maat, om dat hylande

cmthoofd. een neerlaag gedaan had, ter ordre var
den Raad, door een Japander in de Lo
gie onthoofd

Den gden September komt den E. Ca-
ron van Batavia, met last, om den Voor

zitter Koekebacker te verlossen
Den zelven dito wierd de Portugeeser

Canton ontzegt , om dat de zelve een
Tsjinecsch Jonk met ingelade goederen
afliepen, en al ’t volk, op een man na

die ’t met zwemmen ontquam , dood
sloegen. En dit geschiede, om dat zi
van de Tsjineesche Kooplieden met spec
len een merkelyke somme gelds gewon

nen; doch hunne betaling niet bekomen,

waar op zy dit, om aan hun agterstal t.
geraaken, in ’t werk gesteld hadden

In het zelve jaar heeft de Heer van
De Hee

Arima, door ’s Keizers ordre, om devan Ari

voorschreven wederspannigheit, en opma snyc

zich den stand, zyn buik gesneden, en zyn 2
buik op¬ Broeders zyn om de Oost gebannen.

Een der Heeren Ryks-Raaden oor-
deeld, dat men Nangasacki tot een wil-

demis behoorde te maaken, om dat, zoo

met het aanbrengen der Roomsche Prie
sters, als anderzins , ’s Keizers gebod
gestadig overtreden werd

A. 1639.
A. 1639.

Den 3den Februari doet den E. Koe¬Caron
kebacker aan zyn vervanger Francois Ca-vervangt

Koekc- ron, overdragt, om als Voorzitter vol-
backer. gens zyn last, de Japansche zaaken waa

te nemen

Den 21sten dito werd aan de Regen
ten van Omera verzagt, om met de paarl
visschery voort te gaan, en die aan tt
houden.

Den oden Mey komt ’er last, dat men

in de heerlykheid Firando onderzock doer
zal, wat Hollandsche Kinderen by Japan
sche Vrouwen geteeld zyn, en dat mer
die met naam en toe-naam, nevens hunn.
Ouders, aanschryven zal

Den zelve dito krygt de Koopmar
Willem Versteegen op zyn bevorens ge
daan verzoek, verlof, om met zyn Vrouy
en Kinderen, nevens zyn Schoon-vade
en Moeder, uit Japan te mogen vertrek
ken , dat aan St. Vincent Romein medt

toegestaan is

Den 1oden Juni wierd 'er bericht ge-Christe
geven, dat men in’s Keizers Kasteelvernen in'

Keizers scheide Edellieden, die Christenen wa
Paleisont ren, gevonden had, die zich niet had
dekt.

den willen overgeven, voor dat 'er veel
met hen gesneuveld waren, 't welk voor

E ZAAKEN
de Portugeesen, welkers overheden al A. 1630
zen tyd lang gevangen gezeten hadden,
veel quaad zou konnen uitbroeijen.

Den 16den dito komt 'er last, om alle Alle J.
Japansche Vrouwen, die by de Neder- pansc

Vroulanders en Engeischen Kinderen hadden.
ven,me

nevens de Kinderen, met de schepen,
are Kin

die stonden te vertrekcken , na Jakatr-
eren , by

Hollante zenden. Ook wierd ’er verboden,
ders , enzdat geen Japansche Vrouwen zich aan di
na BaravaHollanders verbinden , noch ook geer

omgang met hen zouden mogen hou- beconden
den

Laft oumSen 13den Juli den E. Caron, uit Je-
de Childo komende, haald onder het voorge-
tenen te

vallene aldaar aan, dat 'er een zeer streng veraol
gebod wegens ’t vervolgen der Christe- gen.
nen was uitgegeven, hier achter No. 4
nader blykende

Als mede, dat op ’t voorstel, of ’er Last we
icht wel een Gezant van den Koning in genseen

GezantHolland gezonden mogt werden, aldus
an ons

van de Ryks-Raaden geantwoord wierd:
Daar is eens moeite met hunnen Gezantge
weest, en ’t zal met dezen ook zoo zyn

Want wât zal by komen doen, als komer
hedanken, dat het de Hollanders bier wel

gaat. Zulks betaamd geen Gezant; maai

wel, om van Koninklyke zaaken te hande-
en , ’t zy van Oorlog, om malkanderenhali
aan te bieden, of die te verzoeken, enz.

maar niet van Koophandelingen; dierhalver
raden zy dit af

In de zelve aanteekening werd onder Verwon
dato van den 21 Juni gemeld, hoe 't be- dering de

Japanderproeven der mortieren toegegaan is, en
ver onzedat 'er buiten Jedo een bestek van po voe¬
bomben.

5ten lang, en 70 dito breed, waar or
wooningen stonden, gemaakt was. Hiei
na toe heeft men ii bomben geschoten,

waar van ’er z in de mortiers gebersten,
en waar door verscheide Hollanders ge-
quetst zyn; doch de andre zyn alle rond-

om, en niet een in ’t bestek, gevallen,
waar op de Ryks-Raaden belasten, dat
men i bom in een der huizen brengen,
en de pyp aansteken zou, welke aan-

stonds met de slag ’t gansch huis in brand
zettede, zynde ieder van hen over de
werking van deze werk-tuigen zeerver-
wonderd :, want daar zy neergevallen
waren, hadden zy groote gaten gemaalt
en veel aarde in de lucht geworpen, en
een was 'er in de lucht gesprongen, dat
voor hen zeer wonderlyk om te zien was.
De Keizer had dit gereedschap met een
geschenk aangenomen, en onder zynt
kostelykheden laten bergen

Den 22sten Augustus komt 'er een or- De Ga
leottendre des Keizers af, dat aan alle Galleot-
de vaa1

ten de vaart op Japan streng verboder
op Japar

werd, en dat , by aldien zy tegen dit verboden
verbod egter hier komen, dat vaartuig
in de grond geboord, en dat die gene

die ’er mede komen, de pynelykste dood
aan¬
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. 1639. aangedaan zal werden, om dat de her-
leerden zich te zamen verbinden, de reg-

ten verlaten, den dwars-weg inssaan, de

gebooden verbreken, en hunnen opper-
magtigen Heer tot hunnen vyand verklaa
ren, stellende hun leven tegen hem in de

vaagschaal, en voedende daar beneven
noch de Spaansche Priesters. Deze or-

dre wierd door ’t geheele land verspreid,
en bevolen , om op alle Zec-plaatsen
wakkere Officieren te stellen, op dat 't
onderzock der vreemde schepen, neven.
de bewaring, en telling van ’t volk, be-
hoorlyk mogt volbracht werden.

Den aden September wierden de aan-
De Por¬

tugeesche zienelykste Portugeesen van ’t Eiland,
evange als mede de z Kapiteins, die tot nog toe

Rapitei¬
adden gevangen gezeten, vooreen Com

nen , enz.
missaris, van ’t Hof gezonden, en voorverd’t le

en ge- eenige andere Regenten gebragt, daar
schonken hen , om voornoemde reden , gezegt

wierd, dat zy, indien de Keizer met

hen na ’s lands rechten handelen wilde,
lieden des doods waren; doch dat hen

’t leven uit genade geschonken wierd
Den 3den dito zyn alle de hoofden der

Tsjineesche Jonken geroepen, die, op
verbeurte van ’t leven , verboden werd

vreemde Roomsche Priesters, of Kerk-
cieraaden, en afschriften, daar toe be-

hoorende, aan te brengen, onder bedrei-
ging, dat den overtreder van dien zyn
vaartuig, en goederen verbeuren, dat a
zyn volk daar over strafbaar zyn, en met

belofte, dat den aanbrenger of verklikke

rykelyk met zilver beschonken zal wer-
den

Den 4aden dito is dit ook aan de Hol-

landers, op de zelve wyze, verboden
Den 17den dito is een Konstabels-maat

van ’t schip Banda in handen van ’t ge

recht van Firando geraakt, om dat hy,
by ongeluk, in ’t lossen van ’t kanon,
een kogel in een Borgers huis geschoten
had, waar over veelen van den Adel oor

deelden, dat hy behoorde te sterven, om

dat de heerlykheit Firando grootelyk-
daar door gekrenkt was, en dat wel, op
dat de Hollanders in het toekomende

voorzichtiger mogten zyn; doch lieten
nem, uit inzicht van den Heer Voorzit-

er , ’t leven behouden

Den 22sten dito quam ’er tyding, dat
s Keizers Kasteel in Jedo, uitgenomer
cene toren geheel en al verbrand was.

Den zosten October wierd 'er herstel-
ling en vergoeding verzogt van een ge-
huurde Jonk, die in Tonkin van de Tsji-
neesen, na ’t vermoorden van ons volk,
genomen is, en, zoo men zegt, waren
’t Tsjineesen, die met hun huishouden
in Nangasacki woonden ; , doch zulks
vierd wederlegt, om dat geen Tsjinee
en , die Vrouwen of Kinderen in dit

Stad hebben, buiten ’t land mogen vaa-
V. DEEL.

P N. 85
ren; op dat zy hunnen roof-zugtigen aard . 1638.
niet in ’t werk zouden konnen stellen

En men bracht tot een voorbeeld by,
lat de Zoon van den vermaarden Roo-

er Yquan, om de rooveryen van zyn Va¬
der, hier ter dood is gebracht

Den 2den November laat een derMacaus
Raadsheeren weten, dat wy ons behoor- verove
den te bevlytigen, om Macauw te ver- ing aan

ciodenwoesten, of te veroveren, op dat Japan
rondom van dat Portugeesch gebroed
nogt gezuiverd werden

Sen 3den December werd by den Raad Grooten

isch vanin Firando bessoten, dat men, alzoo dt
Tayou¬Portugeesen ’t land ontzegt was, een
anscheTayouanschen eisch van vyftig tonnen
goederen.

gouds doen zal, en om ook in Tonkin,
len handel voort te zetten, zal men vyf
connen gouds derwaards zenden. Enop
lat 'er niets tot voortzetting van den
Tsjineesen handel ontbreeken zou
zal men voor eerst duizend kisten zilver

egen de geringste renten opnemen, en
ichten.

Sen 25sten dito kreeg men tyding; dat  Schepen
er ontrent Jedo 2 Hollandsche schepen by Jedo

ezien waren, die men geloofde met de gezien.

sevelhebber Matthys Quast van Batavia
gezonden te zyn, om na ’t goudryk Ei-
and, dat 400 mylen beoosten Japan legt,
te zoeken.

A. 1640. A. 16400

Den 11den Januari werd de Botteliers- crcier
maat, Hans Andrieszoon, door ’t Japansch onthoofd.
gericht ter dood veroordeeld, om dat hy
net een getrouwde Vrouw op overspel
betrapt was ; waar over hy en die Vrouw
den 14den dito onthoofd is

Den 14den dito laat een der Raadshec-
ren weten, dat de Hollanders de pas,
ien voor deezen van zyn Majesteit ver-
eend, mede na Jedo moesten brengen,
om daar uit te konnen zien, hoe verre

aunne vryheit strekte, alzoo de Nanga-
ackise Borgery, en de hoofden der 5
eizerlyke Steden, verzogten, om den

handel na Nangasacki over te brengen
Waar op de E. Caron, met de pas Carons

boven komende, voor gaf, dat de pas antwoort.
van Gongin-Samma (die aan ’t Comptoir en hande

ing overiet gevonden wierd) onder de Raads-
ener

heeren gebleven was, toen dezes Keizers
pas.

Vader deze op een nieuw aan de Neder-
anders verleend had

Den 17den Juni, wanneer een Hol-
landsche vuurwerker in een Raadsheers
juis bezig was, metvuur-ballen, en gra-

naaten te maken , berste een vuur-
al, die veel volk zwaar quetste, en een
nieuw gebouw waar in’t werk geschie-
le, met veel gesneden werk, en zeld-

zaamheden, bedierf, en in een galdery
le zelve in brand stak; doch 't wierd ten

eet¬
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lyk dat breeder onder deto den ; Augnffi 4. 164eersten gebluscht. En deze zaak wierdA. 164 te lezen is.buiten alle verwachting niet qualyk; Den 15den September zyn a witteGroot lemaar voor een tecken van geluk, opge-
ven overKonynen, in ’t naspeuren en onderzoe-nomen ; want die Heer verzeekerde nietoken van alles, op ’t schip de Grachtzich, hier aan te konnen bespeuren, dat gegeven

verborgen gehouden, en niet op de lyf Konynen.de ongelukken, schoon groot zynde
der Ievendige gedierten gesteld , waahem geen verderf aanbrachten; en dier
aan den Hecr van Firando zich zeer veelhalven liet hy noch dien zelven avond een
laat gelegen zyn ; doch hy is met hetgroot feest voor alle zyne bloed-vriender
suspendeeren (of voor een tyd afzetten)bereiden; mogelyk, om dat hy niet me
van den Schipper noch te vreden ge-de in de lucht gesprongen, dat zekerlyl
steld.wel een groot geluk was

Den rsten October is, na gedaanver-Den 1oden Juni quam hier een Gallio4Ma¬
zoek , toegestaan , om 10 Prkobs bus-met 4 Gezanten van de Stad Macauw,cauivse

kruit, en 50 dito zwavel, te mogen verom weder opening des handels te verGeranten
onthalft voerenzocken. Deze wierd ain land met sterki

Den 3den November komt, na veel-wacht bewaart, 't roer en de zeilen van Cotte¬
voldige, en na veel jaaren aan een geda-schepeboord gehaald, en ten eerften een poss
ne verzoeken, verlof, om onze schepen, mogenna ’t Hof gezonden, waar op zeer schie

te vertrekbuisen den vast-gestelden vertrek-daglyk : uitdrukkelyk gezondene Commis
laen, als zy

mogen wegzendensarissen in Nangasacki verschenen, die de
willen.

Den oden dito wierd onze Logie, mePortugeesen voor zich ontboodden, en de
Alle woo¬

alle des zelfs wooningen, door een uitzelve 74 mannen sterk (waar onder 13 ningen,
drukkelyk daar toe afgekomen Commif-slaven, geen Christenen zynde, waren waar voor

saris, en door de Stadsvoogden, meteen den da-aldus aanspraken : Gy booswigten, ulieden
tum in de

groot gevolg by her, zeer nunuw doois op straffe des doods verboden niet weder en
gevCzogt, omm te ontwaaren, of ’er nergeniJapan te koamen, welk gebod gy overtreden staat, afte

geen Kerk-cieraaden der Roomsgezinden preken.hebt. In ’t verleden jaar waart gy des dooo
ce vinden waren, en wierd ’er toen ookschuldig, en uit genade is u het leven ge¬
uit ’s Keizers naam belast, aanstonds allschonken, weshalven u nu niet anders toe
wooningen, daar den datum in de gevelkomt, dan een elendige dood , dog andermaal
staat, af te breken, waar mede menbe-zal u lieden, uit aanmerking, om dat gy
ginnen zal aan de Noond-zyde, 't wellcezonder Koopmanschap, en om te bidden
het jongste is gebouwdgekomen zyt , een civile dood aangedaan wer¬

Ook wierd verboden, geen Sondag te Den Son-den. Daar op zyn zy gekneveld, en des
dag veranderendaags, 61 fterk, op de gerechts- houden, om de gedachtenis van die naan
boden

uit te ro-ijen; en te gelyk belast, de Opplaats onthoofd. De 13 flaven wierde Verwisse-
wel mede na de gerechts-plaats gevoerd; perhoofden jaarlyks te verwisselen ling de

Hoe dit nu toegegaan is, imet de re-Opper-doch hen wierd het leven geschonken,
denen waarom, kan men hier agter on-hootdenom tegen ’t Noorder Moesson na Ma-

cauw te vertrekken, en aldaar de tyding der No. 7 beooger

te brengen, hoe ’t met de andren vergaan Sen 28sten dito liet de Keizer ’t stuch- giachtet
was. Men bragt alles, wat uit het Gal- ten van Rund vee aan de Hollandersver- van Run-En’t

Galliot,en liot, van zeilen, enz., genomen was, bieden ; dat den zosten December 1658 deren ons
de goede weer in het zelve, men boegseerde dat nader, op straffe des doods, met de re- verboden.
ren ver- na buiten, en verbrandde daar alles, ge- denen ’er nevens, geschied
brand

AGTSTE HOOFTSTUK.

A. 1641. Last om geen goederen te mogen ophouden, en om alles te verhoopen. Le
Maire Opperhoofd. Carons gehouw doet ons veel quaad. 't Opperhoofd gaat met 't ge¬
schenk na Jedo. Last om uit Firando na Nangasacki met 't Comptoir op te kraamon.
Wonderlyk spook over een Hollands dubbeltje in een Tsjineesch Jank gevonden. Alle brie-
ven van een schip geopend. Last om alle , uitgenomen ’t Opperhoofd tebetasten. Mieuwe
last op t lossen der schepen. ’t Begraven der dooden verboden. De Pakhuizen vorzegeld.
’t Vertrek der schspen vast bepaald. En andre bezzparingen opgekomen. Barbanisch ant-
wcord op de vrage , om een Matroos te begraven. Huur van ’t Eiland Decima. A. 1642.

Oude graven in Firando verwoest. Elfcrak onbeleefd behandeld. Krygen eenige vorsich-
ting. Moeite door brieven hauer Edelheden aan de Ryks-Raaden. Verscheide ovor alleen
opkoopen van Ryst gokruoigd. Quelangs sterkte veroverd. Overtwater Opperhoofd.
Verbod , om by de opreize mets te koopen, verkoopen, enz. A. 1643. Boricht aan de Ja¬
panders wegens het tienjarig bestand met Portugal. 20 Rokken door don Prins nue de eor-

stemaal
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1641. fiemaal aan de onzen geschonken. Brood-bakken ons toegestaan , dog den Japanders onge  de

oorloft. Een Hollands schip voor Nambo, verbod van geen vaartuig, op Japan hande-
lende te mogen beschadigen. Elferak Opperhoofd. Verscheide Roomsche Priesters val-
len af. Onthaal der onzen by den Koning van Kinokuni. t Schieten voor de wal op lyf¬
straf verboden. Verdre last ontrent een schip, vvor Japan komende. A. 1644. Onder-

zoek na Roomsgezinden onder onze Dienaars. Hoe dio van ’t schip de Swaan behandeld
zyn. De Kooplieden uit de Pakhuizen komende , betast. Verscheide Tsjineesen gestraft
over een gevonden Paternosier, enz. Opkomst van Yquan. Overtwater Opperhoofd,
A. 1645. Zware storm in Japan. De Heer van Tzum Opperhoofd. A. 1646. De
uitvoer van ’t koper toegestaan. Verstegen Opperhoofd. Groote magt van Tartars , die

in Japan wilden vallen, verongelukt. En vreeze der Japanders voor hen. Een Tsjinees
onthalst. De handel voor de Tartars opengesield. A. 1647. 30 Keizers-rokken voor de
eerstemaal ten geschenk. Yquan door den Tartar gevangen. Zagte handel der Tartar;

met gewillige onderdaanen. Twee Gallioenen met een Gezant uit Portugal helpen ’t heel
De Keizer schenkt den Gezant t leven.rland in voeren. Groote moed der Japanders.
Coyett Opperhoofd.De Heer van der Lyn als Generaal voorgesteld.

niet veel vyanden op den hals te haalen,A. 1641.
en dat zulks in achting diend genomen
te werden, en dat men alle opzichtigheitEn z4sten Januari werd bevo-

Last om diende te befnoeijen, gelyk als pieken,len, alle de Koopmanschap-
geen goe- ry-paarden, en andre dingen, die menpen der E. Maatschappyderen te

gewoon geweest was op den grooten land-mogen geene uitgezonderd, te ver-
weg te voeren : alzoo dat alleen den A-overhou- koopen, ’t welk, alzoo veele goederen

den. del toekomt, en de E. Maatschappy veelnu verlies geven, zeer slecht voor de E-
nadeel baard.Maatschappy uitkomen, en vermits ’s Kei- Den 11den Mey, na dat den E. le Laft om

zers ordre legt, van die goederen niet te
Maire de Keizerlyke geschenken over- na Nan-mogen overhouden, is 'er in rade be-

gafacki opwierd hem door ’sgeleverd hadsloten, om die met de schepen weder te kraa-Keizers ordre van de Ryks-Raaden be-weg te zenden; doch zulx werd door de men.
last, dat hy voortaan gehouden zal zynRegenten afgeraden, alzoo de Keizer op
met de schepen in Nangasacki te have-

nieuw belast heeft, alles te verkoopen.
nen, en met den ganschen omslag uitDen 1oden Februari wierd den E.
Firando op te breeken, en derwaards teLe Maire Maxmiliaan le Maire den volke, op goed-

Opper¬ trekken, alzoo zyn Majesteit geen vreem-keuring van haar Edelheden, als Voor-
hoofd. delingen in andre plaatsen van zyn Rykzitter voorgesteld.

hebben wil, en dat de onzen daar denDen zystendito geeft de Regent Phe-Carons handel, als in vorige jaaren, konnensodonno te kennen, dat hy den E. Carongebouw dryven, en schoon Japan met den handelveelmaals gewaarschouwd had over ’t
der, vreemden weinig gediend is,bouwen van het sterk Pakhuis, dat zulks, werd egter de Hollanders, ten opzicht

alzoo het buiten Japans fatsoen, en op de
van de passen, door de oude Keizersver-Europische wyze te timmeren, te veel
leend, toegestaan, om den zelven daar tein de oogen der grooten steken zoude.
vervolgen, en aan te houdenals mede de cierlyke zaal, die daar in ge-

Den 2osten Juni wierd, in 't doorzoe- wonder-
maakt was, welkers gelyk naanwlyks by

ken van een Tsjineesch Jonk, een Hol-lyk spookeenige Koningen dezes Lands gevonden
gevonden, en al-over eenlandsche dubble stuiverwierd, en alzoo de zelve na geen goe- zoo 'er gedacht wierd, dat dit Portu-Hollandsde raad geluisterd had, heeft dit de dubbeltyemoest het by degeesch geld wasE. Maatschappy veel schade van tyd tot

en des zelfs betee-Hollanders vertoond,
tyd gedaan. kening, en waardy, door een SchryverDen 13den Maart, wanneer de Koop't Opper

opgeteckend werden. Over dit werk
man Elserak bereid was, om de eerbie-hoofd

wierden de Tsjineesen in de tronk gezet,gaat nu digheit, met de daar toe behoorende
en zouden, zoo het Portugeesche muntna Jedo. schenkagie na Jedo te doen, wierd
geweest was, Jonk en goederen verlo-'er, op aanraden der Overheit, geoor
ren, en ’t hoofd der zelve zou dat zeker-deeld, dat het best was (schoon de twee-
lyk zyn hals gekost hebben.de dit meermaal verricht had) dat dit Den 21sten Juli wierden, by 't door-Alle brie-nu door den Voorzitter geschieden zou,
zoeken van een schip, alle de byzondre ven vangelyk hy ook met der haast zig daar toe
brieven by malkanderen gezameld, alle een schip,bereidde, en in a dagen, op een stel en
opschriften der zelve opgenomen, en geopend-

sprong de opreize aannam
geen een ongeopend gelaten , om teDen 26 en zysten dito verstond zyn E.
zien , of 'er geene, die aan Japanders be¬door den Rechter van Osacca, dat het
hoorden, onder liepen.best was nedrig, en met weinig gevolg, Den 23sten dito geeft de Stadsvoogdte reizen, en raadde hem wel ernstig

vanL. 2
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A. 1641 van Nangasacki ordre, om alle persoo
Last omne nvan boord komende, uitgenomen t
alle, uits- Opperhoofd alleen, aan ’t lyf te betas
noment ten
Opperhoord, te Den 28sten dito wierden 4 Banjoosen
betasten. belast, om de schepen te lossen , waa

Nieuwe van ’er 2 aan land, en de andre aan boord
last op’t moesten blyven, om alles, wat 'er af
lossen der of aankomt, malkanderen schriftelyk tot
schepen. te zenden, en streng te onderzoeken.

Ook deden zy al het vreemd geld, en de
Psalm-bocken, ieder in een zakje, en ga¬
ven het verzegeld in onze bewaaring,

om , op t vertrek, ieder het zyne we
der te geven

Zy namen ook schriftelyk op , hoe
veel geschut 'er op ’t schip was, en hot

veel yzer die stukken schoten, mitsgader
hoe veel kogels, en kruit, men aan boort
had. Ook wierden zommige spys-vaten
gezwikt, om te zien, of ’er geen wys
water, of andre goederen in beslooter
waren.

Den zosten dito wierd ’er aangezegt,
dat men na’t lossen der schepen, volgen
’s Keizers last, gelyk andre vreemde Jon
ken, enz aan land zal moeten geven, de
scheeps-roers, zeilen, ’t geschut, mus

ketten, kruit, lood, en al ’t ander ge
weer, gelyk dit ook opgevolgdis. Zelf

begeerde de Stadsvoogd, dat men nie
meer levens-middelen in de schepenhou

den zou, als 'er voor ’t scheeps-volk op
de Rhecde van nooden was ; doch dit

wierd, op ernstig verzoek, gestaakt, al-
zoo ’er door den Voorzitter een hand

schrift verleend wierd, dat er niets a

aan de Japanders verkogt, verruild, nos
vereerd zou werden

Den 2den Augusti wierd de eerstemaa’t Beg-
belast, dat men onze dooden niet begraven de

dooden ven, maardat men die met eenige zwaa
terboden te 4a 5s myl in Zee zou doen zinken

Den aden dito blykt, dat alles vere
gerd, en dat wy op de zelve wyze ge
plaagd werden, als aan de Portugeesen voo
hunne uitbanning geschiedde, weshalven

’er niet anders dan allerley ongevallen, er
quellingen, wierden te gemoet gezien
en niemand had moed om tegen de da
gelyks voorkomende quade ordre te spree
ken, of verzoeken te doen, om dat zulk-
voor ongehoorzaamheit opgenoomei
werd

’s Avonds werden de poorten gesloten
en ’s morgens door de zelve Banjoozer
geopend

Het Eiland wierd ’s nachts door de Ja
panders bewaakt, de boots en schuiter
wierden in hunne bewaaring gehouden,
en allerley onredelyke handelingen styger
in den hoogsten top

Den oden dito wierd 'er bevel gege
De Pak

ven, geen goederen te verkoopen, voorhuizer

verzegeld dat de handel geopend, en de Pancadt

E ZAAKEN
der ruwe zyde gesloten was ; waarom . 1641
door gecommitteerde Banjoozen, en een
Borgermeester, alle Pakhuizen verzege ld
wierden, en de zelve zouden zy, als mer
er noodig in wezen moest, op ons ver

zock wel cens laten openen.
Den zelven dito wierd op een nieuw t Vertrel

voor een vaste ordre, belast, om onze dersche
cn vanschepen stipt op den zosten der ode maar

bepaald
te doen vertrekken, en om alle overschie

tende goederen mede te nemen; dog zo
er cenig schip al te laat komen mogt
wierden aan ’t zelve 50 dagen vergund En andt

e2om de Koopmanschappen om te zetten;
ingeen ons werd met eenen bevolen, om alle

opgeko¬
gemeenzaamheit met die van Firando af men.
te snyden, alzoo zy ’t daar voor hielden.

dat zy inwendig 't Christendom toege
daan zyn

Den 11den Augustus gaf een uitdruk
kelyk van 't Hof gekomen Commissaris
de volgende ordre van den Keizer, dat de
ruwe witte zyde onder de Pancado aan de

5 Keizerlyke Steden zal verdecld wer-
den

Dat men geen Japansche, maar onze

eigen, Dienaars tot onze diensten ge
bruiken, en geen gemunt, noch onge-
munt goud vervoeren zal ;, dat wy ons

voortaan wel moesten laten gevallen, on
even eens als de Portugcesen te laaten
handelen , zonder de minste verzoeker

daar tegen te mogen doen. En zoo wy
daar toe niet konden besluiten, dat wy
dan maar vertrekken moesten, alzoo Ja¬
pan echter van alles genoeg voorzien zoi
werden

Men mogt ook geen trompetten meer

latn steken

Den 12den dito wierd op dood-straff
verboden geen Japansch geweer te ver-
voeren, en met eenen belast, dat nie
mand, als de Voorzitter en de Koop-
man, eenig geweer onder zich houden

mag; maar dat zy ’t zelve, tot op hun
vertrek, in ’s Keizers wapen-huis ter be-
waaring zullen geven

Den 13den dito komt 'er een verboo

op’t uitvooren van meerder levens-mid

delen, dan de schepen tot de rcize van
nooden hadden, als mede van gemaakt

en ongemaakt koper, kasjens, lakwer-
ken, schutzels, enz., daar Steden, Ka
steelen, of Persoonen, die wapenen oef-
fenen , op staan , en ook geen wortel
Nisi, dan 5o ponden ’s jaars uit te mo
gen voeren

Den 18den dito wierden de Tolken
Faccoso en Sacjemon, daar men het minst
mede gediend was, tot ons behulp aange-
steld; en de zelve zouden niet meer van

de E. Maatschappy hun soldy; maar uit
’s Keizers kas, genieten Ordre

waArnaDen 17den September wierd ’er eer
de goe

ordre gegeven, waar na zich de Koop-derent

lie-koopen.
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Ai6a lieden , in ’t koopen van de goederen
der E. Maatschappy zullen hebben te
richten

Den 18den dito verstond men uit Je
do, dat den Keizer een Zoon geboren
waar over groote vreugde was.

Den 2osten vraagde Schipper Jacob
Barbariscl
antwoort. Janszoon, of de Matroos, op zyn schi

overleden, aan Land, of in Zec, be

graven zou werden; waar opgeant woorc
wierd : ly moet mêt een steen om zyn hal
in Zee gesmeten werden, alzoo een Christen.
Lyk de aarde onwaardig is

Den a7sten October wierd het accoorc
Huur vanover de huur van ’t Eiland Decima, te
t Eilan

gen 5500 Thayl ’s jaars, getroffen.Decima
Den Ssten November werd ’s Keizer

pas van Batavin herwaards gezonden, ei
door ’t Opperhoofd mede ten Hove ge
bracht, op hope, dat, op vertooning
der zelve, de oude genotene vryheit wee

stand grypen zou
Den a4sten December wierd op ’t ge

doente der Nederlanders stipt gelet, en

in de herbergen op den land-weg zyn d
aangestelde wagters genoodzaalet te be
letten, dat men niemand mogt aanspree
ken

A. 1642.
A. 1642

Den Bsten Maart bleek, dat de be
Oude

graaf-plaatzen der Hollanders, voor degraven i
zen op Firando begraven, nu geheel ver-Firande

woest, waar onder 'er een van blaauweverwoest

arduin-steen, en verscheide andre van ge
meene steen opgemetzeld waren

Sen 11den dito het Opperhoofd, Jar
Elscral-

van Elferak, na zonsondergang van zynonbelecf

bchan- Hof-Rcize voor ’t Eiland ten anker ke
deld mende, moestdengeheelen nacht (alzo

den Stadsvoogd al in zyn slaap-kamer was

in zyn bark blyven
Den i7den dito wierd zyn E. aange

zegt, dat met de Hollanders in een huis,
digt by de wacht zyn verblyf, tot de
komst der schepen, houden moest, en
alzoo dat eenkot, voor beesten bequaam

vas, wierd daar tegen , op voorge
ven, dat wy huur voor ’t Eiland betaal
den, en dat de wooningen daar reeds n.
onze zin geschikt waren, sterk, doch
vrugteloos geredeneerd : want na verloop
van 3 dagen zond de Stads-voogd nade
last, dat het zoo moest geschieden

Den 6den April wierd ’er verzogt, om
zomtyds tot tyd-verdryf eens uit vaaren

of wandelen, te mogen gaan; doch 't

zelve wierd geweigerc
Den 28sten dito wierd haar Edelhe-

dens toelcg, om ’t Kasteel der Ciciliaa
nen in Quelang te belegeren, vertoond

Den zysten dito liet de Stadsvoogd
Sabroeseymon, de Nederlanders verschei
de vryheden aanzeggen, ordre gevende,

Krygen

eenige

verlich-
ting.

N.I A 85

dat ieder een hen minzaam bejegenen zal. 4. 164..
Den 22sten Augustus werdenGRoom

sche Priesters, en 3 Japanders, uit Gods
dienstigheit herwaard gekomen, en door

die van Zatsuma agterhaald, gevangen
opgebracht. Ook vervielen ’er zomtyds
noch alverscheide andren om ’t Christen-
geloove in de magt der Ovcrheit , die
met zwaare pynigingen dagelyks ge
plaagd, en gedood wierden

MoeiteDen 29sten dito bragten eenige brie
ven harer Edesheden aan de Ryks-Raa-door brie

ven harer
den ons den haat der Stadsvoogden op Edelpe
den hals, waar op ons verscheide vragen den aar
gedaan wierden, met aanwyzing, dat de de Ryk
Ryks-Raaden geen zaaken , de vreem-Kaaden.
lelingen rakende , behandelen, of de

Nangasackische Stadsvoogden hebben
mer hen geraadpleegd, en hen van alles
-erst bericht gegeven

VerscheiDen 2den September zyn verscheide
de over

Kooplieden, en Borgers met al hunn
opkooper

Zoonen, over Monopolie (of alleen-cp van Ryst
gekrui-kooping) in den ryst-handel, door ’sKei

zers last, om dat de ingezetenen daar cigd.
door gebrek en armoede leden, ge
kruicig

Den 3osten dito wierd besloten, om
den brief aan de Ryks-Raaden niet na
Hof te zenden; maar die een jaar, toi
nader last, op te houden, alzoo de Stads-

voogden oordeelden , dat die ons nadeel
paaren z0u

CuelangDen 12den October quam tyding, dat
de sterkte Quelang door de onzen veroverd sterkte

veroverd
WaS.

OvertwaDen z9sten dito vertrok den E. Else
ter Oprak, na dat hy daags te voren aan zyn perhoofd.

vervanger, Pieter Antoniszoon overtwater
de overdragt van de zaaken der E. Maat.
schappy gedaan had

Den 2osten November wierd belast, Verbod,
dat men in ’t boven-reizen niet koopen, by de op-
noch verkoopen, en zelfs geen geld aan rexe.
de huiswaarden, dan met kennis der ge-
leiders, betaalen zou, om dat de Stads
voogd ongeerne zag, dat 'er meer kof-
ten, als de nood vereischte, geschiedden

Zelfs mogt men aan de Dienaars, noch
aan arme lieden, geen geschenken ge-
ven , om dus alle agterdogt aan een ieder
te benemen.

A. 1647A. 1643

Thien-Den 14den en 15den Januari doet de
arig be¬E. Overtwater aan de Hofs-grooten ee

stand mef
verhaal wegens de redenen van de thien- Portugal.
arige vrede, of stilstand van wapenen,
die wy met Portugal hadden aangegaan
mitsgaders, waarom wy nevens Vrank-
ryk hen tegen Spanjen te hulp qua

20
nen.Den 26sten dito wierd het Opper-Rokken

door derhoofd met ao Rokken van den Prince des ping ge-
L2 Ryks, schonken
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Ryks, voor de schenkagie, aan hem ge164
daan, begiftigd, zynde ’t eerste geschenk
dat ooit van zynent wegen openbaar al
gegeven i

Sen 2Ssten Februari werd ons het
Brood-

broodbakken, als een weldaad (op onbakken

verzoek) alzoo dit de Japanders verbodentoege

staan. is, toegestaan
Den 1oden September komt 'er ty

Eer ding uit Jedo, dat in’t Ryk van Okio-Hollands
schipvoor voor de Stad Nambo, een Hollandsch
Nambo. schip ten anker gekomen, en dat de

Schipper, en Koopman, nevens 8 Ma-
troozen daar van, gevangen na Jedo ge
bracht waren, weshalven ’t Opperhoofd
met 'er haast derwaards ontboden, en, daa
gekomen zynde, hem van alles dien aar

gaande net bericht afgevorderd, 't well
alzoo ’t met de opgave der gevangenen
overeenstemmende bevonden wierd, zoo
zyn zy ontslagen, en in zyn Es. han
den gesteld. En hoe dit verder is toe
gegaan, kan men hier achter No Sbree-
der zien

Den 28sten dito bieden de Tsjineeser
Verbod

een smeek-schrift aan, waar by zy ver
van geen zoeken, om van de Hollanders op Zec
vaartuis

niet genomen te werden. Hier op zondop Japar

handelen de Stadsvoogd een schrift, om het doo
de, te 't Opperhoofd te laten teekenen, die (al-
mtot7ir

zoo daar dingen op levens-straf in beloofcbeschadi
wierden , behalven dat ook zulles bui

gen.

ten zyn Es. vermogen was) een we
derlegging op die overgeleverde stukken
aan den Stadvoogd zond, die, daar me
de voldaan zynde, belasste, dat men na
Batavia en Tayouan moest bekend ma
ken, dat niemand eenige jonken, op Japan
handelende , zou mogen beschadigen;
en, daar op staat makende , konden
onze schepen , die anders, op verzoel
der Tsjineesen, een tyd lang zouden op-

gehouden werden, op hunnen gestelder
tyd vertrekken.

Den 14den October raakte brand
in ’t schip d’Orangie-hoom; dog 't wierc
nog gelukkig, door hulp van land, al
anders, geblust

Den Ssten November vertrok den EElferak
overtwater en laat het gezag als OpOpper

hoofd perhoofd aan den Heer Elserak
Den z4sten dito verstaat men, dat verVersche

de Room scheide Roomsche Priesters, in ledo ge
sche Prie angen opgebracht zynde, hunnen La
sters val- ligmaker verlaten, en ’t lapansch geloo
lan af.

ve, om ten nadeel der Christenen in
Nangasacki te woonen, aangenomer
nadden, en wierden ook de zelve door

den Keizer van levens-middelen verzorgd
doch a van de zelve, Portugeesen zyn-

de, wilden, na dat zy afgevallen, en ni
in vryheit gesteld waren, by geen Vrou-
wen (schoon hen van den Keizer verlo

'tdaar toe gegeven was) huishouden.
Welk zyn Majesteit zoodanig vertoorn

E ZAAKEN
de, dat hy hen weer in de gevankenis, . 1643
om ze te plagen, en te mishandelen

stellen dedc.
Onder de geschenken, aan den Keizei

was een buiten-gemeentzezonden ,
schoone kopere lantaarn, die zeer aan
genaam was, en na Nico, daar ’s Kei-
zers graven zyn, gevoerd stond te wer-

den.

Den 16den Decemberliet de Koning, Onthaal
of Landsheer van Kinolcumi, ’t Opper- deronze
hoofd, met de vrienden, die in ’t Paleis by den

Koninggeweest waren, in zyn Hof ontbieden, van xi-
vragende na verscheide zaaken, die de nokuni
Regeering, en Oorlog, in Europa,
mitsgaders den handel der E. Maatschap
py in Indien, deafgelegenheit van ver-
scheide Landen, als mede de redenen van

Oorlog met Spanjen en Portugal, en
verschil wegens onzen en hunnen Gods-
dienst, aangingen, waar op na waarheit

geant woord zynde wierd , ’er, een

kostelyk gastmaal gegeven, en wel 2
uuren na zons ondergang quamen zy weci
t’huis. Dit is op den zosten dito nog-
maal hervat, en met onthaal, en ge
schenkjes, beleefdelyk beloond

Den 17den December, als 't Opper-
hoofd afscheid van de Ryks-Raaden
crecg, wierd hem gezegt, dat de vorige
Keizers aan de Hollanders hadden toege-
staan, hunnen handel vry te mogen dry
ven, 't welle nu vernieuwd wierd ; dog,
zoo ’t komt te gebeuren, dat er eenig
Hollands schip ergens aan, of op deze
Landen mogt komen te vervallen.
zullen zy aanstonds bekend maken , dat
zy Hollanders zyn, en ’t getal, met de

naamen van al ’t volk, aan de Overheid
dier plaats opgeven, op dat men hen, 't
zy brand-hout, water, verversching,
masten, of iets anders, hen ontbreclen-

de, voor geld geven kan; maar zoo t

weer gebeurd, dat zy af, en na de wal
houden, zonder te ankeren, of haar be-
kend te maken, en met hun geschut of ’t Schieten

roers (gelyk of zy verraad in den zin had- voor de
wal,den) schieten, zullen zy, by achter-
ysstra

haaling, zonder aanzien van persoonen
verboden

gedood werden, en zal de Hollandsche
Kapitein in Nangasacki daar voor aan-
prekelyk zyn

Zoo men in Holland, of in Indien.
nogt hooren, dat 'er Roomsche Pric
sters na Japan gaan, of dat de Portugec
sen en Castiliaanen iets tegen dit Land
mogten beginnen, zal men zulks ten

eersten aan de Japansche Ovcrheid be-
tend maken

De zaaken, in geschrift gesteld, moe-
Verdr

sten als een nieuwe pas van zyn Maje-last on-

steit werden aangezien, op dat men zich trent ee
in ’t aanstaande daar na richten zou kon-schip

voonen. Ook wierd hier noch bygevoegd, Japan
dat, zoo ’t gebeurde, dat eenig schip in komende

deze
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1643. deze of gene plaats quam te ankeren, en
zich al bekend maakte, het niet zou mo

gen vertrekken , voor dat het Opper-
hoofd in Jedo aan de regeering aldaar
genoegen gegeven had. Daarom zal de
Keizer de ongelden, die door t volk ge-
maaket werden, betaalen, geduurende den

zyd, dat zy daar na moeten wagten.

A. 1644.A. 1644

Den Isten Augusti werd, ter ordre vanOnder-

t Hof, naauw onderzoek gedaan, of 'erock na

Rooms onder de Dienaaren der E. Maatschappy
gezinder geen Roomsch-gezinden zyn, alzoo deonder on-

ifgevallene Priesters in Jedo betuigd had-e Die-

den, dat ’er veel van dien Godsdienst on-naars.

der liepen, en dat 'er in Cambodia ver
scheiden ter sluik by hen gebiegt, en be
lydenis van hen geloove gedaan had
den.

Den 3osten dito het schip de SwaanJoe die
door Noordelyke winden om de zuld ge-An 't

schipd dreven zynde, zogten zy, met de boot
waan be¬ aan een Eilandje, leggende op 2y graa
nandeld

den, en 3g minuten, water te krygen;5n
doch wierden mishandeld. Hier opnu
na 2 dagen, voor ’t Eilandje Jakissima
komende, wierden daar door de Japan
ders beleefd gehandeld, en geriefd

Den 12den September wierd last ge-
geven, om de Kooplieden, uit de Pal-

huizen komende, te mogen betasten.

Den i1den November wierden 40Straf over

een ge- Tsjineesen na Ombra gebannen; 15ble-
onder ven hier gevangen en 6 zyn ’er door ?
Paternof

ynigen al overleden. Deze handeling
ter , enz

is ontstaan, ter oorzaak dat onder hun

volk Christenen gevonden zyn, die met
de Portugeesen, in Macauw en Cambodi¬
gelegen, verstand hielden, en om dat in
hun jonk ook een Paternoster gevonden

as

Onder den zelven datum werd verhaald,Opkoms

hoe de groote Zee-roover Tquan is opge-21

(quan. komen, te weten, dat hy, nu ontreni
16 jaaren geleden, Tolk van een Die
naar der E. Maatschappy in Tayouan ge-
weest is, en dat hy naderhand heimelyk

eenige jonken veroverd, en in korte tyd
zoo magtig toegenomen heeft, dat hy
de gansche kust van Tsjina beroofde, en
onveilig maakte, en alzoo de Tsjince
sche Koning (om meer schade voor te
komen) genoodzaakt was hem aan te ha
len, en ’t bedreven quaad te vergeven,
maakte hy hem Zeevoogd, en groot
Vandaryn van Anhaay, welke macht hi

misbruikt, gelyk hy ook, om zynen by
zonderen handel te dryven, den handel

van de E. Maatschappy, zoo in Tayouan,
als elders, belet heeft, waar door wy
met hem in Oorlog geraakt zyn.

Den 14den November geeft den Evertwa

ter Op Elserak zynen omssag, en ’t gezag, aan
perhooft Pieter Antoniszoon overtwater over.

PAN 87

A. 1645.A. 1645.

Den 19den April wierden onder de
gevangene Christenen, (die van verschei-
de Landen in groot getal nog dagelyk
opgebragt, en op een gruuwelyke wyze
gepynigd wierden) twee oude Vrouwen
in Nangasacki gevonden , die ettelyke
ersoonen gedoopt hadden.

Den 11den Juni werd de vaart van
Nangking op Japan open gesteld.

Den 2ysten Juli komt tyding, dat de
l'artar sterke voordeelen met zyne wa-

penen op Tsjina dede
Den 22sten Augustus komt ’er tyding

lat de Heer Generaal van Diemen over-
leden was

Den 18den September waaide het zoo Twate
nard uit den Noorden, dat niet alleen storm in
le heining rondom het Eiland, maar zelf Japan.

ook een groothuis, met kombuis, wagt-
huisjens, enz. geheel om verre waaide
De schepen , jonken, en de geheele
Stad aan de wator-kant , wiorden zee
beschadigd, en verscheide menschen ver-
ongelukten

Het Jacht de Leeuwerik viel om; dop
raakte den 23sten dito weer op de kiel.

Den z9sten dito verscheen de Opper- De Heer
VanKoopman Cornelis Cæsar; met een schip
Tzumuit Tayouan, om, zoo den E. van Tzum
jpper

door eenig toeval in Siam blyven mogt, hoosd-
den E. Overtwater te vervangen; maar
de Heer van Tzum verscheen noch dien
zelven dag, en ontsing den 3osten No-

vember de overgave van den ganfchen
omslag als Opperhoofd.

A. 1626.A. 1646.

Men oordeelde jegenwoordig by de
Grooten in Jedo, dat wy de verlossing

der 10 Nederlanders gering agteden, om
lat van wegen de E. Maatschappy ’er
liemand, dan ’t Opperhoofd, met de
gewoone begroeting verscheenen was

Den 13den Maart is den uitvoer van Deuit-
t koper weder toegestaan; maar de 2 voervan
andere verzoeken, om den handel voor tkoper

roege¬
het treffen der zyde pancado te mogen saan.
peginnen, en meerder vryheir (ten rnin-
sten voor de voornaamste Hollanders) te
genieten, waren geweigerd

Den 2ysten Juli werd aan de Nang-
kingse Tsjineesen, die van den Tartar
verwonnen zyn, de handel in Japan
ontzegt, om dat zy nooit ommegang mei
de Tartars gehad hebben

Den 19den Augustus zyn de 4 stukker

reschut, die met het omvaslen van ’t
acht de Leeuwerik gezonken waren,
pgevischt, de andere konden zy niet
vinden

Den 28sten dito wierd 'er bekend ge-

maakt,
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1646. maakt, dat de Portugeesche Gezanten
met 2 Galleotten ait Goa stonden tever-
schynen

Den 15den October raakt een man,
soor dronkenschap, zeer gequetst, en

den anderen steckt zich zelven met a
steeken in de borst, dat hy dood ter aar-

de valt, en op verzock der Opperhoof
den werd ’t gerichte daar over aan ons
gelaten, met waarschouwing, dat in ’t
ianstaande, zonder aanzien van Persoo-
nen de uitvoering van ’t recht aan de
Japanders blyven zou

Den zysten dito ontfangt den E Ver-
Verste

’egen ’t gezag als Opperhoofd over degen Op
zaaken der E. Maatschappy.perhoofd

Den 5den November wierd 'er veragt van
toond, dat den Tartar , na onze reke.Tartars ,

verorge ning, A. 1281 in 't Landschap Facatta,
lukt op agter Firando meende in te vallen, met
Zee. een magt van 4ooo vaartuigen, voorzien

met 250000 gewapende Soldaaten , dogZRvreen
de zelve is door een zware storm meestder Japan

ders. verongelukt, waar van de gedagtenis by
de Japanders nog op den gden dag van hur
fde maneschyn gevierd werd, willende
daarom met geen Tartaaren ommegang,

nog met hen te doen hebben.

ge-Den 1yden dito werd 'er gewag
maakt van een ouden Japander, dic kamer-
ing by de Paus in Romen geweest was,

en die zich zelven aangegeven had, dat
hy een Christen was; dog de zelve wierd,
om zyn ouderdomshalven, op voorgeven
an ylhoofdig te zyn, niet ter dood ge-
bragt; maar tot zyn dood toe gevangen
gehouden

Gisteren is een Tsjinees onthalst, die
Een Tsjj

zyn makker tegen de mannelykheit ge-
nees ont-

schopt had, die kort daar na stierf.halst.
Den 28sten December liet de KeizeiDer

den handel voor alle Tsjinecsen, geschoo-handel

voor de ren en ongeschoren , weder open stel
Tartars, len, alzoo hy nu ten vollen verzekerd is
tgenigg¬ dat de Tartar geen Christen zy.steld.

A. 1647.
A. 1647.

Den 14den Januari werden in weder-3OKeizers
geschenk aan ’t Opperhoofd voor de eer-rokker

tenge- stemaal 30 Keizers rokken gegeven.
schenk. Den yden Februari zend de Koning

an Kinokuni 3 monstersvan loopen, om

n Holland daar eenige nette na te laten
maken.

Sen 18den Mey verscheen ’er een
Gezant van Hoksieuw, zynde een Broe
der van den Stadsvoogd aldaar, die, om
de vertooning van zyn pragt, en groots-
heit, onverrichter zaake, en zondereer
voet aan land te mogen zetten, weer
vertrekken moest, daar hy zich niet aan

kreunde, en daar de Japanders om lach-
ten.

Den 21sten dito was 'er een gerugt

E ZAAKEN

dat de Tartar Corea tot gehoorzaam-4. 1647.
heit verzogt, zoo zy met geweld daar
toe niet wilden gedwongen werden

Als mede, dat hy den Mandaryn Yquan VYquar

gevangen na Peking gevoerd; dog dat gevange
zyn Zoon zich met wel 700 vaartuigen, doorden
en veel treffelyke lieden, in de Piscado- Partar-

res (om de wapenen der Tartars te ont
vlugten) begeven had, zich daar ook nu

nthield, en weigerde zich aan den Tar-
ar te onderwerpen, schoon hem de her-

telling van zyn Vader aangeboden wierd.
Zagtewant alle, die zich gewillig onderwer-

handel der
jen, werden vrcedzaam in hun bezit,

Tartaren.
zonder dat hen iemand iets ontvreemden

nag, gelaten.
Den yden Juli verscheen ’er weer een

Tsjineesch Gezant, die weer onverrich-

er zaake afgewezen is.

Den 26sten dito verscheenen ’er 2 2 Gallio
’ortugeesche Gallioenen met een Gezant nen me
van den Koning van Portugal aan den een Ge¬

zant uit
Ceizer van Japan , dat aanstonds na ’t

Portugal.
Hof bekend gemaakt wierd, en ’t geen
zulk een alarm baarde, dat in weinig da
gen alle rondom leggende Landshecrer
inet vecle duizenden Soldaaten quamen
afzakken, lokkende met zoete woorden

de Portugeesen (die eerst voor de Baay
leven leggen) binnen. Hier op wierden

eel barken tot branders opgekogt, klaar
gemaakt, en de Baay met een schecps-
prug, waar op geheele torens gemaakt
waren, gessoten. De Portugeesen on-
lertusschen ziende, dat het hen gelden

zou, maaketen zich tot tegenweer bereid,
en weigerden, om meer dan 3 2 4 Japan-
ders te gelyk aan hun boord te laten ko-
men, en, op voorgeven, dat zy als Ge-

zanten en niet als Kooplieden, quamen,
veigerden zy het kruit, kogels, ’t schecps-
oer, enz. van boord te geven; waar of
de Vrouwen, Kinderen, en de beste goe-
deren, ter vlugt na ’t gebergte gezonden
wierden; dog den aanval wierd, tot na-
der last van 't Hof opgehouden; egtei
gaven zy aan die z schepen verversching
in overvloed : want ieder schip was met
ontrent 20o mannen voorzien

Terwyl dus lang alles vol vreeze en in Groote

beweging bleef, ieder geen andere ge- woede
dagten hebbende, of men zoude in korte der Ja-

yd die arme Portugeesen dooden, ook Pander-.
was de Heer van Facatta zoo klockmoe-

dig, dat hy, zonderhulp van andre mag
ten, aanbood, den stryd alleen met zyn
volk te ondernemen, die in den eersten

aantogt in 4oooo man bestaan heeft, be-
nalven dat hy nog een troup van 200o0

man, tot ondersteuning van de zelve, by
ser hand houden zoude; dog alle die toe-
ereidzelen (zoo groot, als of de gehecle
wereld moest overwonnen werden) ge-

raakten met de komst van een Commis-

saris te niet, alzoo die met een bevel van1
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180 Thayl gekogt.. 164 't Hof na beneden quam, waar by zyn A. 1647.Den 2osten dito wierd ’er belast, daMajesteit haar alleen (uit aanmerking,en

over de verlossing der 10 Nederlandersdat dit Gezantschap hier van wegen denKeizei

chenkt een uitdrukkelyk Gezant, tot bewys vannieuwen Koning van Portugal verscheen,
den Ge¬ dankbaarhcit aan den Keizer, na Jedohet leven schonk, hoewel zy anders, na

zant het diende te komen.de wetten dezer Landen, lieden des doodsleven.
Den aden November is den E. Wil-waren, welk gevaar zy, met in het toe CSgen

komende agter te blyven, ontgaan kon- lem Verstegen , door den Heer Frederik Opper
Coyeit als Opperhoofd alhier vervangen hoold-den. Daar op wierden hunne geloofs-
zynde, vertrokkenbrieven weer na boord gezonden, en zy

Den z4sten dito wierd ’er eenig mis-zyn, zonder voor eerst zeilen te mogen
aanraken , op den aden September na noegen des Keizers getoond, over het

leenen van een Stuurman aan de Portu-buiten geboegseerd.
geesen op Batavia, ja zoodanig, dat onsDen 1oden September wierd de nieu-De Hee

ve Gouverneur Generaal, Cornelis van Opperhoofd, zonder de geschenken tevan de

Lyn als der Lyn, voorgesteld mogen overleveren, den 16den January
Generaa daar aan vertrekken moest.Den 18den dito wierd ’er een boeg-
10919e

spriet voor ’t Jacht de Jonge Prins voorsteld.

NEGENDE HOOFTSTUK.

A. 1648. Goederen van den Keizer in ons Pakhuis geborgen. Brieven van den Gene-
raal. De geslooten handel weer geopend. Snoek Opperhoofd. Gevaar van de Hee-
Coyett. A. 1649. Een markt-ganger aangesteld. De broodjens vermeerderd. Een Gal-
dery aan ’t Opperhoofds wooning toegestaan. Verzock van 't Opperhoofd wegens de Hoe¬
ren. Onzen Gezant van Batavia verscheenen. Steen voor de Generaals huis van hie
verzonden. Bronkhorst Opperhoofa. A. 1650. Voor de Hollanders ten Hove te spree-
ken, is zeer gevaarlyk. De schuld van den Heer van Firando stil quyt gescholden. Groo-
te goedheit van den Stads-voogd tegen de onzen. Zware storm. Strenghevel, om den zoste
der ode maan te moeten vertrekken. Moeite wegens Christi lyden op mes-hegten verbeeld.
Sterthemius Opperhoofd. Dood van Padre Joan, een afgevallen Jesuiet. Keizers ge-
schenk aan de Vyerwerkers. A. 1651. Verbod van geen goed aan 't Hof te verkoopen.
Keizers dood. Nieuwe beveelen ontrent onzen Godsdienst, enz. Des Tolks gunstig berigt
van 't Hof. Zamen-weering tegen den Keizer ontdekt. Van der Burg Opperhoofd. A.
1652. Japansche straf over Sodomie. Dat de Opperhoofden mogen weer komen, toege¬

staan. s Keizers bevel. Zeldzamen Japanschen eisch. t Vlagge-Feest. Moeite over
’t zwemmen van onze Matroozen. Uitstel ontrent 't vertrek der schepen. Coyett Op-
perhoofd. A. 1653. De dood van 's Keizers Moeder. Verlof om eenig zilver uit een Gal-
lioen, en verdre goederen, te visschen. Ordonnantie voor de beneden-tafel. Happart Op
perhoofd. A. 1654. Zeldzame begravenis van Sr. Wakker buiten Jedo. Priesiers, enz.
verhoogd. Groote stoutheit der Banjoozen. Drie schepen gebleeven. ’t Begraven onzer
dooden weder toegestaan. Winnings Opperhoofd. Gevangene Kooplieden losgelaten.

A. 1648. wezen, en een man in de boot wierd
door hen gequetst.

Ook verscheenen ’er brieven van denEn 1oden Juni liet de Stads-W
BrievenGeneraal , waar in ’t lang agterblyvenvoogd verzoeken , om een
van den

van den Gezant vertoond wierd.Pakhuis te leenen, daar de Generaal.
Den 6den November de handel, du-verbeurd-verklaarde goede-

Den han-
lang om den geleenden Stuurman gessooren van de Heer van Crais (die over ee- del weer

nigen tyd zich den buik gesneden had ten, werd ter ordre van 't Hof weer ge-geopend.
opend, onder bedreiging der hoogste on-voor den Keizer in opgeslagen zouden
genade, zoo zulks weer gebeurde ,werden, gelyk ook geschiedde; en de 't

welk met een handschrift van ’t Opper-onderleggers, uit de Stad komende, moe
hoofd bevestigd wierdsten door de E. Maatschappy daarenbo-

Den Ssten December wierd de Heerven betaald werden. Ook wierden ’ei Snock
Dirk Snoek Opperhoofd alhier, en alles Opper¬nog veel touwen , dreggen, ankers, enz
aan hem overgegeven hoofd.voor den Keizer op ’t Eiland gebor-

Den oden dito de Heer Coyetf, met degen. CecraurSen 18den Scptember ’t schip de Pa- gekroonde liefde buiten gaars komendevan de

Heergeraakte tegen de klippen, waar doortientie, om water willende na ’t Eilanc
Cogert.het schip zoo veel water in kreeg, dat hyQuelpaard, 30 mylen bewesten Firando,

gaan , wierd door de Inwoonders afge- genoodzaakt was weder te keeren, om
V. Deel. M (na



R. 1649

BYZONDER90
na uitscheeping van de goederen en bal
last) de lekkagie te herstellen

A. 1649.

Den aden April, na dat verscheide
malen over de huiswaarden geklaagd was
wegens de onredelyke dierte, die zy ons
met de dagelyksche ongelden aandeden
is 'er een markt-ganger aangesteld.

Den gden dito is in verzekering geno-
men eene Cambeojedonno, eenig overge-
bleven van ’t geslagt Vono-Xuridonno, ir
zyn leven Maitre Del Campo, Generaal
van den Prins van Ofacca, hebbende ze-

dert dien oorlog, onder geleende naa

men en plaats-verandering, dit ryk door
gezworven, verwagtende nu, gelyk al
le zyne vorige bloedverwanten , een
wreede dood

Den 18den Juli neemt des Eilands Ot

tona (of opziender) met verlof van den
Stadsvoogd , de bezorging der benoo
digtheden op het Eiland aan

Den aden Augustus werd ’t accoortDe
broodjen getroffen, om, in de plaats van 100
vermeer u iis broodjens te hebben, ieder 6;
derd Thayl zwaar zynde

Sen Ssten dito kreeg men tyding, dat
de vrede met Spanjen gesloten was

Den 13den dito wiert, na gedaanver-EAe73
deryaan’t zoek, toegestaan, om een galderytjc aan
Cgu de wooning van ’t Opperhoofds eet-zaal,
hoofdt met die bepaaling, te maken, dat geer
wooning

ongens met hangende voeten, daar in6gg¬

staan. zitten, of daar over op de straat spouwen
zouden; als mede, dat voortaan niemar

met verheven lichaamen in de vensters,

of in andre verheve plaatsen, rekhalzen-
de zal vermogen uit te kyken na de Stads¬

voogden, of andre Grooten, die me
vaartuigen ’er voor by trekken, en dat
men voor hunne lieden van aanzien, o
rang, zig nedrig, en buigzaam, zelf
tot voor de Banjoozen inkluis, aanstel-
en zal

Het Opperhoofd verzoekt, dewyl ’eVeng
geen cerlyke Vrouwen op lyfstraf by onsvan ’t Of

perhoofd mogen komen,, dat dan ook verboder
wegen mogt werden (ten minsten in de tyd var
de hoe¬

den handel) dat de openbare Juffers mede
ren

mogten agterblyven, al zou het zyn E
een stuk geld kosten; dog dit noemder
de jonge bedienden der E. Maatschapp;
een roemwaardige daad voor lieden van
hooge jaaren, die daar door een roode
letter in den Almanach verdienden , do;

vergeten hebbende dat zy jong gewees
waren

Sen 19den September komt 't schip
Cuter

de Robyn op de Rheede, metden langCacuant.
verwagten Gezant , welkers omslagvan Bar-

via. en verrichting men No. 9 wytloopigzien
kar

Den 26sten October wert een part

E ZAAKEN

blaauwe steenen, uitdrukkelyk tot op-A. 1649
bouwing van de Heer Generaals woonin Steer

oordaan besteed, na boord gezonden.
JeneraalsDen 5den November geeft de Heer
huis.

Dirk Snock den omslag der E. Maatschap- Bronk-

py aan den E. Antoni van Bronkhorst over, norst Op-

perhoofd,zonder dat hy ten Hove heeft mogen rei
zen

Den yden dito wierden 'er  jongelin-
gen op ’t Eiland gebragt, om dagelyk-
n het wond-heelen geoeffend te wer-
den.

A. 1650 A. 1650

Voor deDen 13den Januari was de Commissari
olanSickingodonna bevreest tegen de Raads
sers ten

heeren ter gunst der Hollanders te sprec Hove te
ken, vermits hy, ’t jaar te voren de zaa preken

ken van den E. Coyett sterk voorgestaan gevaarlyk.
hebbende, in ongenade van zyn Majestei
geraakt was, die tegen hem gezegt had:
gy staat de Hollanders al weer voor ; waar

om in 70 dagen niet ten Hove dorstver-
schynen

Den 6den Juni werd gesproken over ’t Heer van
quytschelden van de schuld van den Heer Firande
van Firando, en van de Japanders geoor-

geschol
deelt, dat het beteris, zulkes niet ten eer-den
sten aan te zeggen, om dat 'er jaarlyk
om gemaand was en om dat dit kleen-

ageing onder zyne onderdaanen veroor
aaken zou; maar dat men, zonderdaar
van te sprecken, best doen zou met die
zaak maar dood te laten bloeden , , dat
voor dien Heer best, en ’t aangenaamst
wezen zou welke schuld daar op den
15den October nader doorgeschreven
en quytgescholden is

Den isten Septemberverscheen ’t schip
de Liefde, dat met zyn boot om wate

aan de Uwos, of Cavalhes, geweest was,
dat den Stadsvoogd zoodanig verstoorde,

lat den Schipper op lyf-straf verboder
vierd aan land te komen

Den 6den dito liet de Stadsvoogd aan- Goecheit

zeggen , dat de Tsjampans te oud waren, n der
Stadsen dat ’er 2 nieuwe moesten gemaak
voogdwerden, waar toe hy voor dezen geer tegen de

verlof had willen geven
nze.

Den i1den dito dede een storm uit
Tna¬

den Z. O. ’t water zoo wasschen, dat ’t sorm.
Eiland een voet onder water stond, en de
zuid-zyde voor een groot gedeelte, me
de Bottelary, Combuis, Banjoozen-huis
een gedeelte van ’t Tolken-huis, weg-
spoelde ; ook wierden de goederen in de

’akhuizen nat, en, met verlofder Stads-

voogden, in andere dito’s geborgen
Aan de zuid-zyde der Stad waren vee

nuizen in Zee geslagen, en s’anderen
daags wiert het Eiland met bamboezen

om heind

Den 13den dito lieten de Stadsvoog- Strenie
den weten, dat het Opperhoofd Bronk-bevel, on

horseden zoste
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165 borst in persoon, het zy de handel ver-
derode richt was, of niet, op den zosten der
maan te 9de maan, al regende het vuur en zwa-
vertrek- vel van den hemel, vertrekken moest.
ten.Moeits, Den 3osten dito wierden eenige mes-
wegens sen (op welkers hegten het lyden, en krui-
Christi ly-cigen Christi, en andre zaaken , afge
den op beeld stonden, op ’t Eiland gebragt, die
nes-heg door een Matroos verkogt, en aan den
en ver-

Stadsvoogd vertoont waren, waar overbeeld.

veel te doen was
Den isten October beloofd het Op

perhoofd, dat hy voortaan in de Placcaaten
zal invoegen , dat geen dingen, daar dier-
gelyke beduidzelen op staan, voortaan
door ’t volk meer zullen mogen verkogt
werden; en wert dit door de Stadsvoog
den voor deze reize overgestapt, om dat
het de eerstemaal was, met bedreiging
dat wy ons voortaan daar voor wagten

moesten , om zulks in Japan meer te
brengen, of dat des Kapiteins leven, en
’t welvaren der E. Maatschappy ,, daat
door zou te niet raaken.

Den 15den dito werd de schuld van
den Heer van Firando (daar alvorens last
van haar Edelheden op Batavia toe ge-
geven was) op een stille wyze, op dat

het voor zyn Onderdaanen verborgen zou
blyven, quytgescholden

Den z4sten dito werd de Heer Pieter
Sterthe-

mius Op- Sterthemius den volke als Opperhoofc
erhoofd voorgestelt, en is op den volgenden dag

ook de Heer Bronkhborst vertrokken

Den 6den November is de afvallige
esuiet Padre Joan, die zig ontrent 4c
aaren hier onthouden heeft, overleden.

Sen 14den dito quam de Koopman
Willem Byleveld, nevens de verdre ; Ne
derlanders, van 't Hof weder, die der

Keizer volkomen genoegen in ’t behan-
delen van ’t vuurwerk gegeven hadden
en die, by hun vertrek deze geschenken
kregen

Sr. Byleveld. 20 rokken
Keizer

De Vuurwerker. te zamen 150gescheni
an de De Wondheeler. schuiten zilver.

yer- De Korporaal Smid
verkers.

A. 1651.
A. 1651.

Den 1oden Januari werd ’t Opperhoofc
Verboc

van des Commissaris wegen voorgehou-van geer

soed aan den, dat wy wel ten Hove quamen, om
t Hoft sKeizers aangezigt te zien. Maar niet.

verkoo
m zoo veel goederen te verkoopen, ge

pen.
lyk jaarlyks geschiedde, en dat zulks een
cleene agting baarde, waar opverzekert
wiert, dat voortaan niets dien aangaande
zonder zyne kennis zal verstrekt wer
den.

Den 21sten Juni komt ’er tyding, dat
sIeizers

de Keizer overleden , en dat de Prinsdood.

n zyn Vaders plaats getreden, waar over
’t land over al in droefheit was; ook had-

P N. 91
den zich 2 Raadsheeren, en een Kamer-. 1655,
ling, den buik gesneden. De Tolk
Schiseymon wiert door ’t Opperhoofo

Den zysten dito, met verlof van der
Stadsvoogt, na 't Hof gezonden, om de
Hooge Overheit bekent te maken, onze
innerlyke droefheit over ’s Keizers onty
dige dood

Den 3osten Juli ontsingen wy dit schrif- Nieuwe
telyk bevel des Stadsvoogds mrctern

ontrentzerstelyk , dat ons volgens de voorledene
zenernstige bevelen der Keizerlyke Majesteiten

Gods
te wagten hadden, dat geen Sabbathen, ofdienst.
andre H. dagen, quamen te vieren, of de
minste teekenen van dien, ’t zy met onze
kleeding , of iet anders buitengewoons , te la-
ten blyken , en dat voor al wel zorg te dra¬
gen hadden , dat geen Christelyke boeken on
der Japansche oogen gebracht, veel min der
hen de minste opening daar af gedaan wierd

Ten twceden, dat men wel zorg moe
ste dragen , dat geen Portugeese geestelyken
inder schyn van Matroozen met onze scheper
bier aan, en daar in ’t land quamen.

Ten derden, dat wy alle ongeneugten
met den Japandervermyden, en niemand der
zelven met slaan of stooten qualyk bejegenen ;
maar dat wy alles aan de Regenten bekend
maken moesten, die dan na bevinding van
zaaken zouuden handelen.

Ten vierden, dat wy voortaan in alle
prechtheit, gelyk wy by ’t leven der 3 vori-
te Keizers gedaan hadéen, ook by dezen
mieuwen Keizer zouden volbarden

Den 12den Augustus verscheen de DesTolks
Tolk weer van 't Hof, met tyding, dat gunstig
hy zyne zaaken, volgens ons bevel, ver-berigt van

richt, en groot genoegen aan de Ryks-ot-
Raaden gegeven had, verzekerende, dat
de E. Maatschappy voortaan, gelyk by
de ; vorige Keizers, haaren handel voort-
zetten kon

Den aden September wierden van de
Japanders eenige vaatjens met krmit en
cherp, in’t doorzoeken van ’t schip.

gevonden, waar over een groot leven ge
weest, en ool de Opperhoofden aange-
zegt is, dat men, zoo zulks weer ge-
beurde, na de wetten van ’t Ryk han-
selen, en d’Opperhoofden daar over aan-
precken zal

Den Ssten October verstonden wy Zamen¬
dat er een zamenzweering tegen den zweerine

tegen denKeizer, en zyn Raaden (waar aan veelei
cizerjast waren) ontdekt was.
ontdekt.Den isten November doet den E. Pie-
Van de

ter Sterthemius overgave van alles aan het Burg Op-
ieuw Opperhoofd , Adriaan van der perhoofd.
Burg

Den 21sten December bezien de Tol-

ken ’s Keizers passen, en bevinden 2 di-
to’s van de voorgaande overledenen; maar
geen van den laatst gestorvenen, in wiens
regeering een van de Ryks-Raaden was
verleent aan den E. Elserak, zonder,

M2 Kei-
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A 1652. Keizers zegel. Waar over wiert geraat-
pleegt, of men een andre van den nieuwer
Keizer verzoeken moest.

A. 1652

Den 15Februari iseen Japansche Doctor
Japansch-

met een jongen over Sodomie onthalststraf over
om dat de overleden Keizer eenige jaa-Sodomie
ren voor zyn dood de hals-straf 'er op ge-
zet had.

Den a1sten dito wiert van den KeizeDat d

toegestaan, dat de Opperhoofden , dieOpper¬

hoofden jaarlyks moeten verwisselen , om de 2
moogar jaaren weder mogen komen, al was her
weer ko.

tot zesmaal toe, dat aan ’t believen vanmen , toe
den Heer Generaal gestelt wordgestaan.

Den 28sten Maart is de daagelyksche

aanteckening van de om laag blyvende
vrienden voor de eerstemaal in ’t dag-
register gestelt.

En wert ook zoo te water, als te
land, ieder plaats, Dorp, en gehugt,
met hunne verheit, van Nangasacki to

Jedo toe, aangewezen
Den 23 Mey wiert het Keizerlyk besKcizers

vel aan ’t Opperhoofd door den Grooibevel

Commissaris, en den Stadsvoogd, Sabro-
cymon van ’s Keizers wegen overgegeven,
en is dat, vertaalt zynde, hier agter on

der No. 10, en ook den zasten Julius A
1655, te zien

Den z4sten dezer wiert onder de ge-eldzam
eischte zeltzaamheden voor den KeizerJapan

cher net volgende mede gesteld: als
29

10 Stuks bereide Zwaanen-vellen

2 Meerminnen-tanden
Cati Olifants-smeer

Olifants-gal
Melk-steen, die de zogende Vrou-

wen (om den hals dragende) vee
melk doet geven

3 Rhinoceros-hoorns, die de bast af-
geschrapt, of doorsneden zynde,
vol zwarte stippen zyn

Cati Rhinoceros-smeer
Eenige Hollandsche aarde potjens.

10 Cati’s Amandelen

10 Dito Rozynen, enz.

Den 1oden Juni wert het vlagge-fees
t Vlagge- met zyn oorsprong, en omslag, beschre
eest ven, en op den 31sten Mey 1653, en

den pden Juni 1655
Den 19 October springen eenige MaMoeite

troozen over-boort, daar de Stadsvoogver 't

wem den over op de been raaken met veel ge-
men van woel, en bevel, dat 'er van boord niet
onze Ma

neer mag gezwommen werden, beneroozen.

vens ’t antwoort van ’t Opperhoofd ’er
Op.

Uitste Den 21 dito wierden eenige knegts der
ontrent Koopluiden over dievery aangetast, en
ertrck

der sche: in de plaats van geholpen te werden,
peu¬

E ZAAKEN
wiert een Asistent omcingeld, en de A 16
kleederen met zyn hemd van ’t lyf ge-
scheurt, blyde zynde, dat hy hunnchan-
den, zonder verder gevolg, maar ont
komen was. Schoon op veel verzoeken

en sterk aanhouden der Opperhoofden
gestadig geweigert wierd de schepen ee-
nige dagen later te laten vertrekken (ge-
lyk onder dato den 1 Scptember te zier
5) al regende het vuur en zwavel van

den hemel, met de drangredenen voor en

egen, zoo wiert eindelyk belast,dat op den
osten of laatsten ten alleruitersten zulles

moest geschieden; bevelende dat men den
28sten dito zorg dragen moest, dat onze
chepen vroeger aanquamen , waar na
vy ons richten moesten, alzoo zy ziel

aan onze komst weinig gelegen lieten zyn.
Den 3den November gecft de Heer Coyett

Adriaan van der Burg alles , tot het Opper-
Comptoir behorende, aan de Heer Frc- hoofd.
derik Coyett over, en vertrok ’s anderen-

daags.

A. 1653 A. 1653.

Den i5den Januari is ’s Rcizers Moe¬
der overlcden, en werd haar geringe af
komst beschreeven.

Den 2asten Juni werd het bygeloove
der 19de van de Japansche gde maan be
schreven

Den 3osten dito quam tyding van ’t Verlo
Tof , dat de Keizer aan de vier Stads om zilver
Borgermeesters van Nangasacki 't over- ust een

llioen t.gebleven zilver in ’t gallioen van Andre-
vissen.

Persoa Kapitein Moor der Portugeesen,
geschonken had, zynde het nu 44 jaar

geleden , dat zich verweerden tegen ’i
volk van Arima , om dat zy weigerden
verantwoording voor de Regenten te
doen, over een Jonk in Macauw vyan-
delyk vermeestert , waar over door ordre

des Keizers zyn aangetast, e-, niet ver-
der konnende vlugten, als in de iond
van de Baay, staken hun kruit in der

brand, en lieten, na een lang gevecht,
het schip met een groot getal vyanden
opspringen, zinkende met ontrent 150
a 160 kisten zilver, waar van 7 jaardaar.
na, met toelating van ’t Hof, door cen
Miaco’s Koopman 70 kisten opgehaalt
zyn, en zedert is het overige 33 vaden
diep leggende, ongeroerd gebleven, to
dat wederon

Den 2ysten Juli 3 ftukjens zilver,
vat spek, en eenige schryf-pennen, op-
gehaalt zyn.

Den 1yden September is de ordonnan-
Ordon

tie voor de beneden-tafel aangeslagen, tot
devoorkoming der jaarlykse voorvallende
benedenongeregeltheden.
tasel.Den 6den October is een Pakhuis op

gebroken, en zyde daar uit gestolen , ’t
geen veroorzaakte , dat de Casserossen

Of
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vervolgens een Guljoot, en een Jonk af-A. 1654.1653. ofhuiswaarden, ’s nagts de ronde op ’t
gezonden is; om de andre menschen vanEiland moeten doen.
t voorsz. Eiland af te haalen; die zichDen 15den dito wiert de Keizer van
zeerarmelyk met Schildpadden, en Meeu-den Dayro met de Staat-naam van Au-
ven, onderhouden hadden (gelyk ditdaisiensamma vercert.
No. Ii. hier na breeder is te zien) dogDen 1oden November vertrok de HeerHappar van het ade was goed nog bloed te rechtCoyett na boord, latende ’t gezag als Op-Cyben¬
gekomen; maar van het 3de waren deperhoofd aan den E. Gabriel Happart.hoofd.
menschen behouden.

Het Opperhoofd Happart, op zynA. 1654.A. 1654.
vertrek staande , dede

Den 31sten October verzoek, over ’tDen 1oden Januari Fiongo in oude ty- ’t Begra-
en onzerbegraven der dooden, met betuiging,den de verblyf-rlaats der Dayro’s
doodendat het in 't water werpen gansch Euro-Den aden Februari Wyn-tint by de
wedera door aan schelmen en dieven geschicJapanders hoog geacht, betalende voor 11

de, waar op dit door den Stadsvoogd, staan.ieder Gantang ': Thayl
ter gelegenheit dat aficheit van hem nam,Den 23sten dito ftierf de Onder-

Begrave
toegestaan is, om de zelve op zyn Japans,nis van St. Koopman, Orto Walker in de Stad Jedo,
zonder eenige uiterlyke statie in een kist.Wakker. en wierd den zasten dito, op ’t verzoek
of bali, te leggen, en die zoo te begra-van ’t Opperhoofd, 1 myl buiten Jedc
ven.ter aarde gebragt; dog hem wierd ge-

Den 31sten October vertrok den E. Winning-weigert, dat 'er 2 a 3 der onze zouden
Gabriel Happart, en gaf alles aan den E-Opper¬mede gaan , om dat nog geen gehoor

hoofd.Leonard Winnings over.voor den Keizer gehad hadden. Het in
Den 14den November komt een JonkZee werpen van onze dooden is geschied

van Tquan Laauw, met een groote Hci-zedert de vervolging der Christenen, om
densche Priester, Inger genaamd , diedat zomtyds de graven wierden geopend.
zich in de groote Tsjineesche Tempelen cen stuk van ’t lichaam gesneden, dat
onthoud, en die zoo H. en aanzienelykdan by de Christen-gezinden als een H.
is , dat zelfs de Stadsvoogd, op zynoverblyfzel bewaard wierd.
vertrek na Jedo, niet alleen afscheit,Den zden Juli belooft de nieuwe Kei-De prys

maar ook een zegen van hem verzogt,op ’t aan-zer voor ’t aanbrengen van Roomsche
brengen ’t welk de Paap, op een stoel zittende,Priesters, of Christenen van de Paapse
van Prie

met het schudden van zyne t'zaamge-sters, enz soort, wel ; meer, dan zyn Vader be-
vouwen handen dede, terwyl de Stads-verhoogt. loofd had
voogd met zyn aangezicht tegen de mat-Den 6den Augustus ’t scheeps-volk van

Stoutheit
ten lag, voor welke moeite aan dezeschip het wit Paard met het ophyzender Ban-

Priester 100 schuiten zilver, en 100 ba-der water-leggers bezig zynde , wierdjoozen.
li’s ryst, vercerd is.door een Banjoos met stokslagen aange-

Den 25sten dito is de Dayro overle-dreven, en die hem te na quamen, klop
dente hy voor de scheenen, ’t welk gedul

Den 29sten dito zyn verscheide Koop- Gevan-dig, schoon ’t Opperhoofd ’er by stond,
genelieden losgelaten, die in ’t voorleden jaar, 6overdragen wierd

na ’t uitleggen van briefjens niet te voor- den logge-Den 23sten September quam ’er ty-Drie
schyn komende , gevangen gezet wa-laten.ding van ’t blyven der ; schepen, te we-schepen
rengebleven ten, Utrecht op Iha de Prata, Kampen

Den 21sten December is het duiven-even buiten Tayouans Rheede, en Ta-
hok, 1; ikjens lang, opæpilaaren, voorvouan in ’t inkomen van des zelfs gat ge-
30 Thayl, of 45 gl:, gemaakt.bleven, zynde van ’t eerste eenig volk

met de boot daar aangekomen, waar op

TIENDE HOOFDSTUK.

A. 1655. Ocasacki's Kasteel. Wie aan ’t Hiof een Norimon gebruiken mag. Aardig
antwoord op zekere vrage. 't Ontzegelen der luiken verzogt; dog geweigerd. Tempel des
Daybots, enz. Reden over ’t planten van de Meyboom gevorderd. De Pancado der zyde
afgeschaft. 't Spreken met de Tsjincesen verboden. 't Ontzegelen der scheeps-ruimen bo¬
peloos geworden ; doch andre zaaken toegestaan. Komst van van Tzum. Boucheljon
Opperhoofd. Papier met een kruis verboden. A. 1656. Vreugde-betuiging over ’s Kei-
zers berstelling. Wederkomst van onze Tolk van 't Hof, en zyn gunstig bericht. Een
Siams Gezant onverrichter zaake afgewezen. Wagenaar Opperhoofd. A. 1657. Zwa-
re brand in Jedo. 's Keizers zorg voor ons volk. Moeite over iI Tsjineesen van een ver-
overd Jonk. Een Struis aan den Keizer geschonken. De vertrek-dag der schepen vastge¬

steld.M3
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94steld. Gevaar des Opperhoofds. Zilver enz. van Amdrea Pessoa’s schip gevischt, Ge-s 4

165. zant van Coxinja aan den Keizer onverrichter zake te rug gezonden. A. 1658. Eenige
Cbristenen gerecht. Wagenaar Hoofd. Reglement voor den Dispensier. A. 1659. Be
sluit des Opperhoofds om ’t avond gebed te doen. Boucheljon Hoofd. Brief van een ver-
liefden Misties.

en dat de groote dierte door de sterke ver-
A. 1655.

teering der Tsjinecsen veroorzaakt was,
waar op met hem voor 1; Maas , eenEn 25sten Januari, OcasackiVOcasackfs

nieuw verdrag gemaakt wierdheeft een groot Kasteel, datRasteel. Den 28sten April zyn ’er 7 Batteryen Redende eerste vastigheit des we-
voltooid,  aan de Oost, en 3 aan deovertderspannigen Keizers is, daar plantei
West-zyde, door den Heer van Firando, van dede Boeren, en Inwoonders
als opzichter aan de Stadsvoogd van Nan-ney-tot heden toe eenige vryheit voor genie-
gasacki in ’s Keizers naam opgedragen, boom gten.
en zal ’t kanon, wanneer de nood aan de vorderd.Den aden F’ebruari niemand van min-

Wie eer
man komt, daar op geplant werden.der rang, dan de aanzienelyke AdelNorimor Den isten Mey moest aan de Stads-mag aan ’t Hof Norimons, ofdraag-ze-geecuseen
voogden reden gegeven werden, wat demag. tels, gebruiken; inzonderheit ontrent het

t
3geplantte Mey-boom beteckendeKasteel, vermits, onder die voorwen-

welk gedaan zynde, lieten weten, dat alsding, ontugtige Vrouwen voor de groo-
men in ’t toekomende iet ongemeensten hunne kinderen binnen gebragt, waar-
wülde aanrechten, men het eerst vraagenom de zelve van de Ryks-Raaden ver
Zouboden wierden

Den 22sten dito op den 16den Maart De Pan-Den 18den dito, den 12de der eerste
staat aangehaalt, dat de Tsjineesen, bui- cado dermaan, is een dag aan de Medicyne toe-

zyde af-ten gissing van de zyde-Kooplieden, 1:geeigend. a 1400 picols witte rouwe zyde hadden gescaaleDen 21sten dito den E. Winnings inAardig
aangebragt , ’t geen zy om de duurte allede vertoef-zaal zittende , is hem , on-antwoort
voor de vaste prys niet konden inkoopen,der verscheide bezoeken van geestelyke
vermits de Tsjineesen eerst de prys af-en andre persoonen, door den oppersten
wagteden, en daar na hunne zyde aan-der geestelyke gevraagd, hoe de Hollan-
brengen , ’t welk de Kooplieden schade-ders in hunne beslotene kleeding zich, wan¬
lyk valt, en die zich dierhalven ten hoveneer ’t hen jeukte konden krabben, waar
voegen en klagten doen, dat zy niet be-op zeker bediende antwoorde, dat d
staan konnen, waar op heden tydingHollanders hunne Vrouwen daar toe gebruik-
komt, dat de Pancado van de zyde doorten, waar over die Priester met een groot
den Keizer is afgeschaft, en door hemverwondering, en met een zucht (zoo di
gezegt was, die ordre is voor 50 jaarenspotters 'er by gevoegd hehben vertrok.

by Ongoschio Samma, des Majesteits over-Den 28sten dito wierd het ontzegelen't Ontze
zrootvader, beraamt, en tot nu roe zooder luiken hard aangedrongen, dat nu agelen der
aangehouden en vervolgt, daar de Koopluiken ge verscheide jaaren verzogt was; doch dit

weigerd lieden jaarlyks groote voordeelen van geis al weder, op verscheide draaijinger
noten hebben , en heden eens schaadcvan de hand gewezen.

ziende, komen nu, tegen ’t recht, heulDen 26sten Maart bezagen de onzer
by 't Hof zoeken, dierhalven, om deTempel den Tempel des Daybots, en een andren,

des Day- Tsjineesen geen schade te doen, heeft de Sorckendaar 1oo beelden, levens-groote, in ston-
bots Majesteit de zyde voor de vastgestelde metdeden, die ieder ; kleintjes droegen, er

prys gekogt, welke zyde vervolgens in Tsijne-die 4oooo armen hadden, waar mede zy
de Pakhuizen der E. Maatschappy ge-sen verte kennen gaven de veelheit der hand-
borgen, en in ’t verkoop-huis gewogen boden.werken, in Japan uitgevonden. Ook wa¬
is , daar de Tsjineesen in quamen, om de’er een beeld als een Olifant , en een
zyde te leveren, met bepaaling, dat nietdoodshoofd van eenen Binkjen, die zich
verder op ’t Eiland mogten komen, nogvoor ettelyke honderd jaaren tegen der
met ons praaten, ’t welk de HollandersKeizer aangekant had, en, na een har-
ook verboden is, van daar ontrent nietden stryd, overwonnen was, ter gedach-
te komen, om wat reden ’t ook zou mo-tenis van ’t welke dit hoofd bewaard

gen wezenwierd
Den 28sten Mey sorteeren de Japan-Sen 14den April klaagd de Hoender

ders de zyde in de wooning van hetman, dat de Hoenderen voor een maa
nieuw Opperhoofd, ’t welk tot den 1oden(gelyk over z jaaren met den Ottena be
Juni duurt, dat veel onkosten, en ge-dongen was) niet meer buiten schade le
woel, op ’t Eiland gafveren konde , alwaar den Ottena ver-

Den oden Juli heeft Coxinja, over ’thaald, dat de leverantie van ’t Vee on
bedryf der Pancado-Kooplieden verstoortder 12 wyken in Nangasacki verdeeld,

zyn.
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Tzum.

Bouchel¬

on Op-
berhooft
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. 1655, zynde, aan zyn onderdaanen op levens-
traf verboden, om dit jaar geen zyde n.

Japan te voeren
Den 2ysten dito belast de Stadsvoogt,

dat jaarlyks een der ondertolken mede ten

hove gaan zal, om kennis van de zaaken.
by de onzen daar te verrichten, te kry-

gen
Den 16den Augustus, of denyden der

Japansche volle Maan, wert het Bon, of
sooden-seest beschreven.

Den 25sten dito na dat eenige jaaren't Ontzc
aan een het ontzegelen der scheeps-ruigelen de

scheeps men verzogt was (gelyk in ’t verleden
ruinen jaar op den 31 October, ade Maart, en
hopeloo

op verscheide andre tyden, klaar blykt)
100ge¬

zoo is dat heden hopcloos geworden;taan.

dog men heert toegestaan, dat de Pak-
huizen door den Ottena, of Tolken,

zullen mogen op en toegedaan werden,
en dat wy na ons believen ’er in en ui
zullen mogen gaan , bchalven daar de
rocchevellen, en andre zeltzaamhieden,

eggen, die, gelyk bevorens, door de
Banjoozen zullen verzegelt werden

Den 17 September het nieuw Op-
perhoofd met de z andre schepen nie
voor den dag komende , verzoekt het
Opperhooft, om de kortheit des tyds

net den handel te mogen voortgaan, met
bewys sop hunne voorstcllen, of het meer

op deze wyze geschiet was) dat het A
164; den 2isten Scptember aan den E-
Overtwater was toegestaan, die op den 24
met den verkoop was voortgegaan, ter
wyl den zysten dito zyn vervangein
eerst verscheen, waar opook dit verzoek

ingewilligt is; en, de eerste verkooping
gedaan zynde, moest uit de Koopman-

schappen die schenkagic uitgezogt wer-
sen ; ’t zy de andre schepen quamen, of
niet, zoo zou egter de hoofsche gift
moeien voldaan werden

Den z9sten dito verschynt den E. van

Tzum , hebbende 8; dagen onderwecg

gewecst , ’t geen nooit meer geschiet is
J4Den yden October de Matroos, e

cob Henrikszoon van Hoorn verdronken
zynde, is ’s anderendaags bezyden ’t schip
komen boven dryven , dien de Stads-
oogden anders aan den Hollandschen
Kapitein belast zouden hebben te doen

opvisschen, alzoo het onder zyn gezag

was; al ’t welke veel moeitc zou gege
ven hebben, en daar men nu van verlost

was. Deze is de cerste, na ’t bekomen

verlof geweest, die begraven is en met
welke 2 Hollanders mede gingen, ver-
halende op hun wederkomst de begraaf-
plaats met de omstandigheden van dien.
Den 23sten October vertrekt den E
Leonard Winnings, gevende alles, bene
vens ’t gezag, aan den Koopman Joan
Boucheljon over

Den 28sten dito het papier dit jaar

P N. 95
voor de Heer van Arima gekomen, wiert . 1655
an een Tolk tegen den dag bezien, en Papier

met cenevonden , dat 'er een kruis met een
kruis ver-Fransche lelic op stond waar van be
toden.icht gevende, er van de Regenten van

Vangasacki belast wiert 't zelve niet in
se Stad te brengen; maar dit te verze-

gelen, en in bewaaring van den opzien-
der des Eilands te stellen, dat volbracht
wiert; en waar op het verzonden is.

Den 14den December wierden de Co-

reasche Gezanten wel onthaalt, en op
kosten der Landsheeren overal wel ge-
tracteert, behalven dat ook van hen (de
enigste daar zulks aan geschiede) aan ’t
Hof groot werk gemaakt wiert.

A. 1656. A. 1656.

egenwoordig zonden de Landsheeren, Vreugde.

in andre Grooten, afgezanten met ge- betuiging
rer ’Sschenken na den Keizer, om hunne blyd
Reizer

chap over zyne herstelling van de kin-heistel
der-pokjens te betuigen. Het geheel ling.
Land met zyne Inwoonders sprong op
van vreugde, in welke tyd een opper-
tolk na 't Hof gezonden wiert , om zyr
Majesteit uie naain der E. Maatschappy
te begroeten, die den 15den Mey ver-
trok met verlof der grooten

De Tsjinecsen richten een blyspel en
een dans-spel op, voor ’t huis van den

Stadsvoogd, en betoonden mede hunne
lydschap 'er over

Den laatsten Juli quam de Tolk weer Weder
uit Jedo met bericht, dat de bezending komst van
vy de Hoss-grooten loffelyk, en met onzen

Tolk.
veel genoegen aangezien was : want hy
had een geschenk van 10 roode Gilams,
in volle vergadering ter gehoor zynde, aan
de Ryks-Raaden voor den Keizer over-
gegeven ; dog zy zelfs hebben ’t niet
aangenomen, om dat het een buiten-ge-
voone bezending was , zyn Majesteit

alleen aangaande ; , dog toonden hunne
sankbaarheit met veel genoegen, en be

schonken den Tolk, uit ’s Keizers naam,

met  rokken, welkc zaak de E. Maat-

schappy veel agting baarde

Sen 9den Juli komt 'er een Siams Ee-
chip met een Konings Gezant op de Slaims

Gezant
Rheede, waar by sterke wagt gestelt,, ggewe
en van ’t welke 15 Tsjineesen gelichtzen.
vierden, die, verdeelt, en met wacht
bewaart zynde , ondervraagt wierden.
om uit hen te vernemen, of ’t Gezant-
schap ook van den jongen Koning (gelyk
ay Gezant voorgaf ) gezonden was, het
velk volslagen met zyn zeggen street,
2zoo hy zeide, dat de jonge Koning re-
geerde , om dat de oude overleden
was; waar tegen de Tsjineesen, met de
Schipper van een ander eerst aangekomen
onk, verhaalden, dat de oude Koning
illeen, en de jonge niet regeerde, maar3
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. 1656 2l voor lang met al ’t Koninslyk bloed,

gedood was; welken Tiran de Keize
niet wilde erkennen, het welk de Ge-
zant daar na mede bekende; doch gaf
voor, dat zulks zyn last was. Onder-
tusschen mogt niemant van deze Siam
mers ’t land betreden, gelyk zy ook on-
verrichter zaake , om dat ze geen vaste
Commissie of last hadden, den 6 Octobei
ertrokken.

Den 28sten Augustus zyn 3 masten a
150 Thayl ieder in gekogt, dat goed-

koop by oude tyden was.
Den aden November vertrok den E

Vagenaa
Boucbeljon, latende ’t gezag aan den E-

Opper¬

Zacharias Wagenaar.hoofd.
Den yden dito wiert, onder ’t klager

der dieveryen, aangehaalt, dat het laken
bollen, beugel, en depen, van de truk
tafel is gestolen

Sen 7den December quam een Ban

oos met cen Tolk op ’t Eiland ’t Opper
hoofd aanzeggen, dat een Jacht-hond.

die de Stadsvoogd zeer lief had, onlang-
geworpen hebbende, daar van een lec-

lyk ongemak gehouden had, ’t geen de
Japansche artzen niet wisten te geneczen,
weshalven dit den Hollandsen meester

aanbevolen wiert, om dit beest dog spoe

dig te genezen, die zulks nevens ’t Op-
berhoofd weigerde, dog eindelyk tot
believen van de Heer Stadsvoogd was,
en om dat het van hen nog voor een zaak

van agting gehouden zou werden, nog
ingeschikt, en voor die reis gedaan is

Den 13den dito zond de Stadsvoog
een Aapje op ’t Eiland, met 't welke hy
tot tydverdryf aan de vuur-test zittende
e speelen, zoo hing zyn lange staart dik

wils in ’t vuur, dat stank veroorzaakte,
weshalven den wondheeler belast wierd,

de staart dicht aan’t lyf af te snyden, en
't beesje zoo lang op ’t Eiland te hou-
den, tot dat het geneezen was; dat ook
geschiedde.

A. 1657.

Den 2den Maart ontstond ’er een
zwaare brand in Jedo die niet alleen by
na de geheele Stad, maar ook het Ka-
steel, ’s Keizers Paleis, en meer als hon
derd duizend menschen vernielde.

Het Opperhoofd had over daken en
luiffels moeten klimmen met zyn volk,
om den brand te ontvlugten, by arme
lieden moeten slapen, vol honger en kou¬

de , , want alles van ’t hunne verbrant
was

De Keizer liet voor so man ryst to
gerief der Hollanders alle daag bestellen
t geen ’t volgende jaar nogmaals gebeur

is, zynde toen weder wel 1; myl in de
rondte afgebrant, en dat het jaar bevo¬
ens nog eens ontrent 5000 huizen ge
schied is

E ZAAKEN
Den 13den Augustus viel 'er een scher- 4. 1657.

e bejegening over ’t aflichten van di
roers der schepen voor

Den 23sten dito verscheen het Gal- Moci,
oot Urk, dat na Tayouan geschikt, maarover 11
soor storm en gebrek van water her- Tsjince-
waard gekomen was, hebbende 1i Tsji-sen van

cen vero¬
neesen op van een Jonk , die door het verdjont
Fluitjen Breukelen tusschen de Eilanden
Lawa en Condore verovert was ;  waar

m veel moeite geweest is, met het qua-
yk handelen, en ’t opssuiten van ’t Gal-
joots volle, moetende verdragen van de

Coelis gescholden, en met vuiligheitge
vorpen te werden. De Opperhoofder

gaven cen verband-schrift om ’t volk wel
te bewaaren, ook wierden ’er vraagstuk-

ken opgestelt, en ondertcekend ; als
nede een verwyt over ’t aanslaan van an-
dere Jonken. De Tsjineesen leverden eer

meck-schrift in, om vergoeding van
schade te verzoeken; dog kregen tot ant-
woort, dat hier geen rechters over vreem-
de volkeren regeerden

Den 15den October wiert het volk
vry gekend, en ’t Galjoot mogt wee
ertrekken ; dog door ordre van 't Hof

moest de in Tayouan opgebragte Jonk
vederom gegeven werden

Den 24 December quam Phesodonn-
net zyn Moeder, en eenige andre Vrou-
ven , op ’t Eiland, om wat vermaak te

scheppen, een zaak, bevorens noit meen

van eerlyke Vrouwen voorgevallen.

A. 1658.
1658.

Den 17 Februari wiert aan den Keizei Een

met veel genoegen een Vogel-stiuis ge-Struis aa-
chonken, dog die heeft zich in ’t bywe-de Keize
zen van zyn Majesteit (die daar dagelyks geschon-

en.
met 6 man op liet passen) ineen loop me
de borst tegen een paal den 14 Juli te ber-
sten geloopen

DeverSen 3 Maart wert de vertrek-dag der
Hollandsche schepen op den 2oste dagtrek-dag

der scne
der ode maane-schyn vastgestelt pen van

Den 1yden dito wert gezegt, dat 'ergesteld.
daags te voren 16 last paarden met ’s Kei-
zers zilver voor by getrokken waren, om
’t zelve na Jedo te brengen tot verquik-
ting der menschen, die by die zwaare
randen schaade geleden hadden, en de

last was, dat zulles nog 10. maanden alle

daag geschieden moest, hebbende iede.
vaard 3000 Thayl en te zamen 48000

dito daags gevoert

Den 9den April raakt ’t Opperhoofd Gevaar
met zyn bark in doods gevaar, en voordes op-
ankers by een deel klippen, werdende pemoote
t schuitje met  man agter af gesla
en, en

Den 10 dito de groote bark door de

Regenten van Facatta met boegseer-
bar-
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1658. barken gered, alwaar zy verder groot
cere en beleeftheit ontfingen

Den isten Juni wert verhaalt, dat nog
Zilver

dagelyks door de Duikers het zilver van
enz. ge¬

t galjoen van Andrea Persoa opgevischtvischt

wiert, en dat nog op dien zelven dag een
metaal stuk kanon boven gebragt, en zeer

glad en gaaf bevonden is
Den agsten Mey verscheen een Ge

Gezant
zant van Coxinja met kostelyke geschen-

van

ken , 6oooo Thayl waardig, om denorinja

aan den Reizer te bedanken, dat Coxinja'; Moe
Keizert der, een slechte Vrouw in’t jaar 1645.
rig ge-

op verzoek van zyn Vader na Tsjina ge-zonden.
zonden is, met verder aanhouden, om
een zyner halve Broeders van voorsz.
Vrouw ; dog by een Japander geteelt
ook by hem te mogen hebben. Het op-
schrift van zyn brief luid niet anders als

aldus : Brief van Coxinja aan den Keizer
van Japan zonder dat aan de Ryks-Raa
den, of Nangasackische Stadsvoogden.
ets gezonden, of geschreven wert, en

om dat zulks tegen de Japansche gewoon
ten en grootsheit stryd  is hy zonde
de minste eere in een huis met zyn ge

volg, zonder uit te gaan, of zonder der
Stadsvoogden aangezicht te zien, be
vaart, en onverrichter zaake op den 8sten
October te rug gezonden

Den 2ysten Augustus werden in NanEeng.
gasacki 109 Mans Vrouwen en KindeChriste¬

nen ge- ren ter dood gebracht, waar van ’er 16
recht. in een kuil aan de beenen zyn opgehan

gen, en de verdere, tot soo in getal, o
’t zelve uur in Firando, Omera, en an-

dre plaatsen gerecht, om dat zy, of de
hunnen, van deRoomsche Godsdienft zyn

en om dat eenige beschuldigt wierden
dat zy Nangalacki hadden willen aan
prand steken

Den zysten September werdeen schip.
by Gotto ten anker komende, en om
water verlegen, aldaar geholpen, en doo
een boot met i4 Hollanders met verver

sching uit Nangasacki voorzien
Den 23sten October vertrok den EVag.

Boucheljon, en dede overdragt aan Za-221

Hoofd. charias Wagenaar
Den 2osten December wert op lyf-straf

verboden geen runderen te dooden, ei
veel min ’t vlecsch aan ons te verkoo

en

Dito. Werd den Dispensier een ReRegle
glement voorgeschreven, wat hy dagement

voorden yks voor kost op tafel brengen zal
Dispen
sier

A. 1659

Besluit de.
Den isten Januari neemt het Opper

Opper

hoofds hoofd een besluit, om alle avond in een
om bequaam Palhuis het Avond-gebed voor
Avond-
gebedte, de Nederlanders te laten doen.

V. DEEL.doen.

I N 91
Sen aden Februari vertrekt zyn E. met . 1659

de bark, en komt, na 44 dagen zukkc-

lens, eerst in Ofacca, dat nooit meerge-
schiet is.

Den 28sten Mey in ’t wederkeeren ne-
men zy voor de eerstemaal van Simono-

scki over land de reis na Nangasacki, in
plaats van te water, aand

Den oden Juli komt den E. Bouchel
Bouchel¬jon voor de 3de maal als Opperhoofd
n

1217 Joofd.Den 16den dito uit plaisieren varende
zien op de geregts-plaats 98 menschen-

hoofden op staaken staan.

Den 3osten Septembermoeten de Cas-
erossen (of de eigenaars der huizen er
palhuizen) met beurten by nacht waa

ken.
Den 2 October wert een schriftclyke

acte gemaakt, om de Kooplieden tever-
zeckeren, dat men geen Koopmanschap
pen (al schoon’t lang verwacht schip de
Bul noch quam op te dagen) na dezever¬

kooping meer zal verkoopen, anders zou-
den zy geen staat, noch wy geen voort-
gang van den handel konnen maken

Den 13 dito was de Mixtige onder
Brief van

meester afwezig, die een briefje op de aen ver
tafel liet leggen, van dezen inhoud zyn-liefde
de : Dat by verliefd was op een Hoer, die Misties.
by niet bekomen kon, en dat by daarom be

sloten had zicht leven te benemen. Daa

opis alles doorzogt, en met scheeps-net-
ten in de Baay gevischt; en hy wierc
den 15de aan de overzyde weder gevon-
den, gebonden overgeleverd, en geboeid

ia boord gebracht

’ermits wy nu in dit oittrekzel van
dit dag-register verscheide zaaken, maan
in ’t kort aangehaald, en ons dan verder
op eenige Numero’s, die hier agter vol
gen zouden , beroepen hebben, mee-
nen wy, dat het niet ongevoegelyk zyr
zal de zelve hier plaats te geven

Voor af egter moeten wy noch met
Verto

een letterken aanwyzen, dat de Japan-ningvan
ders behalven hunne Norimons ook noch een andte
een andre soort van draagzetels hebben Japansche

draag- zedie niet veel in gedaante van een Palan-
tel.

kyn verschillen
Wy vertoonen de zelve zoo als 'er een

van zyn bedienden in gedragen werd bi
No. 37. A. in een fraai Land-gezicht,
daar men een gezelschap van eenige, die
met malkanderen speelen, en van eenige

indre, die te zamen zitten te drinken,
heeft.

N ELF.
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De Ordonnantie des Keizers van Japan A. 1635, den 7 December in 't dagregister
No. 1. Bericht van den Heer van Firando aangaande de Hollanders aan de Ryks-Raa-
den. No. 2. De intrede der Gezanten van Corea te Jedo aan 's Keizers Hof. No. 5
Nieuwe last des Keizers om de Christenen te vervolgen.No. 6. Last des Keizers tot 't af-
breken der nieuwe wooning, enz. op Firando. No. 7. Het geval der 10 Hollanders A¬

1643 van Nambo na Jedo gevangen opgebracht. No. 8. Wat de Gezant Erisius aan i
Hof te Jedo verricht heeft. No. 9. 's Keizers or dre aan onze Opperhoofden hier overgele-
verd. No. 10. Het blyven van drie schepen der E. Maatschappy. No. 11. Bericht van de
Heeren Verstegen en Hagenaar. Bericht van de Heer Sterthemius A. 1652. Aan-
merkingen over onzen staat in Japan A. 1707

ler op nu volgen eenige by-De Or- teckend, gegeven aan de Re
donnantie zondere Japansche beveelen genten van Nangasacki
des Kei- des Keizers met hunne nom-
zers van

mers , zoo als die bevorens Gy zult strictelyk gebieden , dat geene Den 7denJapan.
by ons in ’t gemeen maar Japansche vaartuigen buiten, noch in Decem-

ber in 'taangehaald zyn; dog die hier in 't brec andre Landen zullen vaaren.
dag-rede werden voorgesteld 2 Gy en zult geen Japanders na andre
gister

Landen laten vertrekken, en ingevalle No-L.
No. I. de Japanders sluips-wyze zogten door

te gaan, die zult gy dooden laten, en
Translaat van d’Ordonnan het schip, daar in zy versteken waren,

tie, door zyn Keizerlyke Ma- ziult met luiden en alles, wat 'er in is.
jesteit gesteld, en van de 5prin- in arrest , en gevangenis houden tot onze

nader ordre,cipaale Ryks-Raaden onder
3 In-
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3 Ingevalle eenige Japanders uit andere

Landen in Japan wederquamen , die
lang buiten geweest zyn, die zult gy
dooden laten.

4. Daar gy zult vernemen, dat de Paapse
Christen-leere verbreid werd , zult
cherp onder zoek doen.

Wie u zal aanwyzen, waar een Paat5
te vinden is, dien zult 100 schuiten

zilver geven, en die zal zeggen ergens
iets daar van, of diergelyks gehoord,
fverstaan te hebben, dien zult na ad-
venant merite ook rykelyk vereeren

6 Zoo eenig verschil, of tegens onze or-
donnantie, in de komende schepen is ,

fvoorvalt , dien zult, zoo als zege¬
komten zyn, tot onze nader ordre met

stricte wagt-Soldaaten uit Ombra la

ten bezet houden.

7 De Spanjaarden, Paapen, ende alle die
met dien boozen naam bevlekt zyn
dien zult zoo lange, dat hunne zaak

afgedaan is, in Ombra gevangen zit-
ten laten

Het visiteeren van Paapen zult naver¬8

nogen , ja tot in alle schepen, meester-
lyk onderhouden.

Laat niet de Koopmanschappen aan een9
Persoon; maar aan verscheide Koop
lieden , na behooren verkogt werden

10 Laat niet toe, dat de Edelen, nog Sol-

daaten, iets van eenen vreemdeling koo¬
en, maar dat het, door de tweede
band, van Japansche Kooplieden ge-
schiede

De Memorie der gekomen cargasoenenII

uit vreemde Landen, laat ons die toe¬

komen, en laat gemelde goederen met

den eersten , en al eer ons antwoor
daar op komt, aan de Kooplieden ver-
kogt werden.

Alle de ruwe zyde daar zult gy den pry-12

over stellen laten, ende aan de 5 Stc¬
den, mitsgaders aan die gene, welke op

de Memorie staan verdeelen.
13 Wanneer de prys van de zyde getroffen

zyn zal zult alle andre Koopman¬
chappen onbedwongen, aan wie zy wil¬

len, verkoopen laten, excepto de Tsji-

neesen ; laat die met hunne goederen
(alzoo doch van kleene waarde zyn

zoo handelen, als u zal dunken réde-
lyk te wezen, en zult gebieden, dat ie-
der Koopman 20 dagen, na dat de
orys van goederen gemaakt zal zyn,
betaald werde, en langer niet.

De schepenuit verre Landen zult op den
zosten dag der pde maan vertrekken

laten, en die gene die spade komen
zullen 50 dagen na den dag hunne
komste mogen blyven ; doch zult zoo
recies niet op de Tijineesen, als op de
Portugeesen, zien

15 De Koopmanschappen, en waaren, die

voor t vertrek der schepen noch over,

A N.P
29

en onverkogt blyven, zult niet in be¬

waaring geven laten, noch toelaaten,
dat die van iemand om te bewaaren
werden aangevaard

Alle de Kooplieden van de 5 Keizerlyke16

Steden zullen op den sden dag der 7de
maan in Nangasacki moeten presen
zyn, en de geene , die na dien dag ab-
ent blyven zullen van haar part in

zyde verstecken zyn.

17. De zyde , die met de schepen (de welke
in Firando komen) gebracht werd, zuli

mede voor dien prys, als die in Nan-
gasacki getroffen is verkoopen laten,
ende zult gebieden, dat de andre goe¬
leren aldaar voor en al eer de prys
der zyde getroffen zal zyn, niet ver-
kogt werden.

Onderstond,

Het 12 jaar van Quane, aan

Sengok Samma Hanc Cami, ende
Sackackibarra Findano Cami.

Cangana Cami.

Bongono Cami¬

Isono CamiSinaal- en Zegel.
jammickono Cami.

Geno Comi.

No. 2.

Extract uit een opstel van de
Heer van Firando, dat hy aan
de Raadsheeren op de naam
ler Hollanders overgeeft

De redenen waarom wy met de Span- geseh-
jaarden en Portugeesen vyanden zyn gewor- van de
den, zullen u Hoogheden in ’t korte ver-Heervar

Firandeklaaren.
aangaan-De Koning van Spanjen en Portuga
de de

zond in den eersten zyne Gezanten in ons Hollan
ders, aarLand met deze aanzegging: gy Holland zys
de Ryks-

myn nabuur , ik heb voorgenomen u my
Raaden

vriendschap te presenteeren , en verzoeke,
Vo. 2.

dat wy voortaan als goede en getrouwe vrien
den leven mogen

Velke presentatie wy als gezond, en voor
precht aannemende, en houdende , hebben
bevonden , dat 'er onder dit kleed van

vriendschap hoe langer hoe meer een grootge¬
al van Paapen van hen in ons Land over-

quamen, en dat zy over al, en in alle Ste¬
den , hunne Kerken stabileerden, ende zog-
en door bun geloove , ’t welk zy allezin
uitspreidden, ons land met subtile listigheit
te incorporeeren. Zulks vernemende , dede
ons resolveeren alle de Paapen en hunnen aan¬

hang uit ons land te bannen, ende baar ge-
pove te verbieden. Zedert welke tyd wy

met Spanjen en Portugal in vyandschap ge¬
N2 weest
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veest zyn, en blyven, hebbende den oorlog
tegen malkanderen nu al over de 70 jaaren

zoo te water, als te land, geen plaats uit-

gezonderd gevoerd.

No. 5.

Intrede der Gezanten van Co-

rea aan t Keizerlyk Hof van
Japan

De intre-
de der Ge Eerstelyk het spel der schalmeyen,

zaniten trommels, gongen, en pypen, waar ag
van Co ter volgden eenige met groote stokken,
re te

als ryst-stampeis, gaande aan weerzydendo aan

van de straten , twee en twee bezydenReizers
Hof. sen anderen. Agter de zelve volgde een
No. 5 ongeling te paard, hebbende een groote

lancie met een vaan in zyn hand, die aan

weerzyden van 3 persoonen, ieder heb-
bende een snoer van goud en zyde door
vlogten, vast gehouden wierd, verzeld
zynde met ontrent 30 Jongelingen te
paard, hebbende mede ieder een kleen
rood vaantje in de hand, en gekleed zyn
de als de Tsjincesen, met een zwarten
hoed, breed van rand, en van paards-

hair gemaakt, op ’t hoofd
Daar aan volgde een Palankyn, die

van 50 of 60 man gedragen wierd, zyn-

de van binnen met rood fluweel gevoerd,
waar in een tafel stond, daar het doosje
(zynde verlakt) met Corcasche brieven
in Characters aan den Japanschen Keizer
geschreven, opgesteld was

Deze een weinig gepasseerd zynde
quam weer een ander spel van allerley in-
strumenten, waar aan weder een jonge-
ling te paard volgde hebbende eer
blaauwe vaan in zyn hand , vergezel-
schapt zynde als de vorige ieder met
een blaauw vaantje, waar na weder een

Palankyn volgde, daar in de tweede per-
soon van ’t Gezantschap, met een zwart

sattyne rok bekleed, zat.

Daar aan volgden 4oo Ruiters, iede
een hamer met een scherpe pen voor aan
in de hand hebbende, zynde deze de

Lyfwagt van den Gezant, die in ’t mid
den van dit gevolg in een Palankyn ge
dragen wierd, en noch een ledige dito.
die hem volgde.

Na dat de trein ontrent 11 uurs voo

by was, quam de Lyfwagt van zyn Ja
pansche Majesteit, ontrent zooman sterk
zoo muskettiers als Piekeniers, gaande
op zyn Japans, een voor een na den an

dren, zynde de musketten met rood la

ken bekleed, en de pieken rood verlak
met een top van witte vederen voor-
zien

Waar agter quamen 8of 1o Norimon
met Japansche Heeren, wegens den Kei

NE ZAAKE
zer gecommitteerd, om ’t Gezantschap
te verzellen

Agter deze quam een groot getal Ja-
ansen Adel zittende op Bagagie-paar-

den
Ten laatsten volgden ontrent 1000

ast-paarden, die de bagagie en schen-
kagien der Corcoers droegen.

Dit duurde ontrent ; uuren, eer alles

voor by was. Ondertusschen mogt nie-
nand van de toezienders zyn hoofd bui

ten de vensters steeken, of eenige Toe¬
bak-rooken daar uit laten gaan, zynde de
wegen over al wel gezuiverd, en met
schoon zand bestrooid

De schenkagien bestonden in:

1 Goud vat, volkostelyke wortel Nisi
of Gensing.

Schoone Paarden

10 Witte Valken.
40 Tygers-vellen, welker hair een vin-

ger lang was
Goude kas, van fatzoen als der Paa-

pen Consistorien , kosselyk met
paarlen en gesteenten verzien, daar
de brief in was.

No. 6.

Relaas van een nieuwe Kei-

zerlyke ordre tot vervolging
der Christenen

Tot noch toe zyn alle s huisgezinnen aanNieuwe
malkanderen verhonden geweest , ende op dat last des
den een den andre naarstig de oogen in de zei- Kener
len houden zullen , is geordonneerd, dat om ae

Christe¬
zoo in een der s huizen, die aan den ande-

nen te
ren dependeeren , een Christen gevonden werd, vervolgen

de andere 4 huisgezinnen, om dat eene huis, N. 6.
daar de misdaad in bevonden is, alle ster¬

ven moeten; doch nu is 't noch stricter ge¬
ractizeerd, te weten, ieder mensch, groot
en kleen, jong en oud, vrouw ende man,

hoog ende laag, geen levendige zielen uitge
zonderd, die maar zoo groot is, dat met
verstand spreeken kan, moet ieder voor zyn
hoofd twee borgen stellen, dat geen Christen,

maar Japansch is ; daarenboven moet ook
met een acte en schriftelyke getuigenis bewy-
zen, wat Paap zynen Priester, wat Tem¬
pel zyn Offer- en Afgods-Huis is. Wie nu
zulks niet bybrengen kan, moet wyken, o
vlugten. En alzoo dit gehod van t een tot
aan ’t ander einde van t land begind, zot
zal het veelen ’t leven kosten

No. 7.
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No. 7.

Het gepasseerde wegens het
afbreeken van ’s Compagnies
nieuwe wooning, en Pakhui

zen in Firando, uit last de

Keizers door een expres afge¬
zonden Commissaris, als volgd
geordonneerd

De Keizerlyke Majesteit is zekerlyk ge

informeerd, dat gy alle, als de Por-
tugeesen, Christenen zyt. Gy onder-
houd den Zondag. Gy schryft den da

tum van Christi geboorie boven op de

top en gevels uwer buizen, in t ge-
zicht, en voor de oogen onzer heel
Land-Natie. Gy hebt de 10 Gebo¬

den, het Vader ons ende Geloove , de
Doop, ende de deiling van ’t Brood,
Bybel, Testament, Moyses, Prophe¬
ten , ende Apostelen, in summa, een

werk. ’t Principaal blykt. De ver-
schillen tusschen beiden achten wy kleen.

Dat gy Christenen zyt, is lang voo
dezen geweten, doch hehben genieend
dat het eenen anderen Christus was

welk voorgemelde zyne Majesteit u door
my laat gelasten alle uwe wooningen,
(geen uitgezonderd) daar den datum
heeft opgestaan, zult asbreken, begin
nende van de noord-zyde , welke jongsi
is gebouwd, ende zoo voorts tot den
einde toe

Uwen Zondag en willen niet gedogen g.
openbaar houden zult, op dat de ge
dachtenis van dien naam ten einde
komt

De Kapitein , of 't Opperhoofd van
iuwe Natic, en zal voortaan niet mee

als een jaar in Japan overblyven, en
jaarlyks verwisselen, als by die van Ma¬

cao gebruikelyk is geweest, op dat lan-
ger Alliantie met de Natie houdende

de leere niet werde uitgebreid : wan
het contrarie geen verzekering doen
kan. ’t Volgende, waar na gy u zult
hebben te reguleeren, zal u na dezen

door de Firandose Regenten werden aan

gediend

Hier op is vryborstig met reverentie door
den E. Caron geantwoord : al wat de

Majesteit geliefde te gebieden, zulle1
wy punctuelyk nakomen

5 Na bekomen afscheid wierd heimelyk
aangediend, dat de Commissaris ge¬

zegt had : ik ben verblyd, en verwon-
derd, over dat kort, en resoluit ant

woord : want om dat geen verzoek
of klagte , is voortgebracht (dat anders
de Cbristenen gewoon zyn) zoo blyven

wy van veel moeite en bloed-vergieten
bevryd. Indien bier tegen geprotesteerd

en klagte van ongelyk en schade voort

6

N. I0I
gebracht was , zoo badden 20 stuks
stukse quanten, daar present zittende
op stond den Heer Caron moeten doot

kappen, ende ’t volk van de logie in
arrest nemen. Daarenboven zoo lag
er een groote macht van de Heeren van
Fingo, Tsickingo, en Arima, in de Ei-
landen gereed , om onze navale macht
te ruineeren.

Des avonds liet de Heer van Firando
weten, dat de Commissaris voornam
by aldien ’t afbreken van ’t Pakbui.
niet harder voortging, dat 8 a 10 der
voornaamste Hollanders zou laaten
dooden, waar op aanstonds 200 man
nen van de schepen gelicht en veel voll
uit de Stad , om dien geheelen nacht

te helpen, gehaald wierden.

No. 8.

Het voorgevallene wegens 10
Hollanders, die van Nambo na

Jedo gevankelyk zyn opgebracht

Den 1oden September quam ’er van’t ’t Geval
Hof tyding, dat 'er een Hollands schipder 10

Hollan
n de Provintie Okio, voor de Stadders a
Nambo leggende, om d’ ten 1643 van

inker was gekomen, en dat zulks veel Nambo
beroerte en vrees in dat Land had ver-na Jedo

oorzaakt, denkende, dat het Castiliaa-be angen
29¬

nen waren;  waarom de Heer van dat bracht.

Land tragtede al dat volk van boord te No. 8.
krygen, om na Jedo gevankelyk op te
brengen; maar de Schipper en Koop-
man presenteerden hunne persoonen ne-
ens 8 gemeene maats aan de overigheit
dier plaats over te leveren, gelyk, schoon
zy elkanderen niet verstaan konden, ook

geschiedde, latende ’t schip, en’t andre
volk in vrede, en bragten deze 10 per-
soonen na Jedo, daar zy van de 2 Portu-
geesche Tolken, die met het opvoeren
an Paapen by geval in die Stad geko-

en bevondenmen waren , bezigtigd,
vierden Hollanders te zyn

Hier op was hun beiden aanbevolen,
dat zy tot nader ordre die lieden onder
nun opzicht en goed tractement bewaa
ren zouden; maar zy konden elkanderen

niet genoeg verstaan, daarom moest 'es

een Hollandsche Tolk te post na 't Hof
en wierd gevraagt, of men ook kennii
an de lieden hunne voyage had, geant-
voort zynde van ja, wierd het bericht

na 't Hof gezonden, en met de opgave
der scheepsvrienden accoord zynde, ver

toonde men, dat zy niet eer verlost zou-
den werden, als op den tyd, dat het Op-
perhoofd in Jedo quam, welke dierhal-
ven de reize derwaards haastig aannam.
Ondertusschen was dat schip weder ’t zei
gegaan, en noch een ander, hooger om
dse noord gezien.

N3 Het
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Het Opperhoofd in Jedo komende
wierd naauwkcurig geexamineerd, er
hem zoo doorden Nangasackischen Gou-
verneur, Commissaris der vreemdelingen

en een Raadsheer, als in presentie de
Keizers, verscheide vraagen voorgehou
den, die door zyn E., als hier volgd,
beant woord zyn

Vrage. Of by geen kennis had van 2
scheepen, die, nu  maanden geleden, on
der ’t Land van Japan eenige dagen gints en
weder hebben gezeild, waar af 't een voor
't Land van Massamy is ten anker gekomen.

en de Schipper , en Koopman, nevens noc
8 andre persoonen van ’t zelve schipgelicht
en door ordre van den Heer van dte plaat.
in Jedo gebracht zyn, als mede waar na to

tenderende waren:
Antw. De voyagie dezer schepen ons be¬

kend te zyn, te meer , ten tyde dat van Ba¬
tavia vertrokken, daar persoonlyk gewees
was. Dat onzen Heer Generaal verscheid

maalen was geremonstreerd ende verklaard.
dat agier 't Landvan Japan, opde kust van
Tartaryen een groote Stad, Cathaya ge¬
naaid, met een bequame baven lag, al-
waer door de Tijineesen met die volkeren

groote negotie in menigte van allerley zyde
en zyde-stoffen, en andre dienstige waaren
gedreven wierd, en om de waarheit van dien
recht te weten, zyn de voorsz. schepengeor¬
donneerd die plaats op te zoeken, ende t
onderstaan , of door ons daar voordeel in der

handel konde gedaan werden

Vrage. Op wat tyd, en wanneer gezeg
de scheepen van Batevia vertrokken zyn.

Antw. Op den 3den Februari, dat den
144e van de 12de Japansche maan gewees

is.
Vrage. Of ons niet bekend is, hoe vee

volk op de voorsz. schepen was, en waar in
hunne lading bestond.

Antw. Dat de quantiteit van ’t volk ons

onbekend was , en dat ook niet pertinent
hunne lading wisten, die in verscheide klee-
nigheden van Europische goederen bestond
om (met lief gezegde plaats vindende) van al-

les een proef te nemen, wat het meeste pro
fyt, en advance geeft, en wat daar best ge
trokken wierd, op dat uy in ’t toekomende
ons daar na mogten reguleeren, en ons pro

fyt daar mede doen.
Vrage. Of den Schipper, Koopman, en

meerder volk van dat schip, wel kende
Antw. Den Schipper zeer wel te kennen

hadde tweemaal in Firando geweest , wa¬
genaamd Henrik Cornelisz. Schaap. Wei
nig dagen voor zyn vertrek hebbe den zelvt
op Batavia gezien , en gesproken. Den
Kcopman kende wel van hooren noemen, do;
had aan zyn persoon , en het ander volk,
weinig kennis , ter oorzaak over de 10 jaa-

ren in Japan was geweest, en weinig lieden
meerder kende , als met de schepen jaarlyks

E ZAAKEN
bier quamen; maar de Hollanders , die me-
de gekomen waren, kenden hem, als meede
den Schipper zeer wel

Vrage. Den Commandeur, die op t an¬
der schip is, dat weder voor by Japan ge
zeild is, of daar meede geen kennis aan
had.

Antw. Volkomen den zelven wel te ken-

nen ,  is genaamd Maarten Gerritsz. de
Vries. Onze persoon was met hem uit
Tayouan na Batavia gevaaren, zynde als
toen Schipper op een der scheepen, daar pre-

sent wezende
Vrage. Of ons niet bekend was een per-

soon, van Tartaryen geboortig op gezegdt
Jommandeurs schip, en hoe hy hy de Hol-

landers gekomen was

Ant w. Zulks wel te weten , wasin qua-

liteit van Adsistent mede derwaard gezon¬
den, om als Tolk, en anderzints, te die-
ien , in Muscovien, daar de Hollanders groo-

ten handel dryven, heeft hy by een Neder-
lands Koopman eenigen tyd gewoond, die hem
meede na Holland heeft genomen, alwaar di

duitsche taal, lezen, schryven, en reckenen

p onze lands-manier geleerd heeft, en is
eindelyk met een der voorsz. Compagnies

scheepen in voorsz. qualiteit uitgekomen
Vrage. Of zy mede niet en wisten, waar-

ym ’t voornoemd schip s nagis na t land

en des daags wedcrom zeewaards in was ge¬
zeild, en verscheide malen geschoten heef-

met geschut, roers, als anders, zonder de

ze hebben geankerd, en aan land zyn geko-
men , gelyk of ze niet goeds in den zin had¬

den , daar nochtens su bekend door zyne Ma¬

jesteit is gelicentieerd de Hollanders vryelyk
in zyn land hunne commercie mogen dyy-

ven

Antw. Waarom zulks geschied is kan
ik niet weten ; doch présumere , dat het
nod van water of verversching zal geha¬

hibben, en dat egter beschroomd gewees

zyn zich na land te vervoegen. t Is vel
zulks, dat zyn Majesteit vergund heeft t
land van Japan te mogen bevaaren, docl
zal by haar lieden verstaan zyn geweest, wel

in Nangasacki te mogen komen, en nergens

inders. Dat zomwylen is geschoten, geloo-
ve dat geschied zy, om iemand aan boord te
krygen, en na de gelegenheit te vernemen, of
vryelyk ergens mogten havenen, om haar van
alle nood-druft te voorzien, gelyk in Europa

en meer andre plaatsen, gebruikelyk is, ende

gemeenelyk als dan een vaartuig met een wit
vlaggetje in teeken van vriendschap aan de

cheepen, ofte het schip, 't welke diergelyke
zeinen doet , komen

Vrage. Of wy onze persoon wel wilde
verbinden , dat door de gezegde scheepen geen
Paapse Roomsche Christenen, of iemandan¬
ders , iewers aan land zou gezet zyn.

Antw. Dat niet alleen onze persoon daar
voor te pand stelde , maar na behooren daar-

enboven alle de schoepen, volkeren, ende
goe¬
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goederen , welke jaarlyks in Nangasacki ko-
men.

Hier op is den 8 December de verlof
sing gevolgd, met bekendmaking, dat
men na ’s lands wetten deze menschen
met water, als anderzins, zou gepynige

hebben; maar alzoo men had bevonden,
dat het Hollanders en oprechte lieden wa-

ren, zoo werden zy nu geheel aan de
Kapitein overgegeven, en in hunne vry-
heit gesteld. Zy waren ondertusschen
wel getracteerd, en met Japansche rok-

ken verzien verblyd zynde over ’t goed
gevolg van hunne herstelling.

No. 9.

Korte aanteckening van 't ver¬

richte aan ’t Japansche Hof, door
den Ambassadeur, Andries Fri-

sius

Na dat men lang een gezantschap in
Japan verwacht had, om den Keizer al

jaar over de 10 Nederlanders, die zy in

Nambo gevangen, en na dato in vryheit
gestelt hadden, te bedanken, zoo heb-
ven de Heeren herwaards gezonden den
E. Pieter Blokbovius, die op de reis is ko

men te overlyden, en gebalsemd aange
bracht, zynde die chargie volgens Com
missie van de hooge Indische Regeering
aangenomen by den Secunde van de be

zending Andries Frisius, die den 19 Sep.
tember op de Rheede quam, daar met re-
spect van onze zyde wierd ontfangen, en

door de Japanders geen andre eere aange
daan, als de Opperhoofden jaarlyks ge
nieten; zelfs wierd het verzock, om ’:

gevolg des Ambassadeurs met hunne zyd-
geweeren aan land te mogen zenden, ge-
weigerd, en zulks eenelyk zyn persoon
ocgestaan ; werdende ten eersten ge-

vraagd, na de qualitciten van den over
ledenen, ende den aangekomen Gezant,

waar op geantwoord is (wel wetende,
dat Kooplieden tot zulke ampten den Ja-

panderen een walg is) dat de overleden
cen Doctor Juris was geweest, die om

zyn groote geleertheit direct uit het Va-
derland, om deeze honorable bezending

waar te nemen, gezonden was; en dat
den Heer Frisius een lid van de Justitie.
en eenige jaaren Secretaris van des zelfs

Hoofd-Collegie op Baravia was geweest,
die door haar Edelns op Batavia, by ver
terf van de Heer Blokbovius, om de zaa-

ken dan waar te nemen, expres gezon-
den was.

Onderrusschen hoorde men, dat het

tot schande strekte, dat een schip, daai
een Ambassadeur op is, met Koopman-
schappen beladen zy

Het verzock , om de Oorlogs-Am-

N.X 103
munitie, volgens ’t recht der volkeren
aan boord te houden , wiert afgeslagen,
teneclyk mogten de kogels aan boord bly-
ven

Niemand der Japanders mogt met den
Ambassadeur, tot nadertyding van ’t Hof,
precken; waarom nacht en dag  Schild-

wagten voor de kamer-deur gestelt wier-
den.

Den 1oden November quam ’er tyding
an ’t Hof, dat de Gezant, en de Ka-
itein, gepermitteert waren , om ten

eersten ten Hove te komen, gelyk
Den 2rsten dito de reize een begin

nam, zynde za Nederlanders sterk, waar

en d by denan 16 by den Ambassadeur,
Heer Bronkhorst behoorden

Den 31sten December in Jedo komen-
de, was de ordinaire herberg het Logys ;
doch wiert toegestaan , dat de Japar-
che trein in een ander huis, om geen
belet te geven, zou woonen.

Den 18den Januari 1650 wiert de
Ambassadeur, nevens ’t Opperhoofd, ten
nuize van den Commissaris ontboden , daar

verscheide dingen van den Portugeeschen
Ambassadeur, en vrede met de Castiliaa-

aen , wierden afgevraagt, waar op der
zosten dito aldus is geantwoord; dat er
ver twee jaaren differentie tusschen den
Keizer, en de E. Compagnie, was ge-
veest, over het zeggen van den Ambas-
adeur Gonsulvo di Sikera de Soso, dat hem

op Batavia een Stuurman, en Matroosen,
om na Macao te vaaren, geleend waren,

gelyk door veel Tsjineesen is bevestigd;
en dat zyn Majesteit nu, het zy ook hoe
de zaak mogt geweest hebben, daar van
jardon gaf, en de zelve vryheit, gelyk
zyn vooivaderen, aan de Compagnie toe-
stond, met recommandatie van ons in ’t

toekomende voorzichtig te dragen.
De Keizer gaf aan niemand audientie

1200 hy ziek was Ondertusschen de

Nangasackische Gouverneur, en andre
Grooten, ziende, dat men gestadig met
hope, om voor den Keizer te verschy-
nen, gevoed wierd , toonden over de
ware ongelden, die aan 24 Nederlan
ders, en 73 Japanders geschieden, me-
elyden te hebben, en stelden tot ver-

lichting van dien aan den huiswaard ee-
nige ordre

Den 21sten Maart stellen de Ryks-Raa-

en voor, of’t den Ambassadeurveel ver-

schilde, voor zyn Majesteit te verschy-
nen , of dat hy 't compliment aan hen in
zyn Majesteits naam, en zyn persoon re-
presenteerende, maar aflag; doch werd
geant woord dat zyn L. uit verre Landen
m ’s Keizers aangezicht te zien geko-
nen was; dog alzoo de ziekte aanhield,
zoo wiert eindelyk de audientie voor de
Ryks-Raaden den yden April (door den

Ambassadeur tot dankbaarheit voor de
ver-
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verloste 10Nederlanders, die uit Nambo
opgebracht waren als door 't Opper-
hoofd, die na jaarlyks gebruik als hoofd
van de negotie de geschenken overlever-
de) afgelegt

Kort hier op is mede het compliment
aan den Prins gedaan

Den Ssten dito weder ten Hove ont-

boden zynde, is aan den Gezant wegen:
den Keizer vereerd :

roo Schuiten zilver voor zyn Principaa¬
len.

too Ditoos, en voor zyn particulier.
10 Rokken

En aan ’t Opperhoofd
3O Rokken.
Dog ieder, gelyk de audientie ook ge-

schied was, apart binnen komende.

Van den Prins wierd vereerd :

30 Rokken aan den Ambassadeur; en
20 Dito aan ’t Opperhoofd.

Sen 11den April leggen de Hofs-
grooten mede geschenken af, en laat de
Nangasackische Gouverneur 2 Edellie-
den mede afreizen, om de suite op den

Land-weg voor ongeval te bevryden.
Den 16den dito vertrokken gezament-

lyk uit Jedo , excepto den Koopman
Willem Byleveld, den vuurwerker Jur-
riaan Schedel, den Chirurgyn Caspar
Schambergen, en den Korporaal Jan Smid

die om vuurwerken, als andre konsten
te vertoonen, nog moesten vertoeven;
en de trein quam , na s maanden en 2¬
dagen uitgeweest te hebben, wederom
in Nangalacki

No. 10

Transsaat van de ordie door

zyn Keizerlyke Majesteit tot
een reglement aan ’s Compag-
nies Residenten ter hand ge-
steld.

t Is u Hollanderen bekend, dat de voor-

gaande Keizeren van Japan altoos een
ifschrik gehad hebben van 't Christen-
dom , ende zco ook deeze tegen¬
woordige Keizer erfgenaam van der
overledenen , hebbende daar van noch
grooter afschrik, als zyn Vader

Derhalven werd u serieus belast geen
Portugeesen met uw scheepen herwaar-
ofin Japan te voeren, noch ook eenige
vriendschap met de zelve te maken
want zoo zyn Majesteit zulks (t z.
door Tsjineesen of eenige andre Vreem-
delingen) komt te verstaan, zoo zal i
zulx geen goed doen.

E
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Eenige jaaren verleden heeft zyn overle-
den Majesteit verstaan gehad, dat ee-
nige scheepen met der Portugeesen Am-
besladeur op Jakatra in Batavia ge¬
veest zyn , die uwen Generaal met

volk, en ook met een piloot geassisteerd
heeft, om hun reize daar swoede her-

waards na Japan te doex, gelyk, bien
gekomen zynde, zulks zelfs hebben ver-
klaard , over ’t welk de voorgaande
Kapiteins, Coyett, en Snoek, zyn
aangesproken , de velke geantwoord
hebben, dat de zack zoo niet was ;
maar dat alleen de Stuurman en t volk
aan haar voor zeker maandgeld ver-
huurt vas geveest, en nietmtvriend-
chap om die voyagie na Japan te doen :
doch ten aanzien zyn Majestcit (de
Portugeesen uit Japan vertrokken zyn-
de) voornoemde Kapiteins mondeling niet
vad konnen tegen malkanderen confron¬

teeren laten, ende dat door geen getui-
gen kon bevestigt verden, of het waar-

jeit was, of niet 2oo bad zyn Ma-
jesteit niet verders na die zaaken wil-

len vernemen, maar u ’t zelve gunste¬

lyk , en uit genade vergeven, ende heeft
zulks gerekend even als of het onder

de 10 jaarigeTreves ofte pais geschiod

was te meer, om dat gy Hollanders
voor dato goeden dienst aan ’t Ryk van
Japan gedaan bebt, ende noch éen goedt
ville betuigt, om diergelyke noch meen

te doen. Dierhalven staat u deze je-
genwoordige Keizer ook toe , dat gy
ewen handel jaarlyks vry in Japar
moogt doen, met uwe scheepen na aao

believen komen en vertrekken , gelyk
tot noch toe geschied is , ende by de
voorgaande Keizeren u toegestaan is.
Dies zult gy u hehben te wagten van
geen Portngeesen, noch Roomsche Chris-
tenen, ’t zy Tsjineesen, of eenige an¬
dre Natie , van die Religie nochiets,
dat na 't Roomsch geloove eenig aan¬
zien heeft, albier te brengen; maar
indien gy l'eeniger tyd kennis krygt,
zy van wat plaats het ook zou mogen

wezen, dat de Portugeesen iets op Ja¬
pan voorneemen te doen , ’t zy met te
inderstaan, om hier weer in Japan te
komen, ofte iets anders, ende de Ja¬
pansche overigheit door u daar van de

eerste kennisse komt te krygen zoo zai
den Keizer daar aan een byzonderen en
grooten dienst geschieden.

De Ambassadeur, Andries Frifius,
vanneer by uit Japan vertrok , heeft ons
voor zeeker gezegt, dat geen Jonken, ’t zy
uit Cambodia Quinam, of uit eenige an
dre plaatsen, na Japan willende, van ux
solk zouden aangetast werden. ’t Welk gy
neede zegt, alzoo door uwen Generaalver¬
boden te zyn. Dierhalven zult by uwen

Generaal behartigen, dat zulx mag achter¬
volg
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volgd werden, alzoo zyn Majesteit het con-
trarie zeer qualyk nemen zou, ende zult
na dit bovenstaande prompt reguleeren.

Deeze vriendschap met den Portugees
als t in 't eerste poinct gezegt werd, en be

staat niet in afstand van Oorlog, en conti

nuatie van Vreede, maar ons zoo verre nict

te bemoeijen miet hen , dat eenige goederen
voor ben albier zouden aanbrengen, of iets

tot nadeel van Japan te zamenrezolveeren;
zoo is hen ook meede wel bekend , dat w

Christenen zyn; maar alles heeft zyn opzich
op de Roomsche Paapery, en aanbidding van
Sancten, en Sanctinnen, enz.

No. II

Rclaas wegens ’t blyven o

vergaan van 3 Compagnie-
scheepen, Utrecht, Kampen
en Tayouan.

Met Copyen van twee brieven , door de Heen
Gouverneur Cæsar op den 3den en 134e1
September aan de Opperhoofden van t schip
de Vrede, en in Pehu ten anker leggende
geschreeven, communiceerde Sr. Battart ons
de droevige Novo s van het blyven der schee
pen Utrecht op Ilha de Prata, Kampenbui
ten Tayouan’s Rheede enTayouan, in t in¬
zeilen van des zelfs Kanaal, zynde van t

eerste eenig volk met de boot aldaar aangeko
rien, gevolgelyk een Galjoot en Jonk, omd
resteerende menschen van ’t voorsz. Eilan-
(alwaar zich zeer armoedelyk met Schildpae

den en Meeuwen onderhielden) te haalen

afgezonden. Van het tweede was goed nos
bloed, doch van 't laatste al het volk gesal

veerd, met goede hope dat de Koopmanschap

pen insgelyx geborgen zullen werden.

Na deze Keizerlyke beveelen en andre

zaaken zullen wy nu eens zien wat de
Heeren Versteegen, Hagenaar, en andre
ons van de zaken van Japan in hunner
tyd opgeven voor af een begin met een
bericht van de Heer Versteegen makende

Korte ontleding ter voorstellingva
minder molestie, ende meerder pro-

fyt , dan numaals geschied, met
continuceren des Comptoirs tot Firan

do, en nieuwe te doene aanvang tot

Nangasacki in Japan, subject te zyn,
en uit te trekken, hoewel transpor
noodiger oordeelende

Gedirigeerd
Aan den Ed. Heer Henrik Brou-

wer, Gouverneur Generaal ende de
presente Heeren Raaden over den
Nederlandschen Staat in India, resi-
derende ter Kasteel Batavia.

Edele Heeren, jegenwoordig heb-
ben U Ed: Ed. my hier ter continua-
V. DEEL
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tie tot vordering van des Compagnies Verste
dienst gelieven te ordonneeren, en gen aan
over welkers toegestaan verzoek, van haar Edel

heden we-hier myn portuur te mogen gewerden, gens den
meerder dan noch wel anders, onge- Japan-
lyk denke verplicht te zyn, om doorschen han

delyverige dienst U Edele een goed ge-
1633 9enoegen, ende de Compagnies meerder7
daan

profyten, dan numaals noch geschict,
ter welgevallen als in dankbaarheit aar
te brengen. Zoo is 't dat in achting

genomen en my zelven vastelyk inge
7

beeld hebbe, per ’t naarvolgende zulk.
zal konnen in ’t werk gesteld, ende77

ter effect gebracht werden; hoewe37
menig goed door scrupuleusheit of ge

smoord, of nagelaten werd

Het zyn nu 26 jaaren, dat de Com-

pagnie door, of op de aanrading van
de Sts. Quakernaat, en Sandvoord,hun

ne trafycque in Japan een aanvang na77

men, of dat daar eerst schepen zy1
aangeland, die in den jare 1598 uif
het Patria onder ’t commando van de

Heer Maba vertrokken
Wat elende de zelve, by hun stran-
den op de oost-zyde van Bungo gele-22

den, hoe de Portugeesen hen gedrukt
en zy des niet te min door Godes ge
nadig bestier zich in weerwil van hun-

ne vyanden in ’s Keizers gunst zeei
diep ingedrongen; en, na verblyf van
34 jaaren aldaar verlof om te mo-
gen vertrekken erlangt hebbende, het
ook eindelyk daar toe gebracht heb

ben , dat 'er A. 1609 twee schepen
van ons de Roode Leeuw met pylen
en de Griffioen, op ’s Keizers eigen
verzoek in Japan gekomen, en zee

minnelyk by die Majesteit ontfangen77

zyn, wanneer de hoofden dezer sche2.
pen, Abraham van den Broek, Jacques
Puik nevens den Onder-Koopman
Jacques Speck in gezantschap na den17

Keizer geweest waren, en wat daar77

verder tot A. 1621 op van tyd tot tyc
by de Opperhoofden de Heeren Specx

Segertsen, en Brouwer voorgevallen is
zyn zaaken , dewelke wy hier nie7

zullen herhaalen, alzoo die U Edele37
ten vollen bekend zyn37

Nu, omme het Comptoir niet op
te breken, ende de Compagnie egter
meer profyten, dan nogmaals, te doen27
smaken, zoo wanneer U Edele daa20
toe niet verstaan, noch zich bevoe

gen konnen (hoewel transport des zelf
in alle manieren voorderlyker oordee-77

len zou, zoo wel ter eender om de27
meerdere te genieten advance, als wel

ter andere, omme de betere effecter

onzer in te stellene Requesten te ob
tineeren, en minder fastidie, dan nu

maals noch onderworpen te zyn, die
77

door langwyligheit van tyden zoo in-
kan-



106 BYZONDERE ZAAKEN
den ; daar geen tegenloop van Koopkankeren, als (God beterd) tot leet-
luiden, of andre, nooit, nogte nim-wezen maar als te wel geexperimen
mer, als voren zal ervaard werden:teerd werd, dat met geen andre weet,

3 want niemand zal daar mede een steen.door wat remedie en medecynen ein
dan simpel den Heerc van Firando, eendelyk wederom tot gezondheit zullen
weinig in de wecg gelegt zyn, om zy-komen, noch mogen gebragt werden;

ne zoo groote, dan anders wel is ge-33 aan welkers voorkomen de Compag
nie immers veel, en hoognoodig aan nietende, piosyten, niet te konnen in-
gelegen is,) dat uit vorige schriften nen, maar ter contrarie, dat een wy-
blykt, dat St. Sandvoord ons, tot be- der aanzien heert, zal ’t den Keizer,
vordering van den handel, altyd zeer zyne regeerende Gouverneurs, ende

toegedaan is geweest meest een ygelyk, niet alleeneen wel27

Dat nu den handel op deze en gene gevallen, maar ons zelfs groote eerc
plaatsen gestaakt is, is niet geicniec cn rcpûtatie by hen aanbrengen ; hoe¬27

om de groote onkosten, op de go-de- wel de Nederlanders, wanneer 't be-
3 ren vallende, noch om de gevaaren, geerden, in ’t geheel zelis hier wel
die wy in de barken op een weg van zouden konnen ordonneeren, dat eg-
3190 mylen tot Ofacca langsen tusscher ter, zoo lang van ons onverzogt wert,
de wallen, daar een open op 't Land geloove niet te zullen geschieden
vallende Zee ryst, en die met duizen- Nangasacki , zynde wel 12 2 13
den klippen legt, te ontmoeten heb mylen zuidclyker, dan Firando gele-
ben, zulks dat om die oorzaak, na dat gen, is om haar schoone Baay binnen,27

weer en wind dienen wil, 10 12 da als ook door haare bequame gelegen-
gen, ook wel 1 a z, en meer maan heit uit der Zee komende, om dat aan
den onderwegen konnen zyn; noch 3 te doen , van alle vreemdelingen als
3 om ’t weinig meer geadvanceerde pro- Portugeesen (voormaals Castiliaanen,
fyt, dan wel in Firando ; maar om en Tsjineesen, hier te lande jaarlyk-
het sterk tegenwezen, en ’t veel loo negotie dryvende, meest altyd aange-
pen der Japansche Kooplieden, by daan en bezocht geworden, als alreede
grooten te hove, als ondervindende, genoegzaam alle gelegenheit der have-
en genoegzaam ondervonden hebben- nen, en baayen ondervonden hebben-

de, dat de Compagnie met hunne an- de ; over, welkers, aanwasschende
aders te bekomene prosyten door-, en grootwerding van den Keizer Qumra-17

stryken ging. donne, een zyner Vorsten, is afhan-
Wanneer zulx niet geweest waare, dig en eigen gemaakt, zulx dat nu een77
wat hinder zou zich daar tegen gemo-33 Keizerlyke Stad, en des zelfs Privile-73

veerd hebben. Geen Japanders aard is gien is hebbende ; werd van zyne Gou-
haar iewers in te steeken, of moeit verneurs jaarlyks geregeerd, die, zoo
3 zonder hoope van profyt te aanvaar gaauw de tyd van ’t Moesson begind
den, dat anders buiten prykel, en scha- te naaken, daar ter gouvernoverschy-
de bekomen konnen, hoewel het juiss nen , tot dat alle vaartuigen wederom
altyd zoo even niet lukt, nogte de na gekeerd zyn, als wanneer na boven om22
gel op ’t hoofd getroffen werd; dan van alles rapport te doen, hun terver-77
hier tot meerder bevestinge, wannee trek weder vervaardigen , en oprei-

33 ’t zoo niet en waare (men d’onze im zen
mers op dato, of voor als noch daa Alle Kooplieden begeven zich hier

wel zien continueeren zou) zy de Com-2 na toe, niet alleen om hunne goedc
pagnie zulx te onderstaan, of men ook gelegenheit, en om daar hunne goede-

wederom wel d’ooren hen daar van zal77 ren te verkoopen; maar zy zyn ool77
konnen volblaazen, al waar 't slegt genoodzaakt dit te doen, en over 2

met een schyn, en in der daad con- jaaren is aan alle aan Zee gelegene
trarie, want loos en practykig genoeg Landsheeren (uitgenomen Figiendonne,
om gewin, ofte haarder profyten aan 3zoo veel ons aangaat) verboden, van
te brengen, zyn geen vreemde of van buiten inkomen-

Heeft de Compagnie dan voren zulx de vaartuigen daar te houden, en hun-
onderstaan, ende hunne profyten om2 ne goederen te laten beneficeeren;
Firando’s onnoozelheit zoo weten te37 Maar op d’arrive zich na Nanga-

zoeken, waarom nu nagelaten, is 't facki te begeven , op dat zy door
juist niet boven tot Ofacca, Miaco, dit middel niet te groot werden, nog
nogte Saccaya, zoo kan het opeen an te zeer aanwasschen zoude; en dat dan
der nabygelegene plaats, als Nanga- aldus eindelyk de kroone des ryks niet
sacki, daar de profyten niet min zoo ten nadeel strekken mogt, daar zeer

3; groot, en in contra de onkosten al opgelet werd.
ook de perykelen veel en ongelyk wei Figiendonno dan, gelyk gezegt is, is

niger zullen zyn, immers wel geschie- geen verbod, van ons te verzenden ge-
daan,
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daan, maar alleen, volgens zyn eigen2n

schryven A. passato, belast, aan de
Regenten en den Kapitein ter logie,
waar in hy meld nietszonder de ordre
ofte te gevene last van de Gouverneur-
uit Nangasacki te onderstaan, op wel

kers ordre op ’t aankomen der sche-
27

pen, hoe met hen te handelen, zoc
wel in de verkoop der goederen, al

77
haar weder vertrek, en anderzins, daa
de Regenten Tankomodonne, als andre
uit Firando, zich hier na toe hebben
begeven

Wat is 't dog dan, daar op men ii
Firando van de vryheit roemd : komen

zy niet hier hunne ordre haalen; wa
eigen kragt kan men ’er dan bespeu

ren, er wat anders uit besluiten, dan

dat het met die zaak noch al gehec
anders, dan zy wel te kennen geven

moet gelegen zyn : want geen, of wei77

nig Japanders, inzonderheit de groo-
ten, haar onvermogen, om schande te
voorkomen, te kennen geven zullen

Nu, om wat oorzaak de treffelyk
Kooplieden, Compradoors der Lands-
heeren, als anderzins, zich hier te

77

stede transporteeren, en zich als Bor
37

gers ter nederslaan, dat kan lichtelyl
afgemeten werden : Want het is eer

vrye Keizerlyke Stad, onder geen
3 Landsheer staande, zoo dat een iege

lyk ingezeten, die daar komt, schier
2

niemand behoefd te kennen, willen
23
zy gaan, en komen, zoo niet, zy bly

ven, waar in ieder zyn gelieven te doer77

heeft.
Wat zyn ’er gestichten van Lands

heeren en Kooplieden, boven reside-
rende, gebouwd. Is ’t niet om de
veel aankomende vreemdelingen, de

groote in dit ryk gedreven werdende
commercie, de stapel en de beurse der
Negotie, en oogenschynelyker wyze,

waar de meeste Kooplieden zyn, de
goederen immers ’t willigste aan de
man geraaken, en op hunne hoogste
prys komen konnen. Ovcrzulx zou

zeer goed, en geraden oordeelen, als
in vorige tyden, boven en nu voorle-
den jaare met cen weinig my tot mon
ster geworden goederen, van welkc
noch over de aooo Thayl gemaakt

wierd, geschied is , de Compagnit7

jaarlyx op ’t aankomen der scheper77

(hoewel ’t Opperhoofd, toenmaals ir
Firando wezende, niet al te wel za
behaagen, als voren de trafycque by
hen eenig, en nu U Edeledaar toe ver-
staande, in tweën gedeeld, verhan
deld werden zal) niet alleen een wei-
nig, maar al waar ’t voor eerst by naa
een half aangebracht Cargasoen mef
barken hier transporteerden. Inzon

derheit zou dan wel dienen gelet, zulx

37

7

7

7
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van eener sorteeringe geschiedde, en
geene der zelve meer tot Firando ver-
bleve , op dat de Koopluiden, als wel
voorgangene jaar, met weinig ervarer

hebben, de mond mogt werden ge-
stopt : want zoo gaauw, cenige goe

deren willende koopen, den prys ver-
nomen hebben, zy flux met een lac-

chende mond tot antwoord geven : in77

Firando kan ’t zoo gekogt werden, en23

wanneer ’t dan veel importeerde, im-21

mers niet hier, als wel wete geschied
is; maar na Firando, om die profyten77

te genieten, zich zouden vervoegen ;2
daar ’t nochtans goederen zyn; als de77

Edcle Heer Gouverneur Generaal in17

voorjarige missive zegt, daar ons nie-
mand de markt van stellen kan. Dan

zal noch nader komen, in contra ook
gevoeglyk te geschieden is, de sortee-

ringen , die ’t lyden konnen, ten naa
sten by gezalveerd werden, de een21

gedeeld hier werden gezonden, d’an-
dre daar verbleve; maar als dan moest
men niet te haastig, te reed, nog a
te vaardig met ’t verkoopen des zelfs
wezen, voor en al eer in Nangasacki,
als Firando, of wel Firando als Nan-
galacki prompt advys over en weder

van wat haaien mogen , gegeeven
wierd, zulx genoegzaam buiten pre-
juditie en nadeel met tenten, in licht

te wrikkene barkjens, in een half of
heel etmaal geschieden kan : want in
’t aankomen der schepen, inzonderhei

in ’t eerst, de tyd zich overvloedig
wel toedraagt, en ook lykewel de mee
te bekomene profyten wel zal doen

geheugen, 1 a 2 dagen daar mede ver-32

toefd werde , vermits het recht als
twee peezen tot eenen boog zyn.
Men zou mogen zeggen, waar toe

zoo veel gezonden, een monster ter
visitc kan basteeren; ’t zelve heeft veel
onkosten, belemmering, en niet min
perykel, zonderoorzaake de goederen.

of een party der zelve zoo over en we-
der te zenden

Ik hebbe op een monster goederen
verkogt, en na Firando over zulx ge-

schreven gehad, ter retour antwoord
bekomen; maar de luiden ondertus-
schen van de prys, of waar voor’t in

Firando verlaten wierd, geinformeerc7
wezende, te veel bevonden, en haar

woord inhaalden. Ook houde het
daar voor, dat meerder goederen hier
dan in Firando, met goede quantiteit,
en tot hoogeren pryze, zouden kon-
nen aan de man geraaken. 't Meerde-
re profyt geeft voor eerst opmerking,
de prykelen, wat, ofhoedanig zynze:
gebeurd het tousjours, ofte continueel,
jaarlyks niet, ’t provenu der goede

ren, al schoon in Firando vervent we-
O2

en¬
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zende, lykewel herwaards ter troc
queering van Sooma gezonden werd
Wat kan dan meer ’t een als ’t ander
gevaar aanbrengen. ’t Vervoeren der
goederen voormaals na Osacca wierc
om de noch zoo veel meerder peryke
len, ende onkosten, die hadde te dra
gen van 190 mylen , dat oen groot
verschil van 35  36 heeft, op de goe
de hope van meerder te gewinnene

profyten, niet eens nagelaten, en22

waarom zou men konnen zeggen nu
dan

Is recht een middel, om de Koop
lieden noch meer dan anders wel te

doen graagen, onaangezien cenigt
goederen vry al wat meer, dan nu noch37
wel doen, aangebracht wierden: want

27
groote partyen op een plaats werdende

17
vertierd, inzonderheit als tot Firando

e7

daar weinig persoonen te koopen zyn77
immers eenigzins de markt doen ver
slappen, en ’t vertieren der goederei
traagen, als jaarlyks genoegzaam ge
experimenteerd werd, met alle de ge

komene , en wat goederen van ons
17

aangebracht zouden mogen wezen
Noch den voorleden jare heeft zul;

met speceryen (als andre goederen) ge23

leken, die om de menigten wezende
aangekomen, haar heeft gewalgt te
koopen, en meestendeel heeft moetei
weder te rug gezonden werden

Eenig restant des zelfs, in Firando
gebleven, heeft terstond konnen aan20

de man geholpen, en tot ongelyl
meerder prys, dan ’t vorige, gebrag
werden. Hoc komt het: de boven
Koopluiden zyn weinig, ieder maak
rekening na de strekking zynes gelds
en zou gaarne de vendibelste, of die
goederen, daar meest op te winner
3 valt, koopen

't Geeft my noch vrcemt, laat ze
by de boeken opgezogt werden, hoc
sterk zy dog zyn, onder den anderen
geen accoord in ’t koopen des zelf
aangaan, ’t welk vreeze, en duchte

noch t'eeniger tyd tot groot nadeel van
de Compagnie te zullen geschieden
daar dit ’t eenige en ’t bequaamste mid
del ter voorkoming van dien zou we
zen , van wat vermogen de Borgery
van Firando is om eenige party te koo
pen, is ieder kennelyk. Hoe weinig
en hoe dun zyn zy gezaaid, en hoe veel
kocchels en hoerewaarden schuilen ’ei
noch onder de zelve, die immers qua
lyk Heeren van eene duit zyn; daar
in tegendeel hier in Nangasacki veel
Borger-Koopluiden woonen, wat Jon-
ken zouden hunne goederen, buiten.
tyds daar aan komende, gelyk hie
doen, konnen verventen , ende we

derom hunne gading ten vertrek be
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komen. ’t Is daar zoo verre van daan
een groot verschil met die van Firan-
do, alwaar niemand, dan de Neder
landers alleen met hunne vaartuiger
aanlcomen, en hunne goederen ven-

tende zyn, die tot geen hoogeren prys,
dan de Roorluiden zelfs schier goed-20

dunkt, hun meest naar de jaarlyksche77
marlet reguleerende, konnen verkoo-

pen ; en boven dien (om te vernemen27

wat ieder goed haalen mag, en her20

zelven op de prys zoo te fundeeren.

hier eerst noch al wezende, als alle
d’andre Koopluiden afgekomen, en de

mecste vaartuigen gearriveerd wezen
de, cenen overslag der aangebrachte
en van elke sorteering van goederen
maken, wat, en hoe veel 'er van iedei

zy, d’aftrek, graaghcit, en vertiering
des zelfs, als wanneer gemeenelyk noo
een a tweemaal zoo veel, dan wel de

waarheit is, uitstrooijen gekomen, en
zeggen in ’t Land te wezen, om doo
dat middel dan de goederen op een la-

geren prys te houden, en zich zelven77

dus te grooter winst aan te brengen
waar van de onzen byna geen kennis17

hebben, en zich niet na weten te re-

guleeren, maar gaan, als gezegt is
jaarlyks tousjours henen

Dit spreckt nu meest van zyde, en
zyde-waaren; doch wie wil ons, als3

voorzegt is, de markt stellen; inzon

derheit van Europische, zulke, ei23

diergelyke goederen. ’t Is in ’t voor-7
jaar op ’t vertrek van ’t schip Bree-
damme, wegens grof-greinen, en de

heeren-zaaijen, geschied , dat ze de73

Heer President qualyk van der hand7

wilden, zoo dat wegens eenige de
zelve monsters, als of 'er de pest in ze
stcken had, de walge 'er van hadde

Zulx is imeest d’oorzaak, dat van alle17

fortcering geen party hier gezonden
werd

Wat principaale Koopluiden, ik
geef ieder te bedenken , willen by kri-77

mers ter markt gaan. Of men daar al
een stuk 3. 4. 10 2 12 van elx is heb

bende , wat mag ’t maken; zy zoelen
3 zulx niet, maar meenen van elke sor

tcering een geheele party voor hen,
of hunne Compagnie ten bruid tever-

kiezen , op dat ze in den uitkoop na
goeddunken en believen daar mede mo-
gen omspringen, en de Compradoors
(die dog slegte kennis van de goederen
hebben) uit hunne handen zouden doer
aazen, alzoo zy by ieder een als zeer

onkundige lieden bekend zyn
Ik verzekere, dat de zelve altemaa

by de Compagnie te koop zullen ko-
men. Wat nu de markt, en prys der
goederen betreft; ’t is gebeurd dat de
zelve in Firando wel minder, dan in

Nan
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Nangasacki, en dan wel in Nangasac-
ki weer eens minder, dan in Firando
verkogt zyn; dog dat waren dan dik-
wils 2  3 enkele stukken, anderzin-
zoo brengt de styl van negotie mede
dat gelyk de waaren hunnen vastei

prys doorgaans hier hebben, ’t alzoc7
ook de plicht der Kooplieden is, dat
zy zich daar op (gelyk de Japanders
hitnemend wel waarnemen) naauwkeu-
rig informeeren.

Na Firando willen veel Kooplieder
niet gaan , om dat ze daar geen ken-

7
nissen in Loco hebben, als om dat ook

77
niet genegen zyn zoo veel onkosten2
net de vereischte schenkagien aan de20
Landsgrooten. Banjoozen, Tolken

17
enz, zullen zy wat ingang hebben
volgens ’s lands wyze te doen. Behal-

ven dat ook de beste vrienden daar ii
alles de voorrang hebben.

Ondertusschen zyn sommige var
pordeel, dat zoo men de Roopman-7

schappen herwaards (te wete na Nan

gasacki) komen laat, dit scheele oo-7

zen by den Heer van Firando baaren
en dat dit de Compagnie ondienst doen

7

zal.
Het iszeker, dat dit dien Heer niet

behagen, maar ondertusschen ook
72

waar, dat dit voor de Compagnie groo
voordeel wezen zal, behalven dat de

Heer van Firando met veel reden zyn
best doed, om ons daar te houden, al-
zoo hy daar groote voordeelen van

37

trekt, en jaarlyks aan schenkagie alleen
zoo veel als den Keizer trekt, behal

ven dat ook zynen Adel rykelyk be-
dagt werd, en dat zyne Borgery sterl

hier door bloeid, als hebbende occa-17

sie om veel goederen, die haar best ge-7

lyken, op te koopen; waar door de
prys van hunne huizen zoodanig in kor-77

te jaaren gesteigerd is, dat huizen, die
hem bevorens maar 12  13 maas ga-7

ven, hem nu 12 213 Thayl opbren-7

gen37

Het is gebeurd ten tyde als de Heer
Agent, Willem Janssen, noch in Jedo
was, dat de Heer van Firando, hoo-

rende dat men lang na ontslag van daar

gehaakt had, en vreezende dat het ook27

wel cens zou konnen volgen, zig van
de volgende list, in ’t dag-register van77

dien Heer Agent op den 13 Mey A
1631 aangehaald, bediende77

Op voornoemde datum is ons in ’t
Logiement komen bezoeken Fickojen

mondonne, die onder andre troostelyke
redenen (van een spoedige uitkomst on-

zer zaaken) verhaalde, hoe de Heer
van Firando tegen hem, ontrent 25 :
30 dagen geleden, gezegt had, dat aan
de Raadsheeren verzoeken wilde, dat
de Hollandsche schepen voortaan in

K N. 109
Nangasacki mogten havenen, en hy
daar af ontslagen mogt zyn

Deze Fickojenmondonne zyn Excel-
lentie zulx afradende resolveerde even-
wel daar in voort te vaaren, gelyk ge30

schied is; daar op hem van de Raads-
13
heeren geantwoord wierd, laat de
Hollanders blyven daar zy zyn, ver-
mits gy, en zy, met malkanderen ge-
woon zyt om te gaan. Waar op zyn
Excellentie heeft laten verluiden: moet
ik de Hollanders in myn land houden,
zoo wil ik hen ordonneeren, en raa-
den zoo als my dunkt, dat ik met hen

de minste moeite hebben zal, enz
Hy zelf en heeft zulks uit zyn naam
niet laten aankundigen, op dat geen

achterdocht van looze gemaakte schel
mery daar uit zoude bespeurd werden;
maar ieder, gemelde persoon kennen
de, is genoegzaam bewust, met hem

cen cordiaal vriend te wezen, en uit17

wat koker zulles herkomende is, welke7

waren gemelde Raadsheeren, als Dayn-27

siodonne, zyner mecst geaffectioncer-27

de.

Heeft dit nu de Heer van Firande
hier toc konnen bewegen, om on-
daar door te behouden, wat zal hy dan
niet doen, als hy ziet zoo een kapitaa

77

herwaard aangezonden werd. Hy zal
meenen (gelyk het ook wel zou kon-
nen gebeuren) dat dit practyken zyn
om van daar te vertrekcken, en der-

halven zullen wy in Firando hier door
veel meerder vryheit bekomen, zoo in
’t aankomende lossen, als ’t wederver-

trck der schepen. Men zal dan zoo
haauw als n noch wel doen, nie
zien, en, al ziende, ten deelen blind
zyn. Zullen ook wel iets over zich
nemen, dat anders wel laten zouden,
om te toonen. quantluis, dat mede

wat vermogen17
Dat de Compagnie hier residentie

hebbe, is buiten tegenspraak zeer noo-
dig, ook strekte voorleden jaar 't oog
wit van de Ed: Heer Gouverneur Ge-
neraal Henrik Brouwer, en der Heeren
Raaden , daar henen, zyn Edelheit zelf
ondervonden hebbende, behalven dat
ook de dagelyksche rapporten dit ge-
tuigen, dat buiten advyzen van de
markt uit Nangasacki wel groffelyk
konnen gesnoten werden, dat de Koop
luiden maar al te wel weten, voor al

die in Firando continueel gewoon zyn
te koopen, die, als geblindhol't zit-
tende, zich meest na de voorjaarige

reguleeren moeten. Waar ’t zaake ’t7
cene (als ’t niet en doet) ’t ander jaar
een markt stelde , zoo zou alles wel

gaan; maar neen, recht is in tegen-27

deel, en zyn de verschillen ongelyk op77

t veel en weinig aankomen der vaar-

tui-3
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de aanlangen. Dat, en niet wel an-tuigen, als eener sorteering van goc
ders, is meest d’oorzaak, dat de Com-deren, ’t grof differerende, zulx dat
pagnic, zoo veel begeerden, noit welt eene jaar I  2 Thaylen, 't ander
heert konnen gekrygen. Die, wan-jaar wel 7 a8 ja 12 a13 Thaylen haa¬
neer om eenig geld verlegen waren,len kon, gelyk ’t voorgangen jaarmel
met Mr. Karel, Vryman, voren hierde Tayphos uit Siam, ofte Cambodi¬
en in Omra zich onthoudende , eensche hier aangebrachte nootjens geble
Contract wegens de Compagnie hyken is
; daar toe last hebbende aangingenTen anderen, zoo konnen zy te we
Zulks is ’t zomwyl voor ; Thayl eten komen ’t aankomen en weder ver-27
Maas, meer ende weinigmin, wel ge-trekken van vaartuigen in en buitens

kregen heeft; maar anders onder de 7tyds, wat aanbrenging en uitvoer, en
Thayl qualyk heeft konnen bekomen33 wat quantiteit van goederen, waar van
werden; want niemand hen de marktdaan, hoe en waar na toe, daar voor
stellen kon, zoo veel zy begeerdende Compagnie d’een of d’andre tyd
men immers hen geven moesteen zonderlinge slag in vertrouwe te

’t Is numaals gebeurd, de schepenzullen gedaan werden
ter retour gekeerd wezende, de HeerDe Tsjineesen voeren uit een worm,

President, alzoo my last om CamferPaardshair, enz. boven ’t gene mede
22

in Nangasacki te koopen gegeven had3by de onze weg gevoerd werd, en
de, op zyn vertrck na boven, af-koopen, dat meeris; zulks in vorigen
vraagde, of niet goed oordeelde, mydato de Heer President aangeschreven
zelfs na Zatsuma, om te zien wat daarhebbe, zelfs nootjens tot boven als ge
te verrichten was, transporteerde,melte prys hier op, die zonder schan
zulks, mits dugtende, niet anders dande dan noch hopen niet quyt te ge-
dierte zoude oorzaken, ongeraden oor-raaken
deelde, over welke, en diergelyk zeg-Ook konnen, des noodig, buitens

gen het voor toenmaals daar by berus-tyds advyzen met des zelfs keeren na
ten liet. Nu de Heer en zyn gezel-3 Tayouan hier mogelyk beter van daan

schap vertrok, en ik wederom in Nan-by dat in Firando, besteld werden :
gafacki gekeerd wezende, gebeurdenwant de zelve dikwils, daar men niet
’t 40  50 balien my te koopen gege-eens van weet, in een dag of twee te 17

ven wierden, en van doen of niet min-vertrekken (als noch A passato ge
beurd is) gemandeerd werden; der- der, ook niet meer, als dier party
halven onmogelyk over gints en we- dan 6 Thayl 5 Maas ’t pikol geven
derkeeren te bestellen, tot groot na wülde , welkers dierte bedenkende

geen afslag in de volgende zouveroordeel der Compagnie, gelyk dit zelve
jaar, zoo had konnen geschieden, ee- zaaken, en overmits, om dat het verscl

nige duizenden zou hebben geprofi goed noch veel in te droogen subject
teerd , met den eisch, die de Hec was, te komen niet bestaan durfde;
President van 1000 op 2ooo picol zy- onder vylen ter deeg, hoe veel, en
de, en meer andere, enz., zou ver- wat quantiteit dezen jaare zou werden
groot hebben. gebracht, welk niet meer, of qualyk

Ten derden; zyn zy der Portugee 400 pikel te zullen wezen verstaan
sen in hun doen ’t oog in’t zeil, 't hebbende, ende my bewust uit de E.
welk immers hoognoodig vereischt. Heer President, zegge Gouverneui

Ten vierden, konnen de hier neer Generaal, eener copye missive beoogd
gezetene beter ende bequamer tot op door de Heer President my toegeko-vr¬

koop van iets , wat het zou mogen we- men, den eisch voorleden jaar 1000
zen , de Compagnie dienstiger, ter Picol te wezen, waar op niet meer als
oorzaak alle de hier resideerende 400, of daar ontrent, ter basteering
vreemdelingen hunne goederen ter uit is konnen voldaan werden. Zulks dat
voering weder opkoopende, des zelf- aan de zelvige deze 40o nog alleenig
prys duidelyk te weten konnen komen, bekomende 200 ontbrekende waren,
daar in Firando anders wel leelyk uit ' my op ’t veel aanraden (ja zelfs de huis-
nest mede genomen werden ; als dan waarden des Heers van Zatsuma, hiei
de Compagnie daar iets is opkoopende woonagtig, die my aanzeiden, met
van wat begeeren, mosten zoo veel ginder persoonelyk te verschynen, zoo
33 by naar, als andre daar voor hebben veel begeerde, zou konnen krygen,
willen, immers geven. De Camfer is overzulx dagte ongelyk beter ginde,
altyd meest opgekogt van Borger-lie de schapen, mits niet konnende ver
den, die hen na Zatsuma, hier in nee- zuimen, dan hier de verkens te schee-
ring doende, alleen om die oorzaak ren, was , waar op ’t advys van de
transporteerden; welke niet meerma Onder-Koopluiden ter Comptoir ver-

kende waren, dan hun geld even kon- 3zogt, die zulx terstond confirmeeren-
de
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de, voorzeer goed approbeerden) gins-
waards transporteerde voor eerst eer
brief van Juckidonne, Regent tot Fi
rando, ingeboorne van Zatsuma, or
’t verzock bekomende, welk al eer
verleende, alle gezamentlyk danko, of
te raadpleging hielden, den Tolk af
vragende, of ook ginder zints eenige

verbode goederen te venten was
Ziet Edele Heeren, aan wat gering
heit hun jaloezy doen blyken, daar

cfier Ghioewel valschelyk van een Bur
ger uit F’irando, genaamd Farima Cro

seymondonne, die mede last, om Cam
fer te koopen, hadde, by de groot
met geen Compagnies Dienaar, maa
een Vryman te wezen belogen wierd
zoo verre bragt, dat tot 5 Thayl
picol, zoo veel begeerde, my toege
zegt wierd; dan met het overtuige

van leugenen wierd gezegt, de Hee

die boven was, alles aanschryven, ende
200 daar toe verstaan konde, zooveel

als gemelde bekomen zoude, dan efter
al het geene werdende gemaakt rec
eenig voor de Compagnie zou wezen;
tot dien einde ook last gevende, nie

mand op lyf-straffe een Catti uit te voe-7

ren; en by aldien gewaarde eenige
Camfer in Nangasacki, of wel Firan
do quame te verschynen, de zelvige
vryelyken zoude aanranden, en al
dan niet meerder betaalen, als ze b
hun in Zatsuma, onaangezien gedant
onkosten, ingekogt was; blykende b
de origineele Missive gemeldens Heer
huisbewaarder alhier ten dien einde rec
bekomen, welker in Firando aan d

Regenten, ende ieder ter logie ge

toogt hebbe
Dit gemelde en zoude niet alleenig
geweest zyn, voor nu dit jaar, maar77

continucelyk jaar op jaar, of voor zoo
lang begeerde niettegenstaande d

Portugeesen, Tsjincesen, ja harer in77

landeren zelfs, eens zoo veel, dan il27

wel ree dede, geven wilden.
7

Nu omme kort hier over te loopen.
wierd my uit Zatsuma aangeschiever20

niet dan andermaal den brief van di
Regenten tot Firando zoude vorderen

als wanneer alles wel zoude wezen,
7.

welker duchtende daar zelver inne te27

participeeren, en met gemelde Bur-
77

ger, en meer andre, enz. eens zyn13

want my den brief op de afkomste van27

de E. Heer President te laten volge
toestonden, die zoo gaauwverscheen
den Tolk derwaards gestuurde, zulk
aan hem, als van gelyken de Heer
Prcsident zelfs met blaauwe bloem
pjies ter excuse geweigerde te doen.

In somma, zoo dat over ’t beliegen
van dien Persoon, dan principaal het

weigeren van den brief, dit jaar de

72
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Compagnie in den opkoop voor eers
niet min, als 2 2 3000 Thaylen, daar

schade by lyden zal
27

Hier blykt nu, Edele Heeren, wa
dat van de Regeerders van Firando is
die verre haar en haar eigenbaat, voor

des Compagnies, zyn zoekende: want77

niet simpel eenen brief, als gemelde
te verleenen, die ook ree toegezegi77

hadden, de Compagnie zekerlyk zoc
veel profyt bekomen zou hebben; daa

zy nu anders uitvallende, immers ee-
nig de oorzaak van zyn.

Ook wat hebben zy ’t hen te moei
en (’t gaat hen niet aan) gints, eenige
goederen zints of niet te verkooper23

was. Al waren zy zulks van meenins
te vragen, zoo behoorden zy ’t hun

immers te schaamen; dan hunne groo
te jalouzy onmogelyk ’t zelve te kon-

nen weerhouden

Ten vyfden, zoo eenig geld op in
terest noodigen, t’allen tycen konnen2

verzorgen, hoe groot de party, die
men begeerd, ook wezen mocht, als
noch met 4oooo Thaylen ’t voorleden
Moesson gebleken is, waar van d’ad

viso gedaan hadde; dat ginder immers77

zoo niet en is, ook niet trocqueeren

van Soma, beter dan wel anders de27

Compagnie,konnen vorderlyken : want
gemeenelyken den Huiswaard, Tolk,
en Dienaars, altyds maken, daar an-
ders eenig genot van te hebben, er
omme meer andre redenen, welker
hier meer te verhaalen noodeloos agt.
De Commercie dan dus in tweën te

declen, en zoude immersgeen schande
noch nadeel wezen, (hoewel, na dat

van een iegelyk gehoord heb, dit we
een van de principaalste zaaken is, die
hen tegen de borst stuitende is) ook77

zoude het geen onlusten tusschen di77

twcc partyen, de onze en de Portu-
geesen ’er konnen uit ontstaan : want3.

ten hoogsten 3  4 Neerlanders, 1
Opper-Koopman, 1Onder-Koopman,
ende I a 2 Assistenten ter basteerins
genoeg zyn.
Ook treffelyke Negotie-plaatser
wel een persoon meer, ’t zy by ster-
ven, of hoe, dan anders wel heyschet

Geen dubble schenkagie, als eenige
wel zullen duchten, zoude behorer
gedaan te werden. Ik weet de Com77

pagnie veclc, en noch meer als te veel37

onkosten is dragende; dan, wat on
beter geschied, kan efter niet schaden

gelyk als de Edele Heer Specx toen-
maals tot Firando als Opperhoofd resi¬

deerende, in zeker gemeld Extract i27

voorstellende, van niet aan te zien

naar tyds gelegenheit een Spiering ii
Zee te werpen, omme den Cabelaauw

te gevangen. De zaak is numaals,
L92
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God beterd, zoo gebakend, dat het
niet alleen in onze wille (als voor de-
zen) staat de Gouverneurs alhier naar
goeddunkken te beschenken, maar
daar toe als gedwongen, en voor ons
een moet geworden is , vermits die

van de Majesteit verleende passe door
onzer zondigen als onnut gemaak27

hebben, blykende by d’antwoord van79
d’E. var Santen, haarer ordre jongen

te wezen, hem van de Gouverneurs,
73

Daynsenodonne, en Marthaseymondonne,
79

in den jaare 33 gegeven, wanneer zig
37

op de zelve wilde beroepen; zulks dat
niet, of nietmendal zonder haarer or21
dre numaals, als voor aangeroerd, mee17

te geschieden is.
77

Aan wien zal, en behoord men dar
meest aanzoek te doen, aan de zulke,27

die gansch niet vermogen, ofte wel
die, welke de laat en daad noegzaam
in haare macht hebben

En boven dien neme ik alle ende eer

ygelyk ter getuigen, zoo menig Japan30

gefrequenteerd hebben, dat de gereg-
tigheit van zaaken hier zoodanigen
Plaats niet en heeft, als het contra daa

van met handstopping, welk hunver

re te boven gaat. Dit is, wel ver

staande, niet by den Keizer, maar by
alle zyne Raaden, en wat mindere in77

ceenige regeeringe zyn. Dies moet mer
geven daar ’t noodig, en besnoeijen,27

daar ’t zoo noodig niet is, om dus de
groote schenkagien te voorkoomen
Ten dien einde kon ook ’t Opperhoord
van Firando zich herwaards begeven
om dus 2 vliegen met eene klap t
slaan.

De jaarlykse schenkagie aan de Kei¬
zer en de Raaden te doen, en onze re21

questen mede voor de Portugeesen daa
te presenteeren , zende hoognoodig
te meer, alzoo de Tolken schier ver
taalen, wat zy willen, om hunne pro-
fyten niet te missen, op dat wy eens
3 door ons cigen oogen met 'er tyd mo-
gen zien.

Egter zou men het ook noch wel
een jaar of twee konnen inzien, om ’t27

Comptoir te transporteeren, niettegen
staande men aan de Heer van Firando
weinig steunzel, en hy maar zyn ei-
genbaat in ’t ooge heeft, doende de
Portugeesen meer dienst, dan ons, ge
lyk nog A. 1634 gebleken, wanneer
haar request terwyl de Heer President
Sr. Caron boven liet, weder overgelc
verd, hoewel ’t in de doodkist gesme

ten, en waar door toen geoorzaakt is
het onze mede ingehouden wierd, eer
lyker zynde het onder ons te houden
dan het die zelve gang te zien gaan
33 Dus quam Sr. Caron eenig met dit ap
pelken, helaas, uf, van zyne pretensie

E ZAAKEN
overgeleverd, en zyn Majesteit gezien
te hebben; dan de noodige verzoeker
zyn onverzogt gebleven ; verlossing
van de Heer Nuyts vryhcit in de ne-

gotie, of ontslaging der Pancado ,
verkoop van goederen op ’t arrivement
der schepen, en met des zelfs weder
vertress niet naar der Portugeesen een

ofte meerder Galliotten behoeven te

gewachten, nogte (volgens’t zeggen27

y subject te zyn, en by de onze tusschen
dit Macouw veroverd werdende, we-

7

derom uit te zullen moeten keercn,5

welles nemen verklaare met waarheit,
gelyk altyd gedaan hebbe, de Com
pagnie niet en zal nadeelen; want al

ten quaadsten komende, niet als ’t Ja-

pansch kapitaal, volgens de cognosce-
menten zoude behoeven uit te keeren
waaromme de gelegenheit dan presen-
teerende hen te verschoonen.  't Zyn
3 onze vyanden, zulks ook de Japanderen
zoowel, als wy, weeten. Wat absur-

tigheit grooter dan de dezen, als meer
andere, enz. ’t welk ondertusschen zoo

7
veroverd, en begroeid, dat niets te

17
voorkominge naderhand meer by te
brengen wezen za

Voorwaar beklagelyk, dewyl ’t niet
zeker, ’t geen eenmaal Ly Fun beslo

ten onherdoenlyk is, zoo aldien door
de spaaheit het gras daar niet over en

wascht. Weinig naar dato de Gou-77

verneurs afkomende, heeft het niet ge-
bleken der Portugecsen request verre-
zen, en ’t naarvolgende gebaard heeft
Zyn niet den Ambassadeur, Rapitein
Moor, alle andre hier langwylige ge-
vangenen, ontslagen, en hunner fau-

ten, hoe groot of zwaar die waren,

vergeven werden, wat verzogten toe-

gestaan, alle Kinderen, hierby Japan-
sche Vrouwen geteeld, tot over de
3400, hebbenze niet mogen vertrek-

ten, wanneer gewild hadden, ende27

mogen zy ’t niet als nog doen. O 1
hadde dog ons request medc overgele-
verd, ende in de doodkist te werpen
worden, zoo mogt men verhoopt heb-
ben, nevens onzer vyanden ’t hunne in

weinig tyd of maanden daar expeditic
op zouden hebben verworven geweest
dat nu immers een jaar gansch ron
dieshalven overstuur gestevend heeft.

Ook heeft men gezien, dat de Por-
tugeesen, een weinig voor de Gouver
neurs in Jedo verschynende, om der
Paapen wille van den Keizer wierden
verstooten, en zeer in disgratie ge-
weest zyn; zoo dat tot geen gehoor
konden komen; dog zoo ras de Gou-
verneurs quamen te paresseeren, zyn in
contra met groote eere , ja op den 25
van de twaalfde maan, als wanneer ten

Hove veal te doen is, voorde Majestein
ter
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ter audientie geadmitteerd, en dat
meer is , op den 22 van de Songuats
(dat hunne eerste maan des jaars is)
haar afscheid geobtincerd, zulx ten re-
specte des ongelegenen tyds, als zynde
na de vacantie 't Hof met wonderly-
kc occupatie weer zeer onledig, by
hen voor cen groot faveur-tecken ge
houden werd

Wy kregen daar na mede wel ge
hoor by den Keizer, doch ook maa
een simpele audientic, en verschecn

die President den 1yden Juni s’avonds

weer op Firando. Konnen nu de on-
zen door den Heer van Firando (dis
wel groote bocha’s maakt; maarniet.
uitwerkt) niets obtinceren, als ’er niets

nde weg is, wat zoude ’t dan zyn
als ook gebleken is geduurende ’t ar-
rest, de zaake cenigzins last lydende
immers niet met al, zedert het ont-
flag, ja niet een voordeel; maar nog
in contra hoe veel tegendeelen zyn

verkregen. De Portugeesen, als ge-27

zegt, waren in disgratie, en bequamen77
noch de Gouverneurs hunne audientie

Zy hebben niets verzogt, overzulk--
ool niet kon toegestaan werden.

Den Tolk, na dato afkomende, bragt
hy niet tydinge de Heer Nuyts (dat
od geve) vertrekken zoude; maa
van ’t ander niets geobtincerd konde
werden. Ziet hoe nadcelig de Com-
pagnie dit zy
Uic al het welke dan immers klaar
blykt, hoe weinig men aan den Heer

van Firando heeft

Heeft men ook iets, groot ofkleen,

de Logie en cquipagie aangaande, noo27

dig, het moet immers al hier in Nan-
gulack gekogt werden, gelyk noch

voorleden moesson aan de rondhouten
17
masten voor Delft en de Fluit Scha

gen gebleken is77

Nangasacki zal men ook niet,
gelyk wel in Firando door den Heer23

gedwongen werden, zyn eigen ryst.

tarw, enz. tot hooger prys aan te
nomen, en ook ontrent die ordie per
soonen, aan wie men dit of dat ver-

koopen zal, geconstringeerd werden;
ook zal men door list geen half be
dorven goederen voor goed aan boorc
krygen, en ’t moeten nemen, met te
zeggen, dat het van den Heer is, er
dat men daarom zoo naauw niet be-
hoord te zien.

Men zal in Nangasacki vryheit heb-
ben, te verkoopen, aan wie men wil

zonder aan de Burgery, als hier inFi
rando bepaald te werden

Ook zal men de Compagnie in Nan-

gasacki niet vergen, gelduit te leenen,20

daar zy immers jaarlyks zelfs nog gele77

lichten moet.

V. DEEL
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Ook is het zekerlyk tot groot voor-33

deel van den Heer van Firando, dat
de Raadsheer Dainsiodonne heeft aan
geraden van 10000 Thayl kapitaal

32clk de helft, met onze schepen af te
3stuuren, zonder ’t prykel ter Zee te
willen gedoogen. Immers noch noi
ongehoorder staat my ook niet te vo-
ren. Wanneer de Compagnie hen
ter betaaling over ’t geleend geld aan-

spral-, hy flux een practycq bedagt
had, met te zeggen, de sooovange-
nelde Thaylen voor zyn reekening wel
waaren gegaan geweest, en in de cog-

noscementen zoo aangeschreven, dan
ondertusschen zeer van geld benoodigi
wezende, zoo veel dier somme im-
porteerde van gemelde Dainsiodonn
heeft ontfangen, en ’t cognoscement

ter betaalinge gegeven
In somma leugen-practyken en ont-

breken hem niet, maar mogt efter de
Compagnie daar mede dan geholpen,
en zynen haat gekeerd werden

13 Dat nu de Heer van Firando on

ten Hove niet te sterk voordraagen
durft, dat komt daar van daan, om

dat hy vreest, dat de Raadsheeren daar

door cen quaad vermoeden op hem
mogten krygen, dat hy zyn redenen
zekerlyk had, om ons zoo sterk voor

te dragen, en dat zy, zulx de Maje
steit voordragende, dit hem ten Hove
zoo veel quaad doen mogt, dat hy ons
wel geheel quyt zou konnen geraaken.

Dat nu dien Heer van Firando te13
kleenen heilig is, om ons goed ter
Hove te kunnen doen, en dat hy alles
naar om zyn eigen voordeel doed, i

ons al over lang uit de brief van de
Heer Putmans van den 24 Februari A.
1632 gebleken. Behalven dat hy dat
zelf ook wel recht uit tegen ons ge-
zegt heeft

In tegendeel, de Gouverneurs van
2

Nangasacki, zoo ras zy in de maanden
van Mey, Juni en Juli verschynen, en

zich maar neergeslagen hebben, zoo
komen alle de zuider Landsheeren

en Borgers, hen, volgens ’s lands wy-
ze met een erkentenis beschenken7
Doen dit deze, die zoo veel met hen

niet schynen te doen te hebben, hoe

veel meer moeten wy, die vreemde
ingen zyn, en over welke zy de gan-

sche dispositie hebben, ons aan hen
3 gelegen te laten, om hen te kennen;
hoewel het zeker is, dat dit die van

Firando tot groote jalouzy verwekken
zal

Iimmers ’t is zeker, en bekend, hoe

groote diensten de Portugeesen van
deze Gouverneurs genoten, en hoewel

zy zich daar by bevonden hebben, voor
33 al, wanneer zy hen de handen mef

2677as
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33 zwaarwegerde schenkagien gevult
hebben, waar door zy aan 't Hofwis-
en uit te werken, dat hunne zon

den, en feilen, hoe groot ook, ovei
23 t hoofd gezien wierden.
2 En geen wonder : want ’t amptder
Gouverneurs is, rapport van de zaaken
der vreemdelingen aan 't Hof te doen.

Ook zyn zy genoegzaam doen en2
laten, behalven dat zy noch veel bui-

23 ten ordre der Majesteiten doen, en wie
2 wil de Paus in den ban doen, wie durft

hen tegenspreken. Egter zyn ’er ge-
vallen, dat zulks te doen hen ’t leven

3 gekost, gelyk zich Ounemondonne daar
over den buik gesneden heeft

Wat vrienden voorspraak egter aan21
3 't Hof vermag, kan men daar aan zien
De Majesteit had voorleden jaar last

gegeven de vaartuigen ’t voorleden jaar
27 uit Manilha gekomen, en gearresteerd

aan, en gevangen te houden, mitsga¬
27 ders om de Jonken en goederen te
verbranden, of na hun goeddunken
daar mede te handelen; doch om dat
3 Pbesodonne, en andre Grooten, hier
hunne portie in hadden, zoo wisten
zy dit gemakkelyk door hunne voor
spraak te beletten

Ik houde dierhalven voor zeker, da
27

men in Nangasacki veel minder moei
22 te, en meer voordeel, dan in Firan-

do, hebben zou.
Wat de visite aangaat, die hierge-23

33 daan werd, waar ontrent, en waaron

geschied ze; om de Portugeesen en27
Tsjineesen, en voor al , om ’t aan-

27
brengen der Paapen, en, ontrent de

22
japanders, om ’t uitvoeren van’t ge-

L
weer, zaaken, die wy niet gewoor

3 zyn te doen, en dus ook niet te vree-
23zen hebben.

Nu is ’t immers veel gemakkelyke
zoo een visite, die ons niet schaden

kan, dan zoo veel lasten, en onge
27

makken in Firando, te dragen, be
halven dat het den Keizer ook beter

schagen zal, dat wy daar zyn, om

dat alle vreemdelingen daar aankomen
23 Sok staan andre daar over verwon

derd, waarom wy in dezen niet al over
3s lang uit onze oogen gezien, en ons
hier ter nedergeslagen hebben
3 Daarenboven is Nangasacki, in

opzicht van de gevaaren en prykelen.
37

veel makkelyker , dan Firando, aan
22

e doen, dat noch ’t voorleden moes
22 son met de Fluit Schagen, die ’er
masteloos voorby dreef, en die ge
makkelyk in deze Baay had konner

ankeren, gebleken is. Wie weet
niet, die ’er maar geweest is, hoe ge
vaarlyk zich de Baay van Firando, on
daar in of uit te raaken, opdoet. Den
oden Juli zyn hier ook ; Galliotten in

22

E

17
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de Baay behouden , die, zoo zy ni
Firando hadden moeten zeilen, zou-

den weg geweest zyn
Jaar op jaar is ool by de Comp verbo¬

den Sooma zilver uitgevoerd te werden,
waar van men veel moeite en schade te

wagten heeft, gelyk onlangs aan ze
ker Portugees gebleken is, alzoo hy

om ’t voordeel van 1, 2,  3 ten hon-
derd, die hy trekken zou, daar na van

’t gansche middel van 30 en 40 kisten
gelds te trelcken, beroofd is gewor-
den , behalven dat ook hier op de

17 straffe des kruices gesteld is. Wie za

22 dit dan durven of willen wagen : want,

3 zoo ’t uitquam , zou dat wel de
totale ruine van de Compagnie kon-
nen veroorzaaken ; en egter is dit niet

zomwylen, maar jaarlyks, geschied
Wat nu de Logie van Firando be-

treft, die is wel groot en schoon in ’t

oog ; doch zy werd oud, dreigd ons.
op ’t minste stormen, van in te stor-
ten, en vereischt dierhalven wel een

13 nieuw gebouw.

Om noch meer licht aan deze zaaken

tc geven , hebben wy ter snede ge-
oordeeld, het bericht van den Heer Ha

genaar over den handel van Japan, hier
mede in te lassen.

Discours, Remonstranties
wyze, over den Japanschen
handel, ende Commercie, ge-
steld, ende waargenomen by
den Heer Opper-Koopman,
Henrik Hagenaar, des tyds zy-
nes vertoevens aldaar met 't

Jacht Grol, ter Rhccdc Fi-
rando A. 1634, 1635, en
1636

Naar dien wy de Cargasoenen, zoo ter Bericht
reede voor Batavia, als Tayouan ende de , ande
Piscadores , ingeladen (God lof in Japan ge-Heer Ha

arriveerd) geleegen aan de steene 170p van degenaar
wegens

E. Compagnies Logie, zynde den eenigsten
den Japai

requamen opslag der goederen , wel geconditio-schen
neerd behoorlyk gelost hadden, bestond Comhandel

myn naturel door de ledigheden ende aanlok-
tende debauche, aldaar in zwang zynde,
van zyn goede inclinatie tot eerlyke en vor

derlyke oeffeningen geneigd, niet te doen ver-
vreemden of ontaarden) my te begeeven tot

de contemplatien en inzigtige naspooringe, aan¬

merkelyk de onderlinge verkeering van onz
Natie met de Japanders, ook der inhabitan¬

ten manieren, en costume zulx ware , iaiy
ndachtig maakte, als nu de bremstige leag¬
lens hitte gepasseerd, behoorden een vaster styl
van een gestabileerd leven te vertoonen, met

ns als Christenen ovoreenkomende , doende
blyken een oprecht voorganger der Jusiitie-

ordre
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ordre op de geemaneerde Placcaaten aange¬
becht, daar gebruikelyk, zonder een vroe-
gend gemoed zal handhaven en administroe¬
ren. Wyders lettende op de bouwing van
des Compagnies Logie, situatie, ende gele-
genheit der Reede voor de schepen en vaar-

tuigen , eindelyk op de commercien, handel,
en negotie waar aan vertrouwe de E. Com-
pagnie meest geleegen, ende den profitablen
dienst meede mogt presteeren , hoewel door
afgunst achterhouding, ende schaarse toela-
ting luttel tot onzer kennis wilden laten ko¬
men ; echter zal uit’t gevolg hlyken, wat hier
af is,

Komende ter Logie, bezag aldaareen groot
getimmer van verscheide huizingen, bestond
in 4 ofgescheide vertrekken, nevens een ge¬
mak, houdende de Badstove, Combuis, Bot-

telary, en diergelyken keuken, zoo den op-
slag von de goederen, nevens het gezicht der
Logie over de Zee en Reede , zynde alles

ofvan gréenenbout, de muuren van leem,

deklci, met witte dunne kalk gepleisterd

buiten-wanden met dunne houte bladen tegens
de vind bekleed , de wooninge en kamers von

biniien met houte wanden met gespanne bie¬
zen matten gevoerd, na der Japanders ge¬
woonte, alles hangende aun een koole of vonke
vyers , den brand zeer subject en onderwor-

pen, alzoo voor eenige jaaren de gansche ge¬
huurte meede van hout, binnen korten tyd af-
brande , de Logie met 'er scheepen natte zei-
len en kracht van volk voor den brand be¬

waard wiert.

Gemelde Logie, door dien het albier vaken
en langduurig regend, is de verrotting en ver-
derf door rumateikheit en groote hitte zeer

subject, daar over dagelyks een gansch jaar
durende 4  5 timmerluiden werden 1ot

hoognoodige reparatie onderhouden ; albier
werden de treffelyke kapitaalen bewaard.

De Kapitein Salm heest een model van

bout nagehootst, waar by de lengte, breedte
de vertrekken, en plaats kan aangeweezen
verden, alhier gebracht, en, zoo vertrouw,
ook U E. behandigt.

Nu verd van Persoonen onderrecht, en
bebbe zelve gezien den graauwen arduin, ende

andre harde bouw-steen, blykt aan de trap¬

pen en plaats-voeren tot lydelyke prys ;ja
een gehouwen steen van 3 voet lang, 1;

ge¬breed, 1 voet hoog, tot 4af maas te
raken is. Het hout, en balk-werk, valt

kostelyk, doch houde, dat de voorsz. wooning

houts genoeg heeft, omme naar bequame Va¬
derlandse manier, beneden laage Pakbuizen

voor grove zware waaren, daar boven pro-

pre vooningen na uw volk, zoo verre als u
licht van voren wil lyden, met uwe solderin¬

gen, zoo hier weinig of niet zyn, en daar
beneven , achter noch ruime vertrekken en

Pakbuizen voor de zyde waaren, Mani-

factuuren, stoffen, drooge speceryen en Koop-
manschappen, zoodanig te timmeren, dat al-
les tusschen gemelde vaste steene muuren onder
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een pannen-dak, waar meede het tegenwoor-
dig gedekt is, en die noch dagelyks in quan¬

titeit gebakken werden, in veel zekerheit we¬

zen zal. En dan zal hier een treffelyke
wooning zyn, waar afmen, myns oordeels, de

kosten licht zal konnen reekenen, en die men

ook bevinden zal van duur, en heerlyk voor
den brand, en diergelyke onheilen te wezen,
hehalven dat veel dagelykse reparatien door
zulken goeden fabryke zeer licht voorgeko¬

men averden.

De situatie en gelegenheit van ’t vlek Fi-
vando , heeft, zoo de nature die verleend.
achter de Haven een ruimen meest ronden
kolk, voor met een engen hals, daar geen
Zec noch Tifon, of storm-wind, merkelyke

schade doen kan ; doch valt alle getyden meest
droog. Hier zou men een gracht konnen op-
werken, UE- scheepen zonder ankers of tou-
ven bergen, alles door de Matroozen, die
weinig anders te doen hebben, konnende ver-
vicht werden

De voor-haven geeft een goede Reede voor
de Japansche vaartuigen; doch des E. Com-

pagnies scheepen vinden de plaats onbequaam,
ende naauu, de grond zacht, als aan de

scheepen Amsterdam , Wassenaar, ende Grol
gebleeken is, die alle drie door ’t jaarlyx or-
caan aan de wal met veel schade en gevaar
redreeven zyn. Zy is belet met een dubbel

gebuurte van huizen, zynde slegt mêt bout

gedekte wooningen. 't Heeft luttel of geen
Kooplieden van vermogen ; zonder des E-
Compagnies Logie en Residenten was deeze
plaats niet anders, als een zamenbuizing
van Visschers, en vile persoonen.

Coutsje, ontrent 1, myl zuidelyker gelee-
gen, heeft een ruime Baay, goeden grond,
en de inbocht is redelyk beschut, en zeer ge-
rieffelyk, om 'er de scheepen te zetten, schoon
te maken, en te vertimmeren; heeft een en¬

kele gebuurte van wooningen; doch door de
groote verkeering der Hollanderen wel de helft
verbeterd , tot groot voordeel en inkomen van
dien gemelden Heer

Van de gelegenheit der Eilanden, Plaat-
sen, Havenen, als meede bier het Keizerryk
van Japan bestaat in 67 Provincien, zoo
ieder zyn erf-Heere heeft.

Hier nevens zyn noch veel Landsheerkens

Matsura genaamd) daar af zyn Excellentie
een is. Ten anderen is het zoo ongeloofelyk
cyk in mynen van goud , zilver, koper, yzer,
mineraalen, ryst , graanen, en leefrocht,
dat het by aa niet aannemelyk schynt

Van hunne Berg-Paapen Jammaboos,
Kerk-Paapen van een byzondre ordre , bunne
cruelle en straffe justitie zonder formeele ver¬

hooring , de proceduuren van gerechtszaaken
en pleiten, manier en kracht ter wapenen,
in den oorlog, met het verdere daar toe die-
nende , daar over hebben andre, die langer
bier gefrequenteerd hebben, bequamer gele-
genheit bekomen om dit alles te onderstaan,
weshalven dit overstap.

P2 Be¬
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Bevond te dier tyd, in wat achting de

Residenten by de Japanders waren, oor
bleck, hoe den President , noch geen Ofsi-
cieren der scheepen, of Compagnies Dienaars.
vermogten met een Japans vaartuig na de
Baay van Coutsje, of om een speelreisken el¬
ders , te vaaren, voor en al eer de Regenten
in Firando iemand der Banjoozen zenden

omme de persoonen, zoo in de vaartuigei
zyn , te tellen, en bunne naamen aan te tee
kenen, die , weder gekomen zynde, weder

voor bunne buizen moeten verschynen, en

eerst nagezien werden, of wel de zelve per
soonen zyn, dat by onstuimig weder, in re
gen en wind zeer ongelegen komi

De Heer President, en andre Hollands.
Dienaars, mogen met geen Japansche jon
gens, als bun gevolg of muil-dragers, uit-
gaan, hoewel tot 16 a 18 in getale geg.
gieerd jaarlyks onderhouden werden, met hoe
danige visevaseryen wy meer geplaagd zyn.

Ook mogen ’er geen schepen ter Reede, of
in de Baay van Coutsje, of doorgaans in Fi-

rando, loopen , voor en al eer gemelde Ban¬
joozen de naamen en ouderdom der persoonen,
op de schepen, nevens de rariteiten van ge
dierten of gevogeste , zoo tot vermaak over
gevoerd zynde, aangeteckend, en nagetel-
hebben , waar op noch gevolgd is, ieder zyn
kist moet openen, en verklaaren nietraars b

zich te hebben. Dit schynd wel een servi-
tuit; doch houde de zelve lydelyk, en konne
voorgekomen en afgeschaft werden, gelyk al-
reede aan eenige blykt

Deze volgende vallen lastig, ende schade
lyk , en gaan de E. Compagnie aan wan
neer des E. Compagnies kostelyke cargasoenen
alreede in salvo gearriveerd, en binnen d

Logie geborgen zyn, durven de Residenten
hunne Pakhuizen niet openen, nog de Kooy
manschappen verhandelen, ten ware als voor

’t verderf of lekkagie, of ook voor den brand
hebben te bezorgen, als voren gezegt is, maar
boven dien hebben zy de komst van Tsjinee
sche Jonken en Wankans, als gezien hebbe
ook waar te nemen, die met Prince vlaggen
van Hoksieuw, en de Noordelyke quartieren
komen, gelyk dan ook de Kooplieden van bo

ven in Nangasacki, en in Zatsuma, me
goede partyen van zyde, zuiker, en porce
lynen, verschynen, die de goederen op huy
arrivement mogen verhandelen, waar opdar
in weinig dagen weer moeten vertrekken;
welk de Compagnie verlies in de zyde , en
schade in de zuiker voorleden jaar heeft toe
gebragt; alzoo de zelve met de N. west
winden gemakkelyk afzeilen, maken z

de goederen , door de groote menigte installig.
causeeren tragenafirek , en veroorzaakenda
de goederen tot een minder prys verkogt wer¬
den , ten zy den Pancado, of eigentlyk den
koop met de Portugeesche goederen in Nanga

sacki (alwaar de principaalste Koopluiden
hen laten vinden) zy getroffen, en zoo de
Portugeesen dit nalaten, weten zy da
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vy daar interest by lyden, waarom zy de-
Pancado zoo spade, als ’t mogelyk is, voor¬
deren

Des E. Compagnies schepen, meestendee
tydelyk vereischt te retourneeren, om opvor-
derlyke plaatsen gebruikt te verden vermo-

gen niet te verzeilen, voor en al eer de Gal-

liotten 20, of ten minsten i5 dagen vertrok-
ken zyn

Wat, en hoeveel, de vrees , maangelden
en onkosten van 8 a9 schepen bedragen :
licht af te meeten , ik laat staan de merkelyke
bindering van exploicten en schade by het
lerven van schepen en jachten, als het mis-
sen van retouren voor de Inlandse quaytie
ren

By het tardeeren der advysen komt de ge¬
legenheit te passeeren om de Vaderlandse sche
pen met Camser, of Lakwerken, als ook
van de noodige advysen te voorzien.

ndertusschen kon de E. Compagnie na d
Piscadores , zynde een goede rendevous, 3a
4 groote schepen zenden, daar aan andre,
coo van Siam, en Quinam, als andre quar-
tieren komende ,, de Koopmanschappen koi
overgeven, en doen hersiuwen, de zyde ,

zoo in de Canassars qualyk bewaard is, koy
gekist en zoo na Japan gezonden werden
voerende weinig geschut, dat dan de schepen
te minder kreyken zou

Ten ware de E. Heeren zulke treffelyke
kapitaalen op zoo weinig hodems niet risikee
ren wilden.

Heeft niet de Heer President wegens de E
Compagnie de Magistraat en de Regentenge¬
presenteerd te caveeren en borg te blyven , dai
geen der Hollandsche schepen tusschen Japan
en Macauw de Portugeesche Golliotten vyand¬
lyk aantasten , beschadigen, noch bekomste

ren zouden , onder reserve, dat der 1lol

landeren schepen, reede zynde , zouden jao¬

gen vertrekken
Of men nu door die minnelyke aanbieding

en in vergelding van dien, met wel een s'il
stand van wapenen, in de plaais van de vo¬

ige siraffe ordre van alles (by t onimoeten
van Portugeesche vaartuigen) dat maar le
ven had, overboord te werpen, behoorde te

verzoeken , en of men de Hollanders niet we-

der eenige courtosye behoord ie doen, riet hen

ren voordeelige plaais ontrent Macauw, ot
te negotieeren , te vergunnen, om daar doo
met 'er tyd by de Cantonse Tsjineesen in ken
nisse te geraken, en daar door prosttoblen
handel, of andre voordeelige conditien, tebe
komen, en nader te bedingen, gelyk de En-
gelschen daar alreede geweest zyn, zoo ool
den roep al in Firando geweest is, dat de
zelve weer in Japan stonden te komen, dai
staat ons eens wât aandachtiger te overve¬
gen.

Wy verstaan, dat de vorige Residenten
alhier plagien te roemen, dat zy, des Kei
zerlyken Majesteits Firmaan, vry-brief
ofte pas , hebbende, over al vry en liber n0

bo
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boven in Ofacca, Saccay, en Miaco, en
daar voormaals Factooren, of Koopluiden
hebben gelegen, vermogten te negotieeren , te
gaan, en te komen, naar hun welgevallen
Het contrarie blykt nu ; iemand van deze

Regenten, na boven, of na gemelde quar
tieren reizende, moet, op des Heeren van Fi-
rando 's voorschryven, nevens zich een Edel-
man (zoo zy dat noemen) ten koste der E-

Compagnie mede nemen

Ten anderen werd gezegt , dat des
Keizers Regenten voor antwoord geven, da
len ouden pas wel goed, doch hunnen last

nader en jonger is, om zoo zyn Majesteit.
jegeven pas met er tyd behendig (zoo men
maar kon) te removeeren, en vorderlyke

te maken , dat ook al schynd practicabel te
zyn.

Echter hebbe geadviseerd met den Koop
man Caron over de voorschreve pas, of dit
ten voordeele van des E. Compagnies Com

mercie, of vryen handel niets is mentione-

rende , ook zoude UE: daar af de getransta-
teerde inhoud in Copye toegezonden zyn. Hoe¬

wel my gedenkt dat den Historicus, Ema
puel van Meteren over t stuk van Japan
handelende , van een pas spreekt, die den

Hollanderen ien voordeele van hunne negotie.
nevens andere liberaale aanbiedingen, tot de

zelve behoorende, by die Majesteit in debite
forma , en tot hunne eere vergund is

Hebben niet de vorige Hollanders , al-
Jan Joosten voormaals, als mede den ouden

Santvoord , in Nangasacki zelfs verhaald
dat zy , en onze natie, by den ouden Kei-

zer in zulken aanzien waren, dat zy zyn

Majestcit mondeling aanspraken, en na be¬
lieven toegang tot de zelve bequamen, hunne
affaires zelf op t gevoegelykste voordroegen,

en dat die dan ten eersten afgehandeld wier-

den , welke mignons van den Keizer door

misverstand der vorige Residenten tot ongun
vervekt, door wederwaardigheden in han¬
den geraakt, en daar van wel mogelyk zelf

de causa movens geweest zyn , konnende ni
des Majesteits naaste Raaden naauwlyks in

’t particulier aanspreeken over t gene de E
Compagnie, of hunne Commercie, zou mogen

raaken.

Men geeft voor, dat gemelde Raden, zoi
door de questie van Tayouan tot vyanden ver¬

wekt zynde, wel spytig dorsten vragen aan
die gene, die de jaarlykse schenkagie presen-

eerden , wat de Hollanders doch brengen
konden , ’t welk in ’t Keizerryk van Japan

niet te vinden was , en diergelyke disgratieu
se voorstellen meer; zynde een groote ecly

psis by den gewezen zonnen-schyn.
My wierd bericht, hoe de persoonen, in

de verlede jaren de gewoonelyke reverentie
doende , en de schenkagie ten hove overle-

verende, (gelyk my, daar residerende b

de brieven toen gebleken is) met hunne pre
senten wel aangenaam; en dat die wel me
eere en reputatie overgeleverd waren, en da
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zy ook na wensch hun afscheid bekomen had¬
den, en ondertusschen, bevinden wy, dat
er in de zaken der E. Compagnie niets tot
voordeel afgedaan, en dat 'er ook veel min
in de zaak van den vierjarigen gevangen iets
gevorderd, of eenige hope tot zyne verlossing
gegeven was, maar men bad alleen deze
cleenigheden verkregen, dat de iwee princi-
paalen met Japansche Dienaars mogten uit-
aan , en een eigen fayfenes ofte vaartuig
doen maken, zaken van weinig belang, en
dat noch door voorspraak van den Heer van
Firando verkregen.

Of niet diergelyke persoonen, door lang-
duurige frequentatie, en brwooning al te
veel Japans genaturaliseerd werden, niet al
te grooten gevoelen van de Japanders heb-
ben , en of zy door kleenbartigheit en vreze

van indignatie zich door den Heer van Fi-

rando , en door de Hoofse Comprimentos, niet
te veel in slaaplaten wiegen, waar door de
E. Compagnies zaken ongevorderd blyven.
geve ik daarom te meer in bedenken, om dat

k , ten hoove zynde , deze Natie niet alleen
beleefd, maar ook begerig om bequame réde¬
nen te verslaan, en genegen tot redelyke con-
litien , gevanden hebbe

Andre meenen, dat de treffelyke pryzen
n veroveringen der schepen, ontrent Manil-

ha, mitsgaders mildelyk gespendeerde schen
iagien deze gretige ons tot vrienden gemaak

hebben, niettegenstaande wy door de Portu
geesen, en Tsjineesen, voor Zeerovers uitge-

naakt wierden, alzoo t hen nietverschillen
kon, wat vy waren, als zy maar van ons

trokken; maar dat men nu, alle die schenka¬

gien afschaffende, en strenge last tot de me
nagie gevende, hier door in deze trotse en te
gelyk baaizugtige Natie zich zelven een
kleenachting op den bals gehaald heeft.

Wy houden ons wel onderricht 'er af te
zyn, hoe de Castiliaanen of Portugeesen,
nietiegenstaande zy bevorens in Nangasacki
zoo grooten vermogen gebad , en zoo veel
duizenden van Japanders Christen gemaakt
hebben, nu echter moeten zien, dat alle die
Japansche Christenen, hunne Creatuuren,

dagelyks by menigten niet alleen gehangen,
onthalst, verdronken, en verbrand, maar
lat ook boven dien de Portugeesche Paapen
nde Priesters aan kruicen geslagen, by de
voeten opgehangen, wreedelyk gepynigd, tot
hutspot gekapt, ende tot assche verbrandwer
den. Als mede dat alle bunne Koopman
schappen ontrold, na brieven van Paapen,
en na de Paapen zelf, zeer stipt onderzocht,
n boe de Galjotten, die ze invoeren , be¬

dreigd werden verbrand te zullen werden.
Men heeft echter gezien, hoe de Japan-

ders konden goedvinden de Portugeesen toe te

staan, om de Pancado (dat is de gelimiteer¬
de prys) der zyde, zyde stoffen, enz. vol¬
slagen na hun zin, maar ondertusschen ge¬
heel en al na ’t goedvinden en welgevallen
der Japanderen geschikt, te treffen, waar

3 by
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by de E. Compagnie (alzoo zy wisten, dat
die zich daar na reguleeren moest) deeze 2
jaaren merkelyke schade gedaan heeft.

Men geeft wel voor, dat, zoo de Hol
landers zulke goede stoffen, als de Portugee
sen , in Japan konden brengen, en daar b
vastelyk continuceren wilde, men wel genee
gen zou zyn de Portugeesen 't Land te ont
zeggen; maar ondertusschen laat men toe
dat zy, door bunnen toegang tot de grooten
die zy door hunne schenkagien bewerken, niet
alleen al hunne zaken aan 't Hof, en elders

tot bun genoegen verrichten; maar dat zy
ook de stoutheit hebben, om ons (gelyk nocl
A. 1634 in ’t openbaar geschied is) zeer
zvart te maken, en met veel vuiligheden te

bekladden; mogelyk om dat zy bericht gekre-

gen badden , dat een van hunne Galliotien op
de boogte van 36 graaden door t Jacht Grol
van ’s morgens tot in de nacht gejaagt, en
het door de duisternis en kracht van zeilen
noch ont komen was

Ook gaven zy ons na, dat wy,met d sche

pen op de kust van Tsjina op de Tsjineesenge
roofd hebbende , dan , na ’t veroveren
van die Jonken , zoo met die geroofde goede-
ren in Japan quamen, al, om de Japander
maar een walg in ons als Zee-roovers te doer
krygen, en om onze Residenten, en Com-
pagnie, by hen zwart te maken.

Het is ook zeker, dat meergemelde Ban-

joozen, op pane , van hen buik te snyden
(zynde een grouwelyke gewoonte, doch hono-

rabel, by hen ingevoerd) ingevalle zy in ge
breken blyven van alles , wat aan hen ver-
zogt, aangewezen, of vertoond werd, he
zelve getrouwelyk aan zyn Majesteit, of ten

minsten zyne Ryks-Raaden, moeten rappor¬
teeren, daar wy zeker zien, de Portugee-
sen geen giften noch schenkagien spaaren, daar
meede zy voornoemde Regenten verplicht heb

kende , wel dapper tot hun voordeel doen
wverken.

Ook ronkeeren en zwetzen de Portugee-
sen, dat een Galliot van hen zoo veel  en

meer , in waardy toevoerd, bestaande in goe¬
de stoffen, zyde , en zyde vaaren, dan onze
8 scheepen, meestendeel ruige , dog nuite
Koopmanschappen voerende , konnen mon-
teeren.

Waar uit blykt, dat zy daar noch groott
advance doen, gelyk zy ook A. 1634 van
bier 490 kisten zilver vervoerden, en heb¬
ben ook in Nangasacki alleen 38 kisten zil-
vers tegen Sooma (zynde syn zilver) omge

zet.
Aldus hebben zy ’t voorleden jaar met 4

navetten tusschen de 62 en 63 tonnen goud
hier uit na Macao gevoerd, en dat zyn ne
gotianten, die men zegt, dat in der Japan
deren haat zyn. En dit winnen zy mees
met der Japanders eigen kapitaal, gelys
dat de Engelschen in Suratte ook met de ka

pitaalen der Mooren daar we ten te doen.
Ook hopen zy de onze, by versterf der Kei
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eers , en door hunne groote gifton, noch wel
eens te zullen verbyten, en ’er weer uit te

boenen
A. 1636 , wanneer ik alleen na Jedoge¬

zonden was, om de verlossing van de Hees

Nuits te bezorgen (overmits op de Songuais,
zynde hun Niouwe-jaars feest , ten hovc

niet zoude ie doen zyn, daar over myn ver¬

trck na beneden by den Heer van Firando

gevorderd wierd) dat echter de Portugeesen
toen door bulp van ; Keizers Regenten op
den 15 van de Songuats mane audientie heb-

ben weten te bekomen , bunne schenkagien
overgeleverd , en na beneden vertrokken zyn
en in Nangasacki gekomen zynde wierd, o1

een nieiaw Eiland mêt bequame wooningen
vertrekken , en brandvrye Pgkhuizen be
bouwd, geweezen, daar zy alleen woonen
ongemolesteerd leven, en alles laten maken.

wat zy begeeren

Dit verhooren strekt tot hun merkelyk voor¬
deel , behalven dat zy ook met een redelyke

huur bestaan, zonder dat zy groote kosten
ian een Logie of kostelyke buizen behoeven te
hangen

De E. Compagnies Residenten zyn gehou¬
len aldaar aan des Heeren van Firandos

rrooten en Regenten, en ten Hove aan zyn

Excellentie, zich te addresseeren

In wat estime de zelve daar is , hebbei

zy gezien , en andre ondervonden hoe kroch
cloos zyn vermogen aldaer is , en hoe oi-
nig toegang ly tot zyn Majesteits Raaden
heeft. Dus zyn zyne brieven geduurig we
vol goede beloften, doch zonder cenig ef
fect.

Ook vertrouwe ik, dat des E. Compag
nies zaken door te veel vyeeze von indigotie
niet wel beyverd werden. Ook blyft dien

Heer gedurig aan de Compagnie dertig dui-
zend gulden schuldig, behalven de schenka-

gien, die men aan zyn Excellentie, zyne
Vrouwen en verdre namaagschap, te verce¬
ren heeft, behalven dat aan de Regent van
Firando gaat, al ’t welke men in den Op¬
per-Koopman Carons reekening van de op-
eize zien kan.

Echter is de Compagnie gehouden, de Gou-

verneurs van Nangasacki tweemaal s jaar¬

te begroeten, en te beschenken. A. 1635 ver¬

zogt de Heer van Firando 15000 Thayl
van de Compagnie ter leen, dat beleefd af-
geslagen, doch zeex qualyk by hem genomen

wierd, gelyk by Carons Journaal nader te
zien is.

Hoe ongemakkelyk dit voor de Compagnie
is , is ieder bekend. Echter wierd dien Heer

net een noede party pikols zyde bevredigd.
waar op by boven de 20000 gulden zonder
schade , of zonder geld uit te geven, gewon
nen heeft. Het is echter te gelooven, dat,
zoo de Compagnie resolveeren kon aan de no¬
tabelste Raaden zulke brokken te verceren,

men haast de schadelyke Pancado zou zien
verdwynen

ie
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Hier op had den Heer van Firando (zot

Caron verhaald) wel op zekere iyd over d

maaltyd tegen een der Ryks-Raaden gezegt,
dat de Hollanders by de Pancado groote scha¬
de leden, en dat zy voortaan weinig mee

zyde aanvoeren, waar by dan Japan, in 't
maken der rokken, groote schade lyden zou-
de , maar daar op had toon verder een réde-

lyk verzoek behooren te geschieden, dat ver
sloft wiera

Het had zyn inzicht, dat de Gouverneu
van Nangasacki, en zyn Majesteits Raaden,
Tindadonne, en Babba Sabroseymon, in

hun afkomen met 6 Feyfenes de Baay van
Firando aandeden , in hope van de Holland-

sche scheepen in passant te zien, t welk die
mistukt zynde , echter den 23 October uii
Nangasacki in de Bazy van Coutije geschied

is, alwaar veel triumphen en vreugdetceke-
nen te hunner eeren, met 't kanon te lossen,
bedreven wierden

Toen moest men al weder de gelegenheit
waargenomen hebben, om hunne gunst te ver¬
zoeken; gelyk daar na ook hier op gevolgd is
de ordinaire bezending van den Opper-Koop-

man van Saanen , die noit ten hove gevyeest,
en onkundig van der Japanderen manie
was, behalven dat cokgeen Portugeesch kon;
echter gebruikte men hem , om de jcarlyksch
schenkagie aan zyn Majesteit te doen. Wat
nut de Compagnie daar by had, is my noi

gebleeken
Eenige hebben geoordeeld, dat de Com-

pagnie na Nangasacki behoorde te verbuizen.

zoo, om dicht by des Majesteits Regenten te
zyn, als ook om die geene, die hen zwart ma¬

ken, wat meer dit te konnen beletten, en om
dus ook zelfs van naby hunne zaaken ten bes¬

ten voor te dragen; al t welke zekerlyk a
een zeer goeden schyn heeft

Maar den Heer van Firando, en alle d

zyne, daar zeer veel by staande te verliezen,
zullen alle middelen in 't werk stellen , om di

te beletten, en om de Compagnie ten Hove
alle ondienst te doen, ’t zy in ’t geheim,
zy in ’t openbaar, waar iéede reeds vayn

zyn Excellentie en zyne vrienden bedreige

verden

Men zal hier tegen allegeeren de schoon
gelegenheit van Nangasacki, daar het ontren
Firando vol verborge klippen, en gevaar uii
de Eilanden , in die engten leggende , is ; be¬

halven dat zich de Compagnie op een Eilana
na hun welgevallen, ontrent die eerste Stad
zoude konnen ter nederstellen

Nangasacki in zich zelve is een redelyke

groote Stad, met bequame straaten, kanaa¬

len met houte bruggen overlegt, heeft statige
Kooplieden tot inwoonders lyf-tocht abun-
dant, derwaards zich meest alle de Nego-
tianten van Miaco , Saccay , Ofacca, en

andre quartieren, tegen de komst der Portu-
geesen, met hun gereed zilver, en courante
waaren, laten vinden, daar zy hunne con-
tanten, en goede Cantonse Manufactuuren
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besteeden en trocqueeren, wel wetende, da
de Galliotten binnen den gelimiteerden tyd van
de ode maan moeten vertrekken, vanwaar,
hunnen handel verricht hebbende , hun prin-
cipaal schuitgeld besteeden, en als in passant
Firando aandoen, met des E. Compagnie
Residenten bestaan te negotieeren , van welk
commige tegen de naastkomende scheepen zul¬
len een party koper leveren, andre op t laatst
vertrekkend schip met zilver betaalen, welke
tyd verstreeken zynde kennende de distan-
tie van de plaats , weten zich te excusee-

ren.

Of dit een weinig beter is, als op 12
maanden te verkoopen, om dus in tegendee.
de Compagnie met haar eigen geld te betaa-
len , kan ieder nadenken

Wy gaan voor by de voorgeroerde tyd
zoo men verliest, en schade, zoo by de over-
komende Tsjineesen, en andre intervallen.
comt te lyden, daar af men fundamenteel.

redenen geven kan wolke ik door andre tref-
felyke vernuften laat oordeelen, alzoo men

zegt, dat ieder zich met 't zyne bemoeijen
moet

Ondertusschen heb aangemerkt, dat de ryst,
die de Compagnie jaarlyks uit Japan trekt
alleen by de Regent des Heeren van Firan-
do werd geleverd, als ook de daaglykse hout
verken door zynen houtkooper, ook moet hel
beestiaal tot verversching van Compagnie.
scheepen, en ander volk hier, al mede zyn ge¬
rechtigheit doen den Heer betaalen

Om nu van de Commercie en verkoop der
goederen, die A. 1634 op den 20 Septem-
ber, doch A. 1636 later, voorviel vermits
het treffen van de Pancado op der Portugee-
sen zyde , door de Gouverneurs van Nanga-

sacki den Regenten van Firando aangediend,

wanneer toen 3 jaren aan een die wel-begeer-
de Tsjincesche ruwe zyde vooreerst is opge
veild, en verhandeld, wat moeite is 'er toen
A. 1635 voorgevallen, alzoo den President

daar over in Nangasacki ontboden, en qualyk
jejegend wierd, hebbende veel moeite gehad,
om alles daar weer in de rechte vouw te

brengen.

Dok moet zy de zyde overnemen van ka¬
en adel, Boufons, geschorene Paapen, en
diergelyke mignons, ieder picol van 5otot7c
Thayl dierder als de schadelyke Pancado or¬

dineerd. Een groot advance, om zulke per-
oonen te verryken, zonder moeite of prykel van

penningen te missen
Des Keizers Steden , Jedo, Miaco, Osac-

-a, Saccay, en Nangasacki, hadden byre-
juest ten Hove verzogt dat de gemelde zyde
na rato aan hunne ingezetenen mogt verkogt
werden; doch dit was hen afgeslagen

Staat het de Japanders vry zulke zyde
net voorwetender Regent, tot hun believen,

en met zoo grooten voordeel, aan malkande-
en om te zetten, waarom zouden dan ook
onze Residenten, dat niet mogen doen
Daar beneven zou ook dit ten grooten

voor¬
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quame lengte met 'er tyd in Siam kon doen

voordeele der Compagnie zyn, ’t geen voor-
korten; in pikols pakken, met stroo-touwen,

slaan zal
die by hen veel zyn , zoo zou men de dieve-Zoo iemand der Jepanders, ’t zy gere-
ryen weeren, 't zelve bequaam stouwen , encommandeerd, of van de Residenten begun-
veel tyd en arbeid uitwinnenstigd, een party picols zyde toegezegt was.

Het Bimas Duin-hout werd bier in beteren die begeerde te ontfangen, zou men
estime nevens t ander verkorihen, gebruikende Koopmans styl, zooveel in

Nu staat verder te bedenken, of daar jaar-vaarde van de slegist gewilde Manufacturen
lyks zoo grooten quantiteit zou konnen ver¬tot een rédelyke prys doen ontfangen, en aan
tierd werden, en of men de Koopluiden nietnemen, om dus de al te grctigen en onbehoor¬
zou konnen beweegen, voor een zekcre par¬lyke vyze van handel te matigen, waar med
ty jaarlyks volgens een contract vast testaan,ondersusschen Compagnies Comptoiren gelichi
vaar op vy dan zekere vinsten zonden kon¬zouden werden van hunne restanten, die door
nen rekenen, minder ploats en ruuimen vanden tyd verlegen goed maken, onklare Pak
nooden hadden, veel arbeid, lekkagie, in-buizen, onzuivere bocken , en onzienelyk
droogen , en onkosten zouden voorkomen, enposten geven.

Dok zou men Compagnies andre waaren voor al minder kapitaalen besleeden enwagen
die door een sorteerende , voor en al eer mien zouden , behalven dat dan ook meer profyt,
de zyde toucheerde , aan de man konnen hel¬ en minder ongelden , zouden hebben.

De Cambodiase nooten, by gebrek vangen.Ten derden behoord men, om de groot Jonken uit die quartieren, waren by contrac
schade , ’t voorleden jaar by de Pancado ge¬ verhandeld tot zekere quantiteit von Pikols

leden , in de plaats van 1oo0,maar 500 pi tot 20 Thayl, doch een groote party , met

cols zyde in Jepan te brengen, daar by voe¬ Raarop en Noorduyk gekomen, te rug ge-
gende, dat de Portugeesen zeer weinig zyde zonden, of overboord gevorpen, vaar door

in Japan voeren , om dat zy weten, ho nien weinsg voordeel buer op gedaan heeft
rrooten schade zy bier door de Hollander. Het Agel-hout in groote stukken, als mee-

de de Calambak, zoo versta op de Kust vantoebrengen

De Siamse bertenvellen, wel gesorteer- Tsjampa te bekomen, en laaist uit Quinam
zynde , vallen zwaarder, doch zyn bevon¬ gebracht, veyd na de deugd wel verkogt

den door de worin zeer beschadigd te zyn Voorts zyn de waaren vnTsrina , waar
dat voorgekomen kan werden. De Tayouanse af Tayonan ni de smack al heeft, bierzeer
dito vallen lichter en zyn hier ieede cer getrokken, gelyk daar aan de geheelen Ja
willige Kcopmarschap; doch moeten belerge¬ panschen handel barg.
sorteerd werden, en men moet 'er geen Ma- Cit Nangasacki konnen jaarlykés goede
nilbbase vellen (gelyk gezien heb) laten onder- nonsters von sioffen, om ze in t geheel of
loopen, alzoo de Japanders eerst over de gan ten deelen n te laten maken, gezonden wer¬
sche massa koop maken, en dan 't beschadig den, waar af den Portugées merkelyk pro¬

de uitschicten, gelyk A. 1634 gezien hebbe fyt heeft, achterlaatende de zyde, vermits
willende voor ’t uitschot in 't cerst by na niets met de Pancado der Hollanderen gr oot nadeel
bieden , hoewel ’t daar na veranderde weet uit te verken

De Rochevellen van Siam geven, welin- De groote porcelynen zyn in Japanvelzee.
gekogt zynde , een prositable negotie, doch i getrokken ; doch alzoo dikvils moeten over¬
aun de zware sorteering, rare , en fyne wel- gescheept werden, en daar door veel breckt,
geplekte steenen veel geleegen, waar af, door 2oo loopen de winsten miet de schade benen,
wangunst weinig gezigt, om 'er kennis af te hoewel anders goede winsten geven
krygen, konnen bekomen ; veriits 'er eei Wat de zuiker in de Canassers belangt.
groot verschil, en t eene vel dikwils 50, . de zelve breeken nietalleen, maar zy slort ook
andre maar 30, 20 ja 5 Thaylwaardigis zeer uit geeft veol lekkagie, bohalven dai
zonder dat dit onderscheid by de onkundige zy ook weinig asirek heeft, alzoo de Wan
by na kan gemerkt werden. kans in Nangasacki veel zuiker byengen

A. 1634 verstond als een secreet, dat de Het welke , zoo de Compagnie als voor
Sant Thomesche Rocchevellen zinlyker, en zegt is, aanstonds hunne waaren nogt ven¬
schooner vallen, en dus ook dierbaarder zyn ten, en de zyde, en best gewilde Koopman¬
waar nieede de Portugeesen hun merkely schappen, voor tlaatste houden, meene prac¬
voordeel wisten te doen, als meede met fyne ticabel zou zyn; doch men is bezorgd voor
goede Haeyenvellen, daar vallende , waa brand, en diergelyke onbeilen, die men ech-

ter zeer licht, door brandvrye Pakbuizenvan de Compagnie op de kust Choromandel
te mcken , zou konnen voorkomenArracan, en in die quartieren, kan geprovi-

deerd werden Vermits de Tijineesen als nu een goede
Het Siams Sappan-hout derwaards ge¬ juantiteit zyde in Tayouan leveren, als ook

getwernde pool-zyde, vertroud men de in-zonden , bespeurd men, dat het oude en bruinc
dustrieuse Tijincesen de zelve zuivere zydemeest begeerd werd, behalven dat het oof
zoo bequaam zouden doen verdubbelen, enzulken lakkagie niet geeft, gelyk in Persien
tot zulken sorteering, als den Italiaan die newaargenomen heb. Zoo men dit op een be¬

-
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’t Patri schikt, te weeten, een manier van
Supersyne Napelsch

75 tot 80 schell. ’t pona
20o vayn

Dito van Medio No
i60 1ot70 —pels

Dito Tram-zyde to
15tot 48 —inslag

Ook anderzins tot Unacens Organcyne,
zoo lichter valt en tot Caffaan meest ver-
bezigd werd zoude naar de monster en o
bequame wydte van haspels, om in ’t verven

geen schade te lyden, nagemaakt en in goed
quantiteit konnen vertierd werden

Of meede op der Italiaanen wyze geer
goud-draad zouden namaaker, sla niet een
twyffel aan

Als meede van gekouleurde Damasten
Armozynen, Carteeken, ende diergelyke
voor t Vaderland, daar men Italien merke-

lyken afbreuk mede doen zou
Van gelyken Suratte, aldaar gestreepte en

lichte Satiyntjes , Tocken, en Commer-ban

den Abdulchani , waar méede de Moorey

groote Negotie op Persia en die quartieren
dryvende zyn; zulx de Tsjineesen mynes oor
deels , vermits hunne zuivere zyde bequame-
lyk en onkostelyker zouden nabootzen, haa
krenge zyde tot inslag gebruiken, nevens de

goude lakens op draden, en niet op papier in
gewrocht.

My gedenkt dat wy in ’t Patria onde

myn Mr. quantiteit gestreepte Sattyntjes, me
syn garen ingeslagen, tot civilen pryze na de

Torense markt afscheepte
Wat voordeel de witte pocijeren in ’t Pa¬

xria , door de verovering van Fernambuco, en

andre quartieren, geven die ook in Persia en
Japan tot voordeel verkogt werden, is ons

indachtig; doch de advyzen geeven kleen
blyk.

Of niet de zuiker na ’t Vaderland in be¬

quaame kisten van 700 to1 800, vermits eer
kist van 400 2oo veel, als de ander tot con¬
vooy placht te betaalen, en na Persia gedes-

tineerd, justo op 300 pond behoorde gemaakt
te werden, alzoo het zelve 50 Man Tauri

of 10 Man Surats maakt, waar méede mey
de fraude van den weger, de schade van d

Balikens, en ’t qualyk stuwen der Canassers

mogt voorkomer
De zuikeren van Pegu, en Arracan,

versia, dat, beter bewaard zynde , komen

De hout-werken uit Japan bekenne da

overkostelyk vallen; doch ben onderricht, da
de Tsjineesen zelf uit de Rievier van Tsjin

tsjeoe goede planken tot een redelyken prys kon

nen brengen; zoude wel zeggen kisten me

zuiker ; doch de Natie is bedriegelyk; maar
dit konde met booren, als in ’t Vaderland

voorkomen werden

Uit Quinam versta, dat meede houtwerl
tot een redelyken prys te bekomen is, en bal
ken uit Siam; of zoo men in Tayouan een
Zaagmeulen opstelde, hoewel de ruimte daa

V. DEEL
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noch wat ontbreekt , zoo vertrouwe dat 'et
geen planken ontbreeken zullen

De Songi-planken, gelyk die in Japan we
proper en breed , doch dier, vallen, mogten in
de plaats van spykers met schroeven bereia
werden, en die zou men dan behoorlyk , zon¬
der ze te breeken , sloopen, daar de vaten en

leggers meer moeite behoeven, ook de duigen,
bodems , en hoepen verloren werden

Hoe qualyk nu de zyde in Canassers be¬
waard werd , is kennelyk

Tsjineesche Anys , goede Kaneel, Zoet-
hout, als in ’t Patria vaak na gevraage
werd, als meede Poetsjok

Vertrouw meede verwen, als ruimasse,
roode aarde van Ormus in Persia, Spaans
groen , en diergelyke wel zoude vertieren, de
monsters konden de waaren uitpuuren.

De Manufacturen, zoo in Europa als in '1

Vaderland vallende, met haar beginzel in
vertieren te nemen , zoude men in trein

brengen ingevalle diergelyke monsters, op
onderuys nevens de pryzen overgeschreeven
werden, konden in ’t geheel, of ten deele-

nagebootst, en voor eerst in kleene quantiteit
gezonden werden, en zoo de zelve dadelyk
niet van de hand willen, zoo mogten zy ne-
vens de begeerde zyde doorgesteken werden
als dan zou het gebruik de deugd uitpuu¬
vCn.

Alle inlandsche lakenen, zoo zyfyn, licht.
en schoon in de oogen vallen, armosyn-rood
zwart, licht-blaauw, licht-groen, en geel
trekken ook de Portugeesen na Macao dierge-
lyke kouleuren, gekeperde, bombazynen, bou-
ratten, wit en zwart

Verzetten, rood en violet ook wit en
zwart tot mantels gebruikelyk

Honschoten Rassen, en Stametten, Leidse
lichte baayen, wit, geel, licht-blaauw, rood,

en Papegaay-groen, ook gedrukte met kkeen
loof-werk

Vogels en gedierte gelyk eenige voor gor
dynen en tafel-kleeden te gebruiken plagten

Staat te letten mien geen Canganten van
liverse kouleuren, meede Turkse grof-grynen
alzoo hunne zyde rokken in stukken styten;
doch wel sajetten voor de worm wel bewaara

zuiver wit, en niet gezwaveld (dat, leg
gende , geel werd) diend te brengen

Perpetuaanen, lever-kouleur, tancit, en
diergelyke , zyn begeerd.

Zyde legatuuren van twee kouleuren, me
goud en zilver doorschoten, die tot 25 28
stuivers de el plagten te kosten

Dito met drie kouleuren , en onder mei

Capiteelen, juist op de maat van 13 ellen
of luttel meer, behoorde gemaakt te werden
lie 30 en 33 de el plagten te kosten

Haarlemse garen-legatuuren met kleen-
bloemkens, vogelkens, en gedierten, karmt
rood wit en zwart, geel en groen, me
blokjens wit en blaauw, aangename kouleu
ren, by mynen tyd van 12 tot 16 stuivers de
elle.

HebbtQ
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tracteeren, alzoo zy wel weten, dat nie-Hebbe als nu eenigen tyd tot monster ge-
mand diergelyke leveren kan. Ook kondenzien ; doch vertrouwe de lengte van z0ellen
die waren, in November ingescheept zynde.niet heel te pas en komen, en moesten 14 of
in September daar gebeneficeerd, en de re-28 ellen lang zyn
touren op ultimo October daar aan volgen¬Piccooten, Masselaanen, en Cattestaar-
de, in Juli 18 maanden zynde , omgezeten, breed en smal, half cattoen en garen,
erdenvallen onkostelyk , stonden bent, zouden ap

Dat de Japanders tot een buiten-handelparent vel gevild werden, als meede bom
meede inciineeren, blykt, vermits zy jaar¬bazyntjes, met zyde streepen van 7 tot 5

stuivers de el ; doch moest gelet werden voor lyks by des Majesteits Raaden passen, e
vry-geley-brieven, moeten verzoeken , daayhet plekken al leggende bewaard bleeven

Hebbe hier af te Lisbon veel schade gezien meede zy op Tonkin, Quinam, Coetsjintsji-
na, Cambodia, Tijampa, en Siam vaaren,en klagten gehoord.

Dito Haarlemse bonte garen felpen, al waar toe zy de Stierlieden der E. Compag¬
nie gebruiken ,, daar men hen op pane vaymeede wit.

Dîito van zyde hebbe van myn Mr., me indignatie moet gerieven, ook zelfs juet onzi
vlammen als regen-boogen, vermakelyk ge cigene scheepen te ontblooten, waar van men
zien. de Majesteit wel zou konnen vaarschouwen,

Bonte zyde linten, onkostelyk lywaat me dat wy daar te veel, met onze eigene schee-
ruiten. pen daar af verlegen te laten zyn, hier mee

Lamfer, en floers tot een monster, oe- de wagen; doch moeten ’t laten, uit vréeze
onkostelyk lywaat met ruiten. van hen te irriteeren, en verstoord tegen ons

Wat belangt, zy veele waaren wit be¬ te doen zyn.

geeren, de reden is deeze, om dat zy all A. 1634 dagt men zulx voor te komen
hunne Catabers, en zyde rokken, na hunne ware , ingevalle de Residenten en Banjoozer
fantazyen verwen, vol met plekken, hier en van Nangasacki met de Kooplieden, of Groo-
daar bont maken, en koloreeren. ten, als zy de Jonken equipeeren bestonden

Ook schatte der Japanderen wispeltuurig- te bandelen hoe de Compagnie  2 3 ou-
heit met der Haarlemse werklieden weerbaa- kostelyke Fluiten wel gemonicerd en gevictua¬
nigheit, alzoo zy altyd wat nieuws practi lieerd der waards zenden zou velke op bo
zeeren , over een komen. demery, of op zulken prys , als accordeer¬

Wat toucheerd de goude leeren hier niet ge- den, mogten overnemen, zoo veel kisten zil-
trokken zyn, dit geschied, om det zy zeg vers tot een goed retour, waar over zy lic-

gen, dat alle leeren reuk von zich geven, en den weer in afrekening ten gezetten pryzc
daarom onaangenaam zyn. zouden ontfangen, al zulke waaren als zy

Zy houden niet alleen veel van hare schut geeischt hadden, en voor hen meede gebracht
zels en vergulde beschilderde vanden, dat op voren

papier geschieden konde, nu deze biobes en Ock konden zy zulke Factooren hier to-
schutzels op kardoespapier, als meede gelys zenden, die zy vertrouwen kennisse te heb-
de goude leeren gemaakt werden, en met syn ben , en goede inspectie te konnen nemen, als
water-verv beschilderd, zoude wel getrok. meede die hen van alles goede rapporten kon¬
ken zyn, nevens andre rariteiten den geven waar door de Compagnie voor

Waar meede de dierbare schenkagien zou- veel processen, arresten, enz. bevryd zoude
den weeren, werd veel gezegt van Holland- uezet.

sche paarden , van gegraveerde en geestig. Vermoede dit te practizeeren waar ver-
rustingen, met vermakelyke bloemen, waar mits hunne Jonken op dit krapvaar-vter
af zy in hunne Hoven groot werk maken door vreeze, en verloop van 't Moesson,

Verstae, dat men een paard op t schip vaak overwateren, waar door de profyten
Leiden, by de 6 maanden uit Suratte op de zoo groot niet vallen, en de waaren installi

voyagie heeft gehouden, dies zulks ook hier wverden. Albier zou men zekere advanc-
zou practicabel zyn; doch moesten allengs¬ konnen rekenen, en komt schier met de Ma¬
kens tot staan , op kort voer van boonen cauwse manier over een, alzoo zou men
garst of grutten, gewent verden, en boven hen van die quartieren diverteeren, en met

de drie jaaren vry van den droes onderwor- list doen vervreemden.
pen te werden. De aangenaamste zyn rap Hoe ongeerne zy gedoogen, dat de Hollan
pen anders zwart, kastanie-bruin, en wel- ders op Quinam negotieeren, blykt uit het
geplekte bonte, konden eenmaal 2 Merrien gevolg, als A. 1635 den Opper-Koopman
bier gebracht werden, die , in Holland ge- Duiker by zyne Missive , hoedanig in rade

dekt zynde mogten voortteelen. gecommuniceerd wierd, een goede parsy kas-
Het Hollands aardewerk , gemarmerd, op jens ten behoeve van den handel in Coetsjin

de antykse en holbollige wyze bearbeid, is 'en t5jina eischte, vermits daar 100 2 200 last
aangenaam. jaarlyks met goede winsten kon vertieren ;

Oordeele men ’t Vaderland hier meede zoo wierd geresolveerd dezelve dadelyk aan
een merkelyken dienst zou doen, en men zo te besteeden, om ze in voorraad te hebben.
met de Japanders over zulke goederen con- om die te konnen nazien, waar door de fraude

en
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en volgende klagten over de quade geweerd
mogten werden, ’t welk ook zoo in ’t werk
gesteld wierd.

De Residenten wierden gewaarschouwd

daar méede niet voort te vaaren, alzoozeker

persoon, apparent op die quartieren negotie-
rende , ten Hove wilde verzoeken, dat de

Hollanders niet alleen geen kasjes, maar ook
reen koper , zouden mogen uitvoeren, 't welk
by eenige, misschien kleen-hertige, gevreest
wierd , verkregen te zullen werden, dat in

Compagnies retouren groot nadeel kon geven-
ten ware op andre quartieren diergelyken ko-
per in abundantie tot die prys zoo voordeelig
te bekomen ware , ’t wolk om onlusten, die

anders op zulke plaatsen voorvallen konden,
te weeren, nagelaten wierd.

De Compagnie kon tot de voornoemde be¬

vrachting zulke active borsten gebruiken, die

bequaam waren om die quaxtieren te door-
snuffelen, de negotie te observeeren, en na-
speuren, en , t geen daar te doen was, ge¬
trouwelyk te rémonstreeren, waar door men

alle onlusten voorkomen zou, en waar van
men goede ossicien te wachten had, boven dien,

zoo zouden de Japanders aan ons immers zos

verplicht, als aan de Portugeesen gehouden

zyn , en de grooten, zoo door hunne Factoo¬
ren, het zy Provincie of Landsheeren, on-

der minder Kooplieden sorteerende , bunne gel-
den op bodemery avontuurende , tot vrienden

krygen.

Dus zou men met de vermogenste konnen
in handel koomen, koopende van hen zulke

waaren, als in de gouvernementen vallen,

toeziende, dat zy gedurig alles van de Com-
pagnie moeten hebben, ook zouden de Resi-
denten hun vernuft konnen gebruiken, om door

kleene kosten en middelen hunne gunst te win-
nen , gaande zeer minnelyk en loos met hen
omi , alzoo zy ons daar in niet wyken, noch

toegeven zoekende hunne courtosyen ons duur
aan te smeeren.

Waar toe dan bier een actief persoon ver-

eischt werd, die de negotie in den grondver-
staat, hunne manieren, kleeding, en zin kend,
en die dus zulke goederen wist te ontbieden,
die daar getrokken waren en ook ziulke van
daar voeren deede , die groote advance ga¬
ven, waar by by dan noch niet weinig het
vossenvel moest gebruiken, om zich dus in
hunne gunst in te dringen, en by hen bemind
te mken.

Hier toe nu is te meer gelegenheit, alzoo
de passen der Japanders, om buiten te vaa-

ren , afgeschaft werden, en de Keizer hen
niet toelaat buiten te negotieeren, uit vrès-

ze, dat zy Christenen zullen gemaakt wer¬
den, of Paapen om de winsten overvoeren;

paar toe de Compagnie dierhalven reeds heeft
beginnen, en voor al in Tonkin te verken,
hebbende een begin van haren nieuwen handel
daar gemaakt met dervaards den Jongman,

Karel Hartsing, onlangs Onder-Koopman
gemaakt, schoon niet taal-kundig, en weinig

AN.P 123
geverseerd zynde, tezenden, by hem gevoegd
hebbende den ouden Vincent Romein, in
Nangasacki woonende, die bevorens daarge-
weest is, dewelke hoope hun best daar ge¬
daan, en alles daar wel doorsnuffeld, en ook
van goede Creatuuren voorzien zullen heb-
ben.

Uit deze en diergelyke voorverhaalde ac-
tien, als ook by ’t toevoeren van groote Ca-

pitaalen, zal Compagnies crediet niet alleen
zeer vermeerderen , maar ook genoegzaam
blyken, dat wy geen Zee-roovers zyn.

Men meend ook, dat men daar op dan
hier zoo veel zilver  1; percento a deposito

zou konnen krygen, als de E. Compagnie in
Tayouan, Siam, Suratie, Persien, en Ba¬
tavia, jaarlyx noodig heeft, en dan zouden
de Heeren Majores zoo groote Kapitaalen zoo
verre over Zee niet behoeven te risikeeren.

Aangaande ’t ongemunt, daar is weinig

aan gelegen , alzoo ’t ganghaar zilver in
Persien en Suraite met den stempel der Mo¬
gols gemunt werd, waar door men de deugd,
’t alloy, en de zwaarte veten, en de schade
voorkomen zou, behalven dat 'er in Tayouan
en Siam ook genoeg zyn, die de waarde er
van net weten uit te reekenen

Het Tsjinees goud uit Tayouan, van Su-
matra , enz. versta , dat zoo abundant valt
dat de Kust Choromandel daar mede kan

voorzien werden waar voor den hoog sten
prys daar betaald werd.

Wat schade het Soomazilver van 23 per-
cento geeft , dit houde onnoodig te zyn, al-
zoo ik bevorens al gemeldheb, dat dit echter

vertierd werd, en te onnoodiger is dit, al-

zoo ieder schroomd om ’t verlies en de schade

op zyn boeken te brengen.
Men sustineerd dat de schepen voortaan,

zoo ras ze maar klaar zyn , ook voor de

Portugeesen zullen vertrekken, vermits dan
’t schip, gelyk voormaals Zeelandia en Bue¬

ren , binnen door na Suratte afgevaardigd,
de reize noch wel tydelyk krygen zou.

Ook was 1 niet quaad, dat baar Edel-
heden tegen ’t zuider Moesson zulke bequa-
me groote, en zelf retour-schepen in de Ei-
landen van Pegu bielden, daar zy redelyk
verzekerd konnen leggen, om aldaar de stui-
ten en andre mindre schepen van Siam, en
Cambodia , bunne berien-vellen en andre

goederen , over te geven, om wel gestuwd te
werden, de zuiker-kisten, zyde, en zyde
stoffen, in bequame kisten te pakken, en af
te laden , die dan door balf Augustus, zynde

de rechte bequame tyd , in Japan zouden
gezonden werden.

Of ’t nu geviel (waar aan de Residenten
niet tuyffelen) dat deze schepen na der Por-
tugeesen vertrek moesten wachten, zou-
den 3  4 der zelve de Compagnie zulken
schade niet geven, ten ware men bezorgd
was, om zoo groote Kapitaalen op zoo wei¬
nig bodemen te pericliteeren.

lk hebbe gezien, dat op andre plaatzen,
C2 en
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en vooral in Persien de Tolken diegeen looy
hebben, alleen voor hunnen dienst, coriagie
en makelaardy, i percento trekken waar
voor dan ook de Compagnie, voor schade en
quade betaling, als borgen moeten bevryden
Dit schynd hier ongebruikelyk, doch versta.
dat de Japansche Tolken, ja zeifs de Rzener¬
jongens en Dienaars , vereeringen ge-ieten,

om de Kcoplieden toegang tot den Presiden
te geven , dat apparent naauw te dingen we-

ten te vinden.
Het is gebeurd, dat als men my allees

met een kleen roey-vaartuig, nevens 8 kisten

geld, na Nangasacki gezonden bad, toen bui
ten myn weten een dienaar van de Tolken

mede gescheept was , zoo op nuyn aankoms
de Rafinadoers van het Sooma-zilver van

myn negotie induceerde , waar over hen zeer

bezwaarlyk lieten vinden, en niet hooger als
tot 76 Thayl wilden komen, daar voor de
zen, blykende by de advyzen, tot 77. Thay
verlaten hadden; als nu by de missive van

den Heer President volle last bequam, ge
bruikte ik deze stratagema; liet verluiden
dat ik aanstonds na Firando wilde vertrek-

keen, dede bet zilver afdragen. Hier af wier-.
den voorsz. smelters subyt geadviseerd
Schoon zy nu ongeroepen waren, en bevoren
naaulyx te sprécken zoo tracteerden zy nu
tot 77 Thayl 3 Maas; merkende daar na

den handel, scholden den voorsz. Dienaar

dapper uit, gelyk ik dat naderhand hoorde
Hebben ook niet A. 1635 de Japansche

egageerde Dienaars verzogt eenige picols
zyde , wetende de zekere advance. Hier
zag men waar in de Dienaars hun eige¬
nut boven dat van de Meesters zoeken; e
wat dienst en trouw nen van hen te wachten
heeft

Terwyl de Compagnie zoo grooten menigte
van jongens moet voeden , die , door gebrek
van meesters, en goed onderhoud anders
schadeloos loopen, behooren de Residenten
eenige bequame en gaauwe jongens van goede-
buize, en van goeden imborst, aan te quee
ken, om in de Japansche taal te leeren lezen

schryven, reekenen, enz., die men dan met
'er tyd als Tolken zou Fonnen gebruiken, en

waar op men zich vast zou mogen vertrou-
wen daar nu vecle oordeelen, dat de Ja
pansche Tolken eer schadelyk als prositabel
werden gehouden, zoo men als dan confron
teeren moest, zoo kon men onderwylen dien
ganschen hoop Dienaars slyten, en onze Na-
tie invoeren , ’t welk op het Comptoir in
Gamron wierd verstaan, en tot groote ge¬
rustheit en voordeel van de Compagnie inge¬
voerd.

De reizen na Jedo, die jaarlyx met groote
kosten geschieden, (gelyk by de reekening te zien
1s) zyn bezwaarlyk voor te komen, ten wa¬
re de Residenten, gelyk den President van
meening was, hehbende reeds hout uit Qui-
nam medegebracht, om een redelyk groot

Hollands vaartuig te laten maken, daar me
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de men laveerde , dagelyks hunne voyagit
konden vorderen, en dus bestaan allensken
voor Jedo te loopen, behalven dat ook eenige
Japansche slegie vaariuigen, 2oo zy maai
half vind konden zeilen , dervaards mei
hunne lading zouden konnen gewrit neerden
Dit zou g'oot profyt en veel spoed geven,e-
daar nu vaariuigen van de Regentenmoeten

verzocken, zouden den maar konnen door¬

vaaren, zelfs bezorgende, dat vaariuigen
met 40  50 wrikkers by hen tegen 3 Ther

en nieer voor uiireize (en 2oo ook svecr opde

te rug-reize)gehuurd, in bunnen dienst en to
igen gebruik hadden , doch deze voorslag is

ver nierag¬

Wy hebben gezien, dat alle gerecommen-
deerde persoonen, als zy zyde ontfangen zou¬
den van de Kooplieden, volgens de gezvoonte

albier , ieder na hun vermogen, of na hunne

liberalitcit, aan hen 2 a 3 bali's met Sacki,
of Japanse wyn, eenige Catabers, of andre
erkentenis aanbieden, ’t welk tot een Numo.

van vaten quam -ceshalven ik oordeelde ,

lat 'er in een gansch jaar geen wyn voor de
Logie noodig was. Of hier van noritie o

mernorie gehouden verd, weete niet

Of mien nu opulke Comptoiren, daar  o0
reel schepen komen, veel volk behoefde 1e

houden, mieene van neen 3 vnt ien 1,

van den principaalen handel onbrecken 'e
geen Konplieden noch Assistenten op de schepen
die doch niets te doen hebben, en dan konnen
gebruikt werden, behalven dat zy dan vo
nu en dan wat zien en hooren zoutien, daai
anders door ledigheit 1ot debauche verval-
len

Dalende eindelyk cp Nangasacki, aldaar
de Koopman Verstegen resideerde , , wat
voordeel of nut de zelve voor de Compagni-
daar werkt vertrouwe ’t verleden jaar né¬

vens den President reden 'er af heest geg-

ven, als mede , wat negotianten uit Ts
en Corez hun daar laten vinden, en bunnoy
last en waaren verhandelen. Deze Stad

heeft goede leeftocht van ryst tarw, garst,
en Jorieering von veld- en boom-vruchten,
Knebi s, Doydeyen, Micans, Oranjc-appe¬

len Peeren, Druiven, zyn 'er overvloedig,
en tot een geringe prys te bekomen.

Wild, als Haazen Faysanten, Veld-
hoenders Quariels en Hoenderen , is er in

overvloed; doch de Gansen zyn hier geluk-
kig : want op den hals werd er verboden di
zelve te dooden.

Ombra, zynde 8 a p mylen van Firando.
is meest vlak en vruchtbaar land. i Heef
bequame weiden voor beesten, en men oor
deelde , dat daar veele der zelve zouden kon

nen gevoed werden, die men in Decembe¬
zou konnen inzouten, en dat men daur oot
veel spek en vleesch-zou konnen rooken, al.
mede , dat men ’er tarw en ryst, die zom

tyds kostelyk valt (als noch ditjaargezienis
zou konnen bezorgen waar iede een wel

gemonteerd schip de Moluccos en de Oost zou
konner-
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konnen voorzien , en dan noch tydig op de
Manilbase schepen konnen kruissen

Zatsuma heeft een machtigen treffelyken
Heere , die sommige een Koning noemen. Het
legt bezuiden Nangasacki. Hier werdjaar-
lyx een party amber de grys verzameld. Wy
hebben verstaan, dat men met de Banjoozen
zelf daar over zou konnen handelen. Zy
werd gehouden van 70 tot 100 Thayl het
Catti, en zy valt 'er schoon, goed, en in
quantiteit

De Camfer werd bier geprocureerd, en uit
de eerste hand bekomen. Wy oordeelen, zoo

men de voorsz. Camfer voor ’t Vaderland in

bequame kisten van t zelve hout, dat mede
dierbaar gehonden werd, pakte, de zelve
aldaar beter voor lckkagie en spilling , die
men anders van de qualyk-gestuwde bali':
heeft zoude bewaard werden, ook zou de
kasse zoo veel als de Camfer haalen. Wy
verstaan ook, dat de Eilanden Liqueses bier
aangrenssen, en dat die zeer vruchtbaar vay

granen zyn. Hier vallen ook de borentjes
die men in Siam , en de omleggende quartie

ren voor geld gebruikt, en die met goed voor-
seel verhandeld werden, daar de Compagnie

een preuve af nemen kon¬
In vet Landen nu de goud-, zilver-, ko-

per-mynen , en de andre Mineraalen gevon
den werden is my, door de mienigte, niet
ten vollen bericht, gelyk ontrent Miaco
Chimono, Sicque, en Facatia, ryke en gro0
te gevonden zyn. Of zy het mineraal raffi-
neeren met lood of quikzilver heb niet va
konnen vernemen. Het koper, bier buiten

tyds tegen de komende schepen en potten, broo
den , of slaafkens in Persia begeerd wer-
retracteerd. Vertrouw ook, dat men bier

niettegenstaande den brand dier is , goe-

plat koper tot ketels zou konnen beko¬

11011

Hier werden schoone yzere pannen, ketels

en potten, zeer subtiel gegooten. De Lak
werken werden in Saccaya gemaakt, die ne

de modellen konnen geschikt, en op de be
quaamste wyze geformeerd, en behoorden de
kleene kistjens, en andre zonder hare kassen,
by den anderen gevoegd te werden, zonder
malkanderen te quetsen, en men kondie , een

goed getal uitmakende by een binden, als
wanneer zy in de schepen zoo veel plaats nie

zouden beslaan. De hennip valt hier mede,

doch is kostelyk, alzooieder picol op 17 Thay-
komt te staan, dat dier is.

Vermits de tyd ontbreekt nevens de ma
terie zoo kome U Edele vertoonen, dat we

rewenscht had, dat myn indispositie en de
korte iyd, als ook de ongelegene plaats, mu
elegenheit, lust, en gezondheit verleendhad

om by een zinlyker styl en netter bericht van
alles te konnen geven , doch vertrouwe met

discretie dat U Edele , ’t geen ons ontbree kt
zullen vervullen, blyvende bereid bier af t.
aller tyd betering te doen.
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Actum Batavia dezen z4sten Maart

A. 1637

Onderstond,

UE: altyd dienstwillige

HENRIK HAGENAAR

Hier op nu laten wy ’t bericht van de
Heer Sterthemius volgen , dat ons vee

licht in deze zaaken geven zal

Relaas van den Opper-Koop-
man, Pieter Sterthemius, jong st
pperhoofd in Japan, vervatten
de Compagnies gewezene enjegen
woordige staat. Zedert A. 1641.

vertoond aan de Hecre 17nen tot
Imsterdam.

Edele Heeren,

Hoe considerabel en noodzakelyk
Bericht

de importanten Japansen handel tot vand-
soulagement van Compagnics zwaare Heer
ongelden, en tot vergrooting der In- Sterthe-
landsche winsten, zy, is U Ed. door mius A.

652.langduurige ervarenheit zoo wel als
de stricte en naauwe bepalingen, zedert
dat wy uit Firando opbraken, en na
Nangasacki ons begaven, ten vollen
bekend, waar by wy wegens ’s Com-
pagnies jegenwoordige stand aldaar dit
navolgende dienstig achten ter neder te
stellen

Na dat wy ons A. 1641 uit Firande
na Nangasacki begeven hadden, op
hope volgens beloften der Majesteit van
onze negotie in vorige vryheit aldaar
te zullen plegen, zoo quam hier op-
by de komst van den Gouverneur dier
plaats, Sabrosémondonne, nietmet allen te

volgen, maar alles wierd ons in tegen-72

deel zoo strict en naauw bepaald, dat

aanstonds de poorten van ’t Eiland on-
zer wooning te water gessoten, en die
te land met volk bezet wierden, zon-
der te willen gedoogen, dat zich ie
mand daar van begeven zou. Ook wier-
den de schepen by hun aankomst bo-

venmaten naauw en strict gevisiteerd,
en in ’t lossen der zelve onlydelyke
vexatien, zoo met het openen der goe-

deren, als met ’t slaan en stooten van

t volk, aangedaan de ammunitie van
Oorlog, zoo kruid en lood, als ander

scherp, benevens de houwers, mus
quetten, ja zelfs de stukken en roers
der schepen, aan land gehaald , hou-
dende alle kleen vaartuig van schuiter
en boots (ten einde niemand buiter
kennis en verlof des Gouverneurs van
of na boord vaaren zou) in hun geweld.
De lyken der dooden mogten na Chri-

ste23
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stelyke gewoonte niet begraven wer-
den, maar moesten gedoogen dat dii
345 myl buiten gaats met eenige
zwaarte in Zee geworpen wierden
dat noch al zou te dulden geweest zyn.
indien ’er geen donkerder wolk opge-
komen was, te weten, dat, kort na 't

verschynen van den Commissaris Tsic
22

cengodonne, ons ’t gebruik der heilige
oeffening van onzen Godsdienst, en27
vieren van den Sabbath verboden

27
wierd, niet willende, dat wy God in 't

bywezen van een Japander zouden mo-
37

gen aanroepen, maar dat wy ons voor
17

taan na hunne superbe ordonnantien,
2

en vervloekte Heidensche wetten zou
den moeten reguleren. Dat ook de

schepen voortaan volgens ’t gebruil
37

der Portugeesen (in hoedaniger voeger
zyn Majesteit wilde dat wy mede voor
taan zouden gehandeld werden) nood

zakelyk den zosten dag der ode Japanse
maan zouden moeten vertrekken ; doo27

dat ’t laatste schip 5o dagen na zyn
aankomst zou mogen blyven, met vee27
andre bepalingen, die U Ed: reeds van27
tyd tot tyd zyn bekend gemaakt, en27
waar tegen zy ons verboden niet her2
minste verzoek te doen, ’t welk du20
by den Heer Gouverneur Generaal en27

de Heeren Raaden van Indien is inge
schikt geweest, met intentie, om, zoo

’er geen verzagtingen in deze naauw37
bepaling quamen, of zoo de winsten

2¬
niet grocter wierden, dan liever, als
zynde voor de achtbaarheit van onze

Natie ondragelyk, met alle den om
slag van daar op te breken, en dien
handel te staaken.

Hier op liet het zich in de volgende
jaaren, en tot A. 1647 wel een wei27

nig beter aanzien, hoewel wy toen a
mede niet ongequeld bleven; doch na
dat zy, by 't verschynen der 2 Portu-
gecsche scheepen, door leugentaal van
haaren Gezant hoorden, dat wy hen
een Stuurman, en eenig varend volk op

Batavia, om derwaards te vaaren, zouder77

bygezet hebben, hebben zy won
derlyke gedachten van ons gekregen
en alles is veel erger , dan bevorens
geworden. Zy wilden onze geschen
ken niet ontfangen, voor en al eer w
hen daar over voldoening gegeven had
den, zoo dat wy met veel kleenach
ting, en onverrichter zake, uit Jedo moe
sten weerkeeren , moetende, by de
komst der schepen, met den aanvans
der negotie tot uitdrulckelyke ordre
van ’t Hof wagten. A. 1649 wilder
ons, om dat noch geen dankbaarheit
over de verlossing der 10 gevangener
geschied was, niet toestaan met onz
geschenken ten Hove te verschynen
Daar op zonden haar Edelheden A

7
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1649 een statelyk Gezant aan den Kei-
zer, doch die wierd geenzins, zoo al
’t behoorde, en zelfs met kleenach
ting, ontfangen, en niet een hair an-
ders, dan de ordinaire Opperhoofden.
gehandeld, houdende hem als in eet
civile gevankenis, zonder hem eenigen
toegang tot eenige Ryks-Raaden toe

te staan, gelyk noch A. 1647 in ge-
bruik was zoo dat hy genoodzaakt
wierd zyne dimissie door den Tolk t
verzoeken, die hy, na drie maanden
wagtens, na permissie, van zyne ge
schenken aan de Ryx-Raaden over te
leveren, verleregen te hebben, erlang
de , zonder te willen lyden (onde
schyn van ’s Keizersziekte) dat de Ne
derlanders voor zyn Majesteit persoo-
nelyk zouden verschynen; dat ook A

1650 200 gevolgdis en voortaan jaar
lyks zoo staat te geschieden, zoo on
van geloofwaardige Japanders bericht
is. Te meer, alzoo de spoedige depe¬

sche der vorige Opperhoofden tot
77

kleenachting van onze Natie geduic
werd

Dus toonen zy in allen deelen, dat
zy ons Japan zoo wars zoeken te ma-
ken, dat wy dat eindelyk uit schaam

te van zelfs zullen moeten verlaten

waar onder de Tolken der E. Compag
nie mede wakker hun personagie spee-
len, zynde hun onredelyke vexatier
en baatzugt by na langer onverdrage-

lyk, alzoo zy, onder schyn van des
Gouverneurs ordre (dat by ons een vaste
wet is) hunne rol na hun welgevallen
zoodanig speelen, als zy zelf willen,
dewyl wy by de zelve noit zonder haa
konnen komen. Ook monopolizerei
zy, buiten kennis der Regenten, zooda-
nig met malkanderen, dat wy ten ty-
den der negotie niets,dan uit hunne han-

den, of die van hunne gunstelingen, kon
nen bekomen, alzoo zy de Kooplic-

den verbieden op ’t Eiland, daar wy

zyn, te komen; op dat zy hun oog
wit niet zouden missen, zoo dat wi

dan alles aannemen moeten volgens de
prys, die zy ergens op gesteld hebben;
behalven dat de goederen dikwils ook
zeer slegt gesteld zyn, en dat wy ech
ter al ongemerkt moeten laten door
schieten. Ook dienen deze Tolken
ons zeer trouwloos in ’t vertaalen de
zaaken, door hunne superbe laatdun-
kendheden, waar door zy ons veel
hoon en smaad aandoen , dat voor de

achtbaarheit van onze Natie onlydelyl-
is. Derhalven oordeelen wy , dat zoo
UEd: in tyds de behoorlyke midde-

len van redres niet gelieven by der
17
hand te nemen, zy ons hoe langer hoe
meerbepalen, tot dat wy genoodzaakt
zullen werden dit Ryk wel te moeter

ver¬
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verlaten, te meer, alzoo zy merken,
dat wy alles, dat zy ons opleggen, ge-
willig doen en gehoorzamen.

Doch ik schyne te hooren in myr
oorluisteren, dat op Japans zoete win

27
sten wel wat vexatien konnen verdra-

gen werden, alzoo Japan de sterkste

zenuwe van ’s Compagnies Inlandsche
handel, en van de Indische winsten, is,77

dat (zoo verre ons respect dat toelaat)
7

waar is23
Dierhalven oordeele, dat U Ed. hie
tegen verzoeken behooren te doen,37

well-, schoon de Keizer dit ook ver-
17

boden heeft, zoo werd ons bericht,

dat de Regenten die bevelen zelfs na-
komen.

En, ten uiterften genomen, de zaa
ken konnen ’er nieterger door werden,
als zy nu reeds zyn
Dit weinige hebbe noodig geacht
U Edelheden te rertoonen, ten dienst

der E. Compagnie, met verzoek, da
zy dit ten goede gelieven te duiden.
vaar op wy ons verlaten.

In Amsterdam, Ady
17 Sept. A. 1652.

Van geen minder belang voor ons zyn
de volgende Consideratien aan haar Edel-

heden A. 1707 over onze tegenwoordige
zaaken in Japan opgegeven

Zonsideratien over de present.
Staat van 's Compagnies hande

in Japan, gegeeven ophaar Edel¬
heden missive van den 25 Juni
1707. tot bericht van de middc¬

len van rédres , die men zou kon¬

nen in 't werk stellen; door de
Opperhoofden en Raad in Japan
te dier tyd.

Van ouds her, en zedert de uitzet-

ting der Portugeesen is 't als een vaste27
regel in practycq geweest, over de naau

we bepaling in Japan geen harnas tegen7

deze natie aan te trekcken, noch iets

te doen, dat hen konmishagen; maar

alles door beleefdheit, en een goede di-
rectie te tragten te overwinnen.

't Beste hier ontrent te doen, wa-

ren modeste stille gehoorzame com-

portementen der Nederlanders, ver-

zeld met goede vereeringen aan de
Gouverneurs en andre Regenten van
Nangasacki, na dat ieders vermogen77

ten Hove groot of kleen is gewecst,
om hen te disponeeren favorabel rap-
port van ons by de grooten in Jedo te
doen. Ten besten der Compagnie of
veel harder wyze aan te kloppen, 1
altyd quaaden strydig bevonden tegen
den aard dezer superbe natie, die in a
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haare actien zeer langzaam, bedekte-
lyk, en zeer streng is ; prefererende haar

eigen staat en maximen boven geld en17

particulier interest

Hier uit is van tyd tot tyd ontstaan,
dat men die moedige en precise natie
altyd heeft trachten na de oogen te17

zien, en, vooral de Tolken, als de-
welke meest met ons moeten omgaan ;
waarom men hen in alles heeft zoeken

te believen; doch deze Tolken, loo
en sinister zynde, hebben met 'er tyd
de Regenten doen begrypen, dat uit
de groote overwinst der vreemdelin-

gen hun land verarmde en dat dit hun
ingezetenen zeer schadelyk was, om7

't welk te herstellen, zoo heeft den
handel der vreemdelingen moeten last
lyden. Waar van de Compagnie een
Imertelyk gevoelen gehad heeft A.
1672 met den invoer van de schadelyke

taxatie-handel.

Daar op is A. 1685 gevolgd die
naauwe bepaling, van jaarlyks niet meer

dan 30oooo Thayl, te weten ; aan stuk
en pondgoederen, en ; aan zyde, te
mogen vernegotieeren , ’t geen A.
1697 in den beginne wel weer een wei
nig scheen gezalfd te wezen, metons
noch 8oooo Thayl toe te voegen in
ruiling tegens koper; maar met het
veranderen van de goude Coebangs in
veel slegter alloy en des onaangezier

ons die op te dringen tegen de oude
7

prys van 68 maas ieder, heeft dat an-
17

ders gebleken. En noch was 't troo-
stelyk geweest, zoo men ons, in plaats
van die schadelyke munt by continua-
tie de volle quantiteit van 25000 kis-
ten koper volgens de ordre van 't Hof
A. 1698, had willen leveren, dog dat
is noit meer, als eens, geschied, en in 't
vervolg al mede verbroken

Hier by nu eens in acht genomen de
zware ongelden en lasten, die van tyd

tot tyd vermeerderd zyn, zal men be¬
vinden , dat die al mede een point van
Compagnies verval zyn, die in veelen
dooral tc groot toegeven aan de Tolken
veroorzaakt zyn; die, als men hen eens

om dezen of genen goede dienst wat te
wil geweest is, dat ’t jaar ’er aan weer

pretenderen als een recht, ’t welk ee-7
nige reizen ingewilligd zynde, dan eer
vast Japans capittel werd, en dan niet
aftcbrengen is, ten ware men grooten

haat op zyn halshaalen wil, en de Com-7

pagnie in andre zaaken doen lyden
Hier onder mag ook wel gesteld
werden ’t schadelyk uitzoeken der goe-
deren, na dat die verkogt zyn, dat de2

Kooplieden moeten gedoogen, en dat7

niet , dan tot merkelyk nadeel van de E.77

Compagnie, door de tyd, en een al23

te groote toegeventheit, is ingekropen
eerst
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eerst met kleenigheden, op de naam
der Gouverneurs, en Stads Borger-
meesters, naderhand, en nu noch is 't
algemeen voor de Ottenaas, Dwars-
kykers, Tolken, Leerlingen, en Schry-
vers inkluis

Wy hebben nu zedert 3 jaar wel ge-
tragt dat quaad gebruik af te brengen,
cn’t zelve, met ’t sorteeren der goede-
ren, en ieder na zyn deugd en waarde

apart te laten verkoopen, te beletten.
doch dat wil, zoo ’t schynd, weinig
helpen : want dat wy voor 't beste en
gewildste gesorteerd hadden, heeft by

verkoop dit jaar minder als het slegtste
opgebracht, om dat op ’t eerste den
uitzock was gesteld, dat niet voor te
komen is

De sterke vaart der Tsjineesen (die
nu zedert eenige jaaren noit minder als
met 70 en 8o Jonken hier ten hande
geweest zyn) heest de E. Compagnie
in haare negotie successive ook grooten
afbreuk gedaan, geconsidereerd, dat
de zelve buiten hunnen openbaren ver-
koop noch een goede quantiteit Koop-
manschappen weten te verstieren, op
de naam van offerhanden, en onderhouc
van hunne Tempels, als ook tot schen-

kagie aan de Japansche Dienaars, die
hen op ’t Eiland komen oppassen, be¬
halven noch de groote sluikhandel,
daar zy hen mede weten te behelpen,
en waar van de dag-registers deze:
Comptoirs doorgaans melden

't Laatste en quaadste, de Compag-
nie in haren handel drukkende, is de17

zwaare belasting of de zoogenaamde
Sannakin, die de Nangasackise Regee
ring op de goederen komt te leggen
beloopende (na dat ons zoo nu en dan
in ’t secrcet verhaald werd; want an
ders konnen wy dat noit weten) van
50 tot 100 percento, nadat den over-
vloed, of ’t gebrek van ’t een en’t an-
der in hun land groot of kleen is.

Een staaltje daar af is ons in de jong
ste negotie ontmoet, ontrent ’t ver-17

koop van zyde, waar van volmondig
zoo door de Tolken als andre vertrou

welingen gezegt is, dat zy 10pereen
to van de belasting hadden afgenomen.
en weer op de grove waaren, en land
goederen gelegt, waar uit weer klaar
blykt, dat zy, om de vreemdelingen
te begunstigen, niet van hunne voordee
len zullen afstaan.

Ook is ’t wel te bezeffen, dat, zoo
lang haar Edelheden niet in staat zyn
ons van genoegzaame goederen op der
eisch jaarlyx te voorzien, den hande
al mede zoo niet floreeren kan, als 11
vorige tyden, toen de Comptoiren in
Indien beter in staat waren, om Japan

van gewilde Koopmanschappen te ver-
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zien : want zoo lang ’t toegestaan ka-
pitaal, by gebrek van dien, niet ruim
kan uitgemaakt werden, gelyk jongst
cenige jaren aan een geschied is, zoo
konnen de winsten onmogelyk zoo
groot vallen, als toen ’er overvloec
van alles was : want telkens zoo veel

en meer, wierd overgehouden, als 'er
in de drie verleden jaren te kort geko-
men is, en men verkogt niet, als daar

goede winsten op vielen, de rest, en
't ongewildste, bleef leggen tot ’t jaar

daar aan, dan waren die goederen weer
wat beter getrokken, zoo dat den in-

terest, van ’t geen per restant overbleef,
noch ruim kon goedgemaakt werden,
maar nu is men genoodzaakt, winst of

niet, alles te verkoopen
De duurder inkoop van veel goede
ren is al mede een oorzaak, dat de win-

sten zoo groot niet als anders vallen,
en waar onder dit jaar voor al wel ge-

rekend mag werden de kandy-en
poeder-zuiker, een voorname Koop-
manschap, die op andre jaaren groote
voordeelen gaf. Schoon nu de prys
met de vorige zooveel by verkoopniet
verschild, zoo zyn echter de percen-
toos op de eerstc zeer sober, en opde
laatste maar passelyk , dat toevallig
door de verandering van de tyd en zaa-
ken komt, dat alle Kooplieden onder-
worpen zyn.

Om nu, volgens ordre der hooge
Regeering op Batavia, en volgens ’t

Extract uit den brief der 17nen, van
den 23sten Juli 1706, middelen uit te
denken van redres, daar toe vinden wy
ons te zwak, echter zullen die na onze

gedachten opgeven77

Te klagen is hier geheel vrugtcloos
72en dus ook, iet te verzoeken, dat wy
en onze voorzaaten ondervonden heb-

ben, gelyk dit de Heeren Douglas, en
de Vos weten, by ondervinding, dat,
zoo daar mede iet was te winnen ge-
weest, Compagnies zaaken hier noit
tot dat verval zouden gekomen zyn.

Hoe menigmaal heeft men aan de
huizen der grooten te Jedo verzoek
gedaan, waar op ’t antwoord van den
Secretaris was  hy zou’t zyn Heer
zeggen. Die van Nangasacki, gewoon
ons honig om de mond te smeeren,
beloven wel, doch bewerken niets ten
besten

De Tolken, die de Regenten na de
oogen zien, zullen noit iet andersver-
taalen, dan dat zy weten , dat niet
mishagen zal, zoo dat zy voor al onze
klagten doof zyn, en blyven.

Met brieven iets te ondernemen, is
al mede onnut, alzoo zy niet getrou
vertaald werden.

Ook zullen zy noit iet aan hunne meer-
derc
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dere te kennen dat tegen haare repu-
tatie stryden kan. Brieven ook zonde
voor-kennis van die van Nangasack
na 't Hof te zenden, en over te leve
ren, zou al te vecl gewaagd zyn: wan
al wierd de Keizer en de grooten de
quade handelingen der hunnen tegen ons
al gewaar, wel gestraft werden; dog
dat zou ons by hunne opvolgersenver

77

vangers een doodelyken haat baaren va
de gansche Natie tegen ons, te meer

77
alzoo zy altyd ook haare groote vrien77

den aan ’t Hof hebben, en lieden var

groote afkomst zyn, diedoordenKer77

zer tot Gouverneurs van Nangasacki

verheven werden
Onze tanden te laten zien ofgewel-

te gebruiken, is geheel van de weg af7

ten ware wy hun land wilden verlaten
en ’er noit weer komen

Dierhalven oordeclen wydat

zoo’t met de Negorie nog erger gaan
wilde, als ’t God dank dit jaar noch
gedaan heeft, het dan best was Japan

te verlaten, en dat er door haar Edel

heden cen jaar voor af te kennen gege
ven wierd, dat de tyding uit Hollanc

mede bracht, om de negotiehier, zoc
die zoo slegt bleef, te verlaten, ei
dat wy dierhalven nu gekomen waren
om den Keizer en Ryx-grooten te be
danken voor de beleefdheit van zyn

Majestcit en zyne Voorvaders tot ni
toe genooten, betuigende dat met leed-

wezen uit zyn Land scheidden, alleer
om de zware ongelden, slegte win

sten, enz. verzoekende; derhalven ui
naam harer Edelheden, om dehulpei
wyzen raad der Heeren Gouverneurs

en Borgermeester van Nangasacki in
dezen, met aanbieding, zoo wy dan

3 zouden moeten opbrcken, van jaarlyy
cen scheepie ten dienst van den Keizer

en van Japan te zenden, om tydins

van vreeimde Landen te brengen, en

ook zulke goederen, als zyn Majesteit

en de Prins gelieven te ontbieden.
Dit behoorde op de komst der sche
ven ten eersten te geschieden, om o

de kortheit des tyds geen uitvlucht te

konnen nemen, en daarom zou’t goed

zyn, de schepen wat vroeger van Bata-
via te zenden.

Ook zoumende Tolken moeten be
velen alles wel te vertolken, of dat27

anders, als het te laat zou zyn, het hem
wel zou konnen berouwen, doch zoe-

kende hunne vriendschap zoo veel mo
gelyk is

Komt er dan voor ’t vertrek de
schepen geen antwoord, dan goed27

hoop, dan moet 'er ’t jaar eraan maa
cen schip komen, dat niet brengt dan
geschenken, en geen negotie ter we-

reld; doch echter met een Opperhoofd
V. DEEL.

7.
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die zich aanbied om de gewoone eer-
bied ten Hovc te doen : want anders

zouden zy op de qualitcit van de per
soon weer uitvluchten zoeken27
Helpt dan dit alles niet, zoo en we-
ten wy ook geen ander middel20
Wat nu U Edelhedens eisch betreft.

om zilver, in de plaats van de goude
Cocbangs, uit Japan te voeren, daar op
zeggen wy, dat wy ons noch houden
aan ’t bericht van den E Gideon Tant

en zyn Secunde, Hermannus Mensing,
en by ’t geschrevene door ons in Octo-

ber 1705. te weten, dat wy niet ge-
looven, dat dit aan de E. Compagnis
zal vergund werden, om ’t groot ge-
brek van ’t zilver hier, dat nog klaar
der blykt, alzoo de Keizer ’t zilver dit

jaar noch slegter, dan oit te voren, hecft
doen maken ; en de Japandeis zelf

zeggen, dat het half goed zilver, en
half goed koper is, waar by dan de E

Compagnie ool haare rekening nie
vinden zou, al wierd haar den uitvoer

al vergund

Wy hebben de Tolken ook gevraagd
of de Compagnie, in plaats der scha7
delyke goude Coebangs, niet met zil-77
ver zou konnen betaald werden, waa-77

op zy zeiden, dat dit veel moeitc zou
nhebben, en als ’t al toegestaan wierd,
dat wy ons dan niet verbeelden moc
sten, anders dan de derde of slegtste

soort te zullen krygen, die nu eerst
ganghaar gemaakt was

77

Ook hebben wy, van de drie soorten
van zilver hier, onder de hand beko-
men, de waarde van 18 goude Coe77

bangs te weten , van ieder soort 6.
waar van ; na Bengale, ; na Choro-
mandel staat verzonden, en de rest na
Batavia vervoerd te werden, om doo

den Assajeur aldaar net ieders waardt

te ontdekken. Waar mede wy dat
U Edelheden eisch na ons vermoger
beantwoord hebben, in hope dat 1
Edelheden ’t zelve zullen goedkeu-
ICI

Dit zilver nu was by den Assajeur
Andries van Houten, bevonden 201

23

slegt te zyn, dat de E. Compagnie ii
Bengale,en elders, 'er wel ’op zou moe
ten verliezen , en dierhalven zou
hen dit zilver noch ongelyk nadeeliger
dan de goude Coebangs, zyn.

Nu meenen wy, dat het niet onge
voeglyk wezen zal, hier op in’t vol-
gende Hoofd-deel een optogt A. 1702
na ’t Keizerlyk Hof te Jedo, door ons
Opperhoofd, en zyne medgezellen of
die rcize gedaan, te laten volgen

R TWAALF-



Hoe sterk
de trein is
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Een optocht na Jedo A. 1702. Februari. Hoe sterk de trein is. Fimi en Jangami,
Isapbaja. Tackasacki. Caminoera. Jannagawa. Coerme. Sterke vorst in deze tyd. Jam¬
mage. Oetsino, en Itska. Coanossi. Kfrosacki. Cocfoera of Cocora. Semonoseki. Cammo¬
noseki. Camro. Joe, Soa, Bingonothomme. Sumotsoi. Fibi , Taccamais. Oesimada,
Moero. Akas. Fiongo. Osacca. Firakatta. Miaco. Hoe by den grooten Richter onthagla
wierden. Awattagoets. Coesats. Soetsiamma. Sacanosta. Sekinozizi. Isiacoets. Quano.
Olasacki. Akasacka. Arraay. Fammamats. Foekeroy. Nisacca. Canaje. Oesimada. Oca¬
be. Marico. Jeseri. Okits Josiwarra. Misima. Faconitoge. Odawarra Afbeelding van
een Heer, die in een Noriman gedragen werd. Cammagama. Sinnagava. Jedo. Geven
kennis van hun aankomst, en werden beleefd verwelkomt van verscheide Kosten, door den
Heer van Canga, om den Keizer te onthaalen, gedaan. 't Opperhoofd doet die gene, die

hem verwelkomt badden, bedanken. Spreken met 's Keizers Wondbeeler, en meer andre
Menigvuldige brand. Bekendmaking van hun aanstaande gehoor by de Keizer, enz. t
Opperhoofd, de Heer Douglas, met eenige andren, en met zyn Zoontje, verschynen voor
den Keizer. ’t Verder voorgevallene daar. En ook aan de huizen der Ryx-Raaden.

Zorge der grooten voor de onzen by brand gedragen, waar voor de onzen hen doen bedanken.
Kregen bun afscheid van den Keizer. En de verdre zaaken toen voorgevallen. De onzen,
door dezen en genen beschonken zynde, nemen hun afscheid. Weder brand. Cannagawa.
Groete aan de Heer van Kinokuni gedaan. Oizo. Odawarra. Faconitoge. Misima. Josi
warra. Cambarra. Jesiri. Marico. Ocabe. Cannaja. Nisacca. Mutske. Fammamats.
Foetagawa. Acasacka. Ofamma. Seriuw. Mia. Quano. Jocaits. Sekinozizo. Sacanosta.

Zien eenige Tempels. Ofacca. Groote gela-Soetsiamma. Isibe. Oots. Miaco. Miomiets.
t Koper. Vertrek van Ofacca. Amagasacki.leening des Keizers aan de Leveranciers van
Cocora. Kfrosacki, en Coanassi. JammayeNiesnomia. Fiongo. Camro. Cammonoseki.

Decima. Onkosien op deze reize gevallen.Maatscasacki. Coerme. Jannagawa. Isasajs.
Troote stiptheit der Japanders in ’t nakomenRust-en eet-plaatzen, daar zy stil hielden.

der beveelen. Willen geen hond quaad gedaan hebben. Straffen ’t sluiken vry streng. Ze-
dert wanneer de roers niet van de scheepen gelicht zyn. Belasten A. 1696 de onzen tot op 't

lyf toe te bevoelen. Andre dwaasheden , en kribbigheden van hen, aangehaald.

wOor af moeten wy zeggen, dat waar onder  Nederlanders; ’t Op-
perhoofd; de opper-Wondheeler,de Trein der Japanders op zul-

ken tocht in deze navolgende een Boekhouder, en een Assistent

geteld werdenpersoonen, enz., bestaat:
Zoo ’t regend, zyn zy gewoon mercen

I Een Opper-Banjoos, of Edelman. gewaste mantel, en met een stroo-hoed-
1 Onder-Banjoos, of Edelman jen , dat men op ’t hoofd zet, boven op
2 Stads-dienaars, mede Banjoozen ge- eenige lasten, recds op een Paard geschikt

naamd; doch geen Edellieden; maar zoo men te Paard ryd) te zitten, daar
om dat zy wegens de Stad (dat een men ook met een kleen valreepie, dat bo-
Keizerlyke is) komen, en 2 hou- ven aan den hals van’t Paard en de zadel
wers dragen ; zoo werden zy naast vast is, opklimt.
de Banjoozen geëerd. Dus zit men dan als een halve Janpot-
Opper-Tolk. tagie daar boven op, en wel zonder ook

1 Onder dito. zelf de toom van ’t Paard te mogen voe-
2 Schryvers. ren : want ’t gebruik der Japanders daar

Ook voor de Hollanders. men niet aftreden mag) vereischt, dat 'er
1 Dito voor de Japanders, en ontrent een knecht by gaat, en dat die ’t Paard

gemeene last-dragers, om ’t Geld- by den toom leid30
en Schryf-Comptoirken, dekist met Op zulken tocht nemen de Tolken ook
de geneesmiddelen, enz.; als ook veel byzondre goederen van haar zelve
de geschenken, en de bestelgoede waar mede zy groote winst in Jedo doen)
ren der Stadsvoogden, op te voeren. en ook veel bestel-goederen der grooten
behalven de welke ’er noch 15 Paar- van Nangasacki mede, al welke kosten
densen op den grootenLand-weg wel de E. Maatschappy by zoo een oprocht
40 dito) tot het voeren van deze en dragen moet.
gene, en ook tot het draagen van
verscheide andere lasten vereischt

werden. In’t gemeen echter be-
staat de Trein uit 37 persoonen,

Da¬



Optocht
n2 Jedo ,
A. 1702

Februari.

Fimi, en

angami

Iaphaj.

Talcka¬
sacki.

Caminoe
2.

Jannaga
2

Coecrrt

Sterk
Vorst in

deze tyc

VAN J

Dagelykse aanteekening van t

voorgevallene op een tocht na Jedo
A. 1702. den 11 Februari.

Den 11den Februari Satuxdags s’mor-
gens ten 9 uuren quam onze Opper-

Banjoos ons op ’t Eiland afhaalen, dron-

ken een afscheids-glas, namen buiten de
poort afscheid van de Nederlanders, en
reden na 't Tempeltje, daar de Tolken
en andre baatzugtige jaarlyx beschonken
en met eenige Saccaanen onthaald wier-
den , waar op wy met Canga’s over ’t
Fimische gebergte gedragen wierden,
lysterden op den top ,, daar door den

Hospes met conige verversching onthaald

zyn. Na dat wy nu van ’t gebergte af-
ckomen waren, zaten wy in Fimi te

Paard, deden ’t middagmaal in Jangami,
en quamen met zon’s ondergang in Isa-
hara, van waar wy met 2 barken van

den Landsheer van Fisien, na ’t avond

naal vertrolcken, om na Jannagawa over
te steken; doch bleven ’s nagts, schoon
de wind goed was, ontrent Tackasacki
ten anker leggen, om dat de Schippers
het by nacht, uit vrees van geen anker
grond te zullen bekomen, nietdurven la-
en doorstaan.

Den 12 dito vermits de goede in een
quade wind veranderd was, die vry sterk

doorblies, zoo moesten wy de wal wan
nader loopen, en voor Caminoera ten an-

ter blyven leggen, tot dat wy ’s nagts
ten 2 uuren onder zeil raakten.

Den 13 dito ’s morgens quamen wi

met zons opgang voor de droogte van

Jannagawa , daar wy een groote bark von-
den , die ons overal de weg wees, en voor
zids diende, om niet hier of daar in de
modder te geraaken. Ook waren langs
de diepste guylen kleene vaartuigen mef
vlaggetjes van de Heer van Suckinge
daar gesteld, om alle groote Heeren ui

zyn naam binnen te geleiden, en dus qua
nen wy eindelyk ontrent 8 uuren binnen
Jannagawa, alwaar wy, ’t middagmaal tot
ontrent i1 uuren gehouden hebbende,
weer voort reden

Pas buiten de Stad komende, zagen
wy 2 doode lichaamen aan kruissen han

gen , die, noch niet lang geleden, de ee-
ne om dieverv, en de andre om iet an-

sers, geregt waren.

Met het vallen van den avond quamen
wy in de Stad Coerme, daar wy, na ou-
dergewoonte, door ga6 Banjoozen in-
gehaald, en in onze herberg gebracht
wierden

Den 14 dito reden wy, ’s morgens,
voor fuuren, uit deze Stad, gingen men
eenige vaartuigen over de Rievier Mia-

noodsie, vonden de velden, en water
plassen, over al toe bevroozen, dat ons,
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net ’t aanbreeken van den dag, en 't op-
rekken van den dauw , dede klapper¬
tanden. Wy zagen hier (dat wat zeld-
raams in de winter is) de eerstemaal een
Ojevaar, een Vos, en eenige wilde Gan-
sen

Wy deden ons middagmaal in Jammaje, Jammaje.
van waar wy met korven over het Fia-
nitse gebergte gedragen wierden, plei-
sterden op des zelfs top, en wierden van
den waard, en zyn verder huisgezin,
net een veldhoen, 8 cijeren in een doos-
en met eenige Saccaanen onthaald
Het beurd ook wel voor een enkele

reis (gelyk A. 1700 in Maart) dat de on-
zen in 't Dorp Nangato gekomen zyn,
daar noit bevorens een Europeër geweest
was, en daar zy veel velden met Thee,
vel Ja6 myien verre, zagen.

Va dat wy in Oetsino wat vertoefd Oetsino
hadden, zaten wy weder op, en reden en Itska.
ot Itska, daar wy by ’t jantaarn-licht in

de gemeene herberg (na dat wy de Itska-
gawa doorwaad hadden) aanquamen

A. 1700 wierd de Heer de Vos in Oet-
sino zeer deftig door eenige van de voor-

naamste Juffers siet zeldzaams) onthaald,
die anders, zoo ras zy ontrent onze ka-
mers komen, doorde Banjoozen wegge-
jaagd werden

Den 15den dito stegen wy ten 4uuren
s morgens weer te paard, gingen met
cleene vaartuigen over de Rievieren
Acadsie, en Sackay, deden ons middag
maal in Coanofsi, en zagen, dat de Bor- Coanofsi
gers daar, en in de daar ontrent gelege-
ne dorpen en gehugten, hun dagelyks
vuur van steenkoolen maakten , die zy
daar uit de grond (die op veel plaatsen
laar uit enkel steenkoolen bestaat) ge-
woon zyn te kappen, hoedanig wy 'er
ook al verscheide by daag met dat
werk bezig zagen, om de zelve daar uit

e graven, en die onder veel opgeslagene
nutten te bergen.

Wy veranderden in Kfrosacki van paar-Ksrosack
den en draagers, en quamen met zons
ondergang in Cocfoera (of Cocora zoo Cocfoers.
men gemeenelyk zegt) ter herberg. Wy ofcoco-

2.zagen heden veel Kraanvogels; dog deze,
voor vreemdelingen bang zynde, hielden
zich buiten schoots, Rondom deze Stad
waren hegte muuren vol kleene schiet-
aten, en een wyde gracht 'er om. De
Jrouwen zyn hier de allerbeste niet in

gedrag, behalven dat zy zich ook zeer
mismaken met zich met witte verw te
bestryken, hun winkbraauwen af te schee-

ren, en haar tanden git zwart te maken
Men ziet hier ook Ojevaars, die winter
en zomer hier blyven

Den 16den dito ’s morgens ten 8 uuren
ringen wy met hoog water in a barken, en
taken, al wrikkende, na Simonosekisof Se-

Simono-minoseki) over, alwaar wy op de middagseki.
R2 aan¬
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aanquamen, ziende ontrent halverwe;
een klip, waar op een gedachtenis-pilaan
stond

Tegen de zelve liep zeker Schippe
zyn bark in stukken, hebbende den Kei
zer in; doch hy sneed zich zelven aan
stonds den buik op

Wy bleven, terwyl ’t goed in de groo
te bark gescheept wierd, aan Land, en
wierden van den Hospes, na ’s Lands wy

ze, wel onthaald, waar op wy na boord
voeren. Men heeft hier een Tempel
en daar in een trap, soo treden diep, n-
zeker water gaande, dat eens in ’t jaar
daags voor Nieuwe-jaar, van een scheid,
daar dan een Paap in gaat, en cenig ge-

luk-verwekkend kroos van de grond
haald, dat hy die bygeloovigen, zoo dier
als hy kan, aanplakt, en ieder moet 'er
wat af hebben. En dat moeten wy a
mede veinzen te geloover

De onzen zagen ook een Tempel zon
der eene spyker, gemaakt door een Tim
merman, die eenigen tyd in een Kraan-
vogel veranderd zynde, om vreemde lan
den te bezien, hier weergekomen , en
weer een Timmerman geworden was

Den 17, 18, 19, en zosten dito moe-
sten om de tegen-wind blyven legger

Den a1sten dito lichteden wy, alzo

de wind nu goed was, ’t anker met den
dag, en verlieten de Rheede van Simonc
seki van waar ons de N. W. wind Oosten
O. N. O. aan zoo sterk voortzettede
dat wy ’s avonds voor het Dorp Cammo-
noscki even na ; uuren ten anker qua-

men ; en bleven (vermits een krommt
bogt om moesten, en de wind te scher

was) tot ’s morgens leggen.
Den 22sten dito lichteden wy ’t anker

Cammo- cn wrikten door ’t naauw van Cammono
nosels. seki de bogt om, daar wy weer ten anke

quamen ; doch moesten weer na onze ou
de plaats, uit vrecze van hier te veel te

zullen slingeren, weshalven wy hier ook

tot den 23sten dito den ganschen dag ove
bleven leggen.

Den z4sten dito ten 9 uuren wrikten
wy weder door deze engte en zetteder
met een Westen wind O. N. O. onze
cours door

Het Opperhoofd liet de Tolken (na
gedaane reckening van de ongelden de
korten Landwegs) net opgeven, waar aar
de 65 Coeli’s sof Last-dragers) gebruikt
zyn, van Nangasacki tot Jangami der
eersten dag, en verder 30 op alle de an-
dre plaatsen, welke laatste bestaan in :

4 Stux geld-Comptoiren van den Heer
tot de Medicament-kist4..

4... ’t zilver, dito
1.. de Fhassembak van ’t Opper-

hoofd.

I Tot de Hollandsche Combuis goede
ren.

E ZAAKEN
Japansche dito.
de Norimon-dragers van den4
Opper-Banjoos.
de Fhassembak van de Opper-
Banjoos
de Norimon van de Oppertolk.3.
de Fhassembak, of langwerpi-I
ge vierkante doos, van dito,
die boven overdckt, en als eer

valies tot 't bergen van ver

schooning , linnen, enz. ge
bruikt werd

't Comptoir van de Schryvers3

30 Dragers ten dienste van de goederen
der E Maatschappy

35 Stuks dito maar den eersten dag op
rebracht, spruit uit de betalingrim

die in het district van Nangasacki65
moet gedaan werden, daar mer
in tegendeel op de wegen van Fi
sien, en Suckisien, bevryd blyft
van die meerder dragers te betaa
len , alzoo de Landsheeren tot

hulp van ’s Keizers schenkagie
hunne onderdaanen zonder beloo

ning te werk stellen
30 Paarden, te weten

3 voor de Nederlanders

4 voor de Banjoozen.

2 voor de Tolken.

2 voor de Koks

2 voor de Schryver

i voor ’t Kombuis-goed

14 Paarden tot dienst der E. Maat
schapp.

16 Dito voor de Landvoogden.

30 te zaamen

Onder welkc opgeving mede quam te
blyken , dat de Tolk , Faisizemon de
ongelden, door zyn Broeder (een leer-

ling zynde, en voor vermaak mede gaan-
de) gemaakt, wel geerne op de rekenine
der E. Maatschappy gebracht zou heb-
ben, onder voorgeven, dat over 2 jaar
cen Kind van Brasman mede geweest, ei

dat toen die onkosten door den Heer de
Vos betaald waren; doch, om hier van
geen gewoonte te maken, wierd hem

dit plat afgeslager
Na dat wy nu ontrent : uur onder ’i

zeilen voortgewrikt hadden, draaide de
wind tot ons nadcel, keerden aanstonds

te rug, en bleven tot ’s nagts (wanneer
de wind goed wierd) leggen, waar o
wy toen weer voortzeilden, en den 23
dito, even na zons opgang voor 't Dorp
Camro ten anker quamen, daar wy, om
’t veranderen van de wind , als om de
zware travaaden en val-winden, moesten

blyven leggen, en zelf noch eenige an-
kers

Cam10.
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kers (alzoo digt by de klippen lagen uit-
brengen.

Den 26 dito moesten , om den door-

koelen oosten-wind , noch in de Baay
van Camro blyven leggen, doende ons
best, om een groote bark, die gisteren
op den hoek dezer Baay in ’t inkomen
aan stukken, en vol water geraakt was,
binnen te sleepen, die daar met 30 kisten

Tsjincesche zyde van Nangasacki quam.
en die byzondre Kooplieden van de Tii-
necsen gekogt hadden.

Den 27 dito bleven wy noch al voor

4 ankers, alzoo ’t nog sterk waaide, leg-
gen , doch raakten ’s namiddags met een
goeden wind buiten; maar voor het Dorp
Joe komende, schraaldde de wind , dat
vy tot voor het Dorpie Coddamay moe
sten te rug zeilen, daar wy ten anker
quamen.

Den 28 dito met den dag vertrokken
wy, liepen voor by Soa, en meer andre
Dorpen, en geraakten ten 4 uuren voor

by Bingonothomme, dat volaanzienely-
kc huizen, en van een net Kasteel ver-

zien is. Ook liepen wy, om ons voor
Fannagoers, (daar zy zich met het ma¬
ken van zout geneeren , en daar veel
groote Zec-honden vallen) wegens de
sterkce maal-stroom niet op te houden,
agter eenige Eilunden om.

De Oppertolk sprak hier 't Opper-
hoofd aan, om ten voordeele van de bark-

lieden te verganzen; doch hy kreeg tot
ant woord van ’t Opperhoofd, dat, ver-
mits ’t voor de E. Maatschappy hier hoc

langer hoe meer, zoo mec het slegt geld,
als met ’t weinig koper dat zy kregen,
cn mits veel zwaare kosten, verergerde.
'er van Baravia wel last komen zou, om

dic, en veel andere ongelden af te schaf-
fen ; doch de Tolk gaf hope, dat alles
verbeteren zoude, dat hy al meer gezegt
had.

Wy quamen ’s avonds ontrent Buuren

voor ’t schoon Dorp Sumotsoi (daaiSumotsoi
schoone visch is) ten anker, alwaar men

zeer licht ankers en touwen, die gestoten
werden, quyt raakt, dat onze Matroo-
sen door hun schreeuwen tegen dezen en
genen, met hunne vaartuigen ’er ontrent
komende, zogten voor te komen.

Wy gingen voor zons opgang weer
onderzeil , liepen ten 7 uuren voor by
Fibi ter linker- en voor by TaccamatsTibi

Tacca (dat een Kasteel had, en wel i myl van
mAts. ons lag) ter rechterhand.

Ten iIuuren quamen wy by de Stac
Oesima- Oesimada, daar ’t van Koopvaardyvaar-

da. Moe¬ tuigen krioeld; zagen na de middag
10. Acas. Kasteel Ako, en ’t Dorp Moero , als

mede ’t Kasteel Fumits, en de Stad Acas,
met des zelfs Kasteel, zynde een groote
plaats, die net en vermakelyk gelegen
was, en die een kleen Haventje aan
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strand had, dat aan weerzyden een hoofd
had, ’t welk in Zee voor uit stak en

waar op de Zee brak. Wy liepen daar
heel na by, om dat wy door een sterke
Zee, uit den N. O. aanrollende, ge-
noodzaakt wierden ’t meeste voorde wind
af te houden, om door de Zee, die zeer
verwoed tegen malkandren aanbrandde

en zeer hoog opliep, niet in gevaar ge-
bracht te werden van ons vaartnig, dat
al vry krap afliep, te verliezen, gelyk
wy ons rinkelwerk aan weerzyden ool
quyt raakten.

Wy kregen hier ook veel water over,
en alles kraakte en beefde, niet anders,
dan of wy alle oogenblik schipbreuk zou-
den lyden , waar door alles in allarm raak-
te , te meer, alzoo de Japansche vaar-
tuigen zeer zwak zyn, en wy noch wel
mylen van een goede ankerplaats wa-
ren. Wy quamen echter, na veel ge-
vaar geleden te hebben, ten Suuren voor
Fiongo ten anker, een schoone plaats,
waar op zeer groote vaart is, en daar
veel barken gemaakt werden. Indien
ons vaartuig met ’s Keizers geschenken
hier schipbreuk geleden had, zoo zou
dit het seven der Regenten gekost heb-
ben.

Den I Maart wierden wy door Ginne-
mor gewaarschouwd, dat 'er buiten aan

de lucht iet zeldzaams gezien wierd,'t
geen wy bevonden een staart-star, die al
zeer lang was, te zyn. Zy liep, of was
gestrekt van ’t Z. W., en draaide zich
met haar einde na 't Zuiden. De Japan-
ders zeiden, dat die gisteren al gezien
was , , doch dat zy toen duisterder en

smaller, en dat zy ten 10 uuren onder

gegaan was, dat zy heden ten 9 uuren
dede. Hier over waren de Japanders zeer

verslagen, geloovende, dat dit een quaad
voortecken is.

Den aden dito ontrent Suuren gingen
wy over in 2 barken, en geraakten met

een schoone wind al vroeg in de Rievier
van Osacca, die zoo vol vaartuigen was,
dat 'er in ’t midden maar een kleene ope
ning bleef, om tegen malkandren te kon¬
nen wisselen. Wat verder komende

zagen 2 playsierschuitjens met Princen-
vlaggetjes, uitdrukkelyk door den Ofac-

casen Hospes (die zelf in’t een, gelyk zyn
Broeder in’t ander was) gezonden, om

ons in te haalen , en ons daar mede na
zyn huis te geleiden.

Wy vonden overal een ongelooslyk
groot getal van vaartuigen, en menschen.

Over de Rievier, die zich met ver-
scheide armen in Zee stort, leggen veel
sterke houte bruggen, die aan weerzy-
den met houte deuren konnen afgesloten
werden.

Wy quamen noch op den middag (dat
zeer voorspoedig was) in onze herberg,

R 3 ver-

Fiongo.

Ofacca.
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verblyd zynde, dat wy, na 14 nachter
in die bark geweest te zyn, nu ’t lanc
weer onder de voeten hadden

Na dat de Tolk aan de Stadsvoogder
kennis van onze komst gegeven, en ge-
vraagd had, wanneer ’t hen gelegen ko
men zou, om de geschenken te ontfan-
gen, hoorden wy , dat het morgen

heel vroeg (alzoo ’t dan een gewoonc
recht dag is) geschieden zou

Den 3 dito wierden wy met Norimon
na de huizen der Stadsvoogden gedragen,
door de Geheimschryvers aan de trap van

de wooningen van den Stadsvoogd ont
fangen, en de geschenken wierden van 2
persoonen ten huize van den Geheim
schryver calzoo zyn Heer, aan welken hy
dat schryven zou, te Jedo was) ontfan-
gen, wy wierden by ieder meteen kopje
gemaale Thee beschonken, en keerder
zonder veel morgen-spraak te maken,
weer na huis. Indien de Stadsvoogden
die zelf ontsangen (gelyk A. 1700 ge-
schiedde) zoo moet het Opperhoofd en

de verdre Hollanders, met sattyne man

tels, en de verdre, by hem zynde, zoo
als de Stadsvoogd in zyn compliment-
kleederen maar aankomt, met ’t hoofc

tegen de matten aan , en daar op bly

ven leggen, tot dat hy vertrekt, doende
door den Tolk verzoeken, dat hy ’t ge
schenk der E. Maatschappy gelieve in
dank aan te nemen, daar hy voor doec
bedanken, gaande dus weer henen, en
dat is’t gansche gehoor waarna de onzer
weer oprezen. De geschenken stonden

op toon-borden in de gehoor-zaal
De Stad is zeer nering-ryk, vol Koop-

en Ambagts-lieden. Zagen een Kastee
met hooge steene muuren, en een lange
brug met schoone kopere knoppen

Den 4 dito gaf Ginnemon de ongelder
der water-reizeop, die, alzoo wy nu wa

langer , dan welbevorens, onderweg ge-
weest waren , die van andere jaaren ee-
nigzins overtroffen. Wy wierden hier
ook van den Miacosen Hospes verwel
komt.

Den ; dito gaven beide de Tolken op,
hoe veel paarden en dragers tot de oprei-
ze na Jedo vereischt wierden, hebbende
dit alles al op ’t Eiland zoo naauw, als 't
nogelyk was, bepaald

Nu en dan kregen wy ondertusschen
't bezoek van eenige nieuwsgierigen, die
yns quamen bekyken.

Den 6 dito vertrokken wy voor zon
opgang uit Ofacca, en quamen al vroeg
op de middag in Firakatta, daar wy ,

middag-maal hielden, (alwaarde onzen A
1700 veel fraaije Juffers zagen, die hen

veel genegenheis bewezen) en 2 myl ver
der komende, quamen in de gewoone
herberg tot Miaco, met zons onder-

gang.
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Fatsizemon, die voor af gezonden was,

bracht tyding , dat de groote Richter,
en de Stadsvoogden, de geschenken mor-

gen ten 9 uuren afwagten zouden
Wy begaven ons den 7 dito daar na toe, Hoeh

en de Groot-richter ontfing ’t geschenk den groo-

zelf, nam ’t met dankbaarheit aan, ont-ten Rich
er ont-

haalde ons met Tabak, gemaale Thec, naal-
en wat Banket, en gaf ons de pas van wierden.
vry-geleide over.

Wy gingen ook na den Stadsvoogd
Ando Sirongana Camifamma, die ons, na
de overlevering van ’t geschenk, metec-
nige Saccaanen, en wat Japansche kost,

onthaalde.

Hier wierd verzogt om den houwer,
en den degen van ’t Opperhoofd, mits
gaders de roode fulpe muts, die met gou
de kanten belegt, en met witte pluimen
gecierd was, te mogen bezien, die van
hen met veel verwondering beschouwd
en zeer geprezen wierd

De Geheimschryvers waren zeer ver-

vonderd, dat het Opperhoofd, die een
schoone lange paruik droeg, zulk een
lang gekruld hair, en dat zyn Zoontie

daar en tegen zeer sluik, en zulken slegt
nair hadde, na welkers redenen zy viaag-

den, waar op hen Fatsizemionant woordde
hen een knol in de muts douwende) dat

het by des zelfs jonkheit tocquam; maa1
dat hy, oud geworden zynde al mede
zulken schoon hair, als zyn Vader heb-
ben zou.

Daar na ten huize van Takingawa Sam-
ma Sirono Cami komende, wierden opde
zelve wyze onthaald, en daar moestook

alles, gelyk bevorens weer bezien wer-
den

Heden wierden op Fusima een man en

vrouw in overspel betrapt, gelruicigd.
Deze groore Stad krioeld van duizen

den van menschen. De voorstad was we

mylen lang, huis aan huis vol schoone
winkels, die de beste in Europa niet be-
boeven te wyken. Reedden door cen
straat, wel ; myl lang, vol Tempels aan
de eene zydc

Den gden dito vertrokken wy met zons
opgang uit Miaco, en wierden door den
Tospes tot in Awattagoets uitgeleid, er Awatta-

met eenige versnapering onthaald , die goets.
daar voor, volgens gebruik, beschonken

wierd

Wy zagen daar, op de gerichts-plaats,
drie gekruicigde en reeds verdroogde ly
ken hangen

Te Coesats hielden wy ’t middagmaal, Coesats
en quamen ’s avonds met den donker, na

dat wy den ganschen dag door een zagre
sneeuw en hagel gereden hadden , tot
Minacoets, waar ontrent schoone weger
met boomen aan weerzyden beplant,

heerlyke Dorpen, en vecl openbare hoer
huizen zyn

en
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Soetsiam- Den 1oden dito reden wy ten guuren
uit, pleisterden in Soetsiamma, van waama.

wy met korven over ’t Soetsiammasch.
rebergte tot in Sacanosta gedragen wierSacanosta.

den, daar wy weder te paard stegen, er
na Sckinozizo reedden, daar wy ’t middagSekinozi-

20. maal hielden, komende ten ; uuren in

Isiacoets, daar al mede veel hoeren enacoets

snollen zich onthouden.

Den iIIden dito wierden wy ten 3uu-
ren opgewekt, om heel tydig (alzoo
vrocg hoog water zyn zoude) na Quancuano-

te ryden, daar wy ten 10 uuren aanqua
men

Wy zagen zeer veel huizen, zoo inde
Stad, als in ’t Kasteel, tot de grond toe
door een zwaren brand verteerd, wede.

opbouwen. Ook waren daar veel Vrou
wen, en Kinderen verbrand, welke bran

eerst eergisteren geblust was. A. 1700
zagen de onzen deze Stad als een van de

netste by hen beschouwd, en met diepe
gragten en hooge wallen voorzien

Den I2den dito weer ten 4 uuren uit

rydende, hadden sneeuw en regen, ont-
moeteden den Geheimschryver van den
pudsten Zoon van den Heer van Fiseen
die een tamelyk gevolg, en een deel cie-

raaden, daar toe behoorende, by zich
had.

Wy quamen in Okasacki, aten en ble-Okasack

ven dien nacht in het eerste soort van alle
Japansche hoeren-nesten, Akasacki geAkasacka.

naamd

A. 1700 zagen de onzen hier een brug
van 157 ikjens, of van 442 voet lang.
eggende over een Rievier, zy had we
20oo0 Coebangs, of zooooo Ryksdaal
ders gekost, en al hare paalen stonden in
uitgekapte schoone steenen

Den 13den dito, voor ’t aanbreken

van den dag uitrydende, quamen op der
middag in Arraay ter maaltyd, daar zooArraay.
even een post van Jedo, met tyding, dat
men daar ook een kleene brand gehad
hadde, aangekomen was. Deze branc
had ontrent  mylen verre alle de gebou
wen verteerd, dat in deze groote Stad
niet veel geagt wierd

Wy deden aan ’s Keizers wagt buiter
Arraay het gewoon compsiment, en voe

ren over het veyr , waar na wy weer te
paard klommen, komende met het val-

len van den avond in Fammamats, daaiFamm-

vy rustedenmats.

Den 14den reeden wy ten 4 uuren hiei

weer uit, voeren met plat-bodemde vaar
uigen over de Rievier Tenriuw, aten in

FoekeroyFockeroy, en gingen toen in Nisacca in
Nisacca- korven zitten, waar mede wy over her

gebergte tot in Canaje gedragen wier-anaje

den

Daar na weder te paard gezeten, E

door de snelvlietende Rievier Oejangaw:
die in lange zoo weinig water niet ge-
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had had, en anders zeer gevaarlyk is
reraaket zynde , quamen in Oesimada Oesima¬

da.daar wy rusteden.
Den i5den dito, een uur voor ’t aan-

brecken van den dag, gingen wy droogs-
voets door de Rievier Sitogawa, quamen
ten ir uuren in Gcabe, van waar wy we- Cener¬
der over ’t gebergte gedragen wierden
Wy hielden ’t middag-maal in Marico Marico.
gingen op den weg voor by een lyk, dat
net een kleen bamboezen pagartie, of
schuttingsken, omheind was, en dat doo
daar toegestelde wagters bewaard wierd,
om dat het by nacht dood gekapt was,
zonder dat men wist, wie dat gedaan had,
of wie het was. Zoo dat het daar du
leggen bleef, om van ieder een bezien
en , was ’t mogelyk , dus kenbaar te wer-

den, hoedanig het acht dagen zou bly-
ven leggen

Wy gingen over de Rievier Abbaca

wa zonder mocite, en quamen ten 4uu-
ren in Jeseri Jeseri.

Den 16den ontrent den vorigen tyd weer

opgézeten zynde, wierden wy daar na
an Okits over eenige kleene heuvels inOkits.
Canga’s (of korven) tot in Joy gedraa-Joy.
gen.

In dit Okits onthouden zich veel Dro-
gisten , ook veel Zout-makers

Wy voeren over de Fusicawa , aten in
osiwarra, en quamen met den avond inJosiwarra
Misima, daar wy onze rust namen Misima.

Wy reisden heden en gisteren door ee

aige Dorpen, die sommigen meestendeel.
doch andre half, of ten deelen, afge-
brand waren

Den 17den dito vertrokken wy uii
Misima met zons opgang, wierden over
t Faconische gebergte gedragen, aten op Faconi-
Faconitoge, daar een vrouw-mensch over toge

eenige dagen gevangen gezet , om dat
zy zonder pas uit Jedo geloopen, en na
Misima (daar haare Ouders woonden) ge-
gaan was, waar over men oordeelde , da

zy (alzoo zy op een onbehoorlyke wes
in ’t overklimmen van een heining door
s Keizers wagt achterhaald was volgens
t oud Keizerlyk gebod zal moeten ster-
ven, dat ons de tyd by onze te rug-reize
eeren zal.

Wy zaagen van hier een besloten Meir
boven op ’t gebergte, wel 7 mylen lang.
en op sommige plaatzen wel 9o vadem

diep, waar in veel Salm, en andre visch
valt. Op dezen berg is altyd een fyne ne
vel, en men ontmoet hier en daar veel
schoone watervallen

l'en f uuren quamen wy tot Odawar-Odawar
ra in onze herberg, en den 18den ditor
reden wy weder vroeg uit, gingen me
eenige vaartuigen over de Rievier Bar
riouw, daar wy zeer veel volk van der
gewezen Heer van Kinokuni zagen voor-
bytrekken, die met een groot gewelc

met
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met hunne paarden in onze pont, eer wy
’er noch eens uit waren, sprongen, dat
hen echter door den Opper-Banjoos doo
zwaare dreigementen belet wierd, waa
op zy eindelyk afhielden, om dat wy )'
Keizers goederen by ons hadden, dat z
anders niet zouden gedaan hebben

Na dat wy overgekomen waren, ont
moette, die Heer ons zelfs meteer

groote stoet, den welken wy op zyn Ja-

pans uit de Norimon, (een Japansche

an
aag
8

—

Tegen den avond quamen wy by 't
camma lantaarn-licht in Cammagawa, na dat w

dien middag in Foetsisawa wat slegt gegawa.

geten hadden
Den 19den dito reden wy ten 4uurei

weer uit, hadden schoon droog weder
(gelyk wy op de gansche reize meest, toi
ons groot geluk hadden gehad) vonden
Sinnagawa geheel met den laatsten brand

Sinnaca
(die wel 3 mylen verre, zoo daar, als inI

Jedo , de huizen verteerd had) vernie
tige

Wy wierden echter door den Hospes
in een kleen gehuurd huisjen op de oude
wyze zoo wat onthaald, en quamen on-
trent de middag in Jedo ten huize vanJedo
onzen ouden waard, daar wy onze ruf

namen, lekkere Salm, schoone Oesters,

E ZAAKEN

draag-zetel, die wy No. 36. A. zoo al

een Heer daar in na ’t bad gedragen werd,
in een fraai Japans Land- en Berg-gezig
verbeelden) en van onze paarden (alzo
hy van ’s Keizers bloed-vrienden was
groeteden, doch hy had het zoo druk,
met na ons te zien, dat hy het weder
groeten vergat. Een van zyn Zoons
met hem uit Jedo gekomen, was, toer
wy overvoeren, mede na de andre kan
overgesteken

a

Naa

en meer andre aangename versnaperingen,
kregen.

De Opper-Banjoos ging ondertuf
Geverschen na de huizen der Nangasackische kennis

Stadsvoogden, en Commissarissen der vanhun
aanleomstvrcemdelingen, om hen onze komst be-
en wer-kend te maken, waar op Tosano Cami ’s na-
den ve

middags een Opper-Banjoos zond, om on
wclkomt.

te verwelkomen, gelyk mede de Zoon
van Totomino Cami, en Itsino Cami deden
alle de welke ons een zeer beleefd com-

pliment uit hun ’s Heeren naam maakten,

waar voor wy hen hertelyk lieten bedan-
ken

Deze na-middag was ’er tweemaa
brand, die gelukkig gebluscht wierd

Den zosten dito al vroeg bezogt on-
de Dienaar van den nieuw-aangestelden

Nan-

L40
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Nangasackischen Stadsvoogd , die ons
mede verwelkomde, en zeide, dat di
gisteren al gedaan zou licbben, indien hy
door ’t overlyden van een der bloedvrien

den van zyn Heer niet was belet gewecst
Wy bedankten hem daar voor,en wensch-

ten hem met zyne verhooging (gelyk
ook den minnelyken Gezant van Cond

Bitsiono) veel geluk, en verzogren zync

gunst in ’t behandelen van onze zaaken
over welke hy oordeelde, dat wy der
28sten dezer maneschyn gehoor zouden

trygen

In de voorleden nacht was 'er al weder

brand ; doch van weinig belanc

Wy kregen van Nangasacki, met cen
brief, s dagen na ons vertrek, tyding
dat 'er al ; fonken op de Rhecde gekc

men waren

Den 21sten dito liet de Nangasacki

sche Borgermeester, Foeconda Dinnocin-
na huis keerende, het Opperhoofd groe
ten, den welken door ons cen behouden

reize gewenscht wierd.
De Heer van Canga zou de eer heb-

ben, om den Keizer, en de Hofs-groo
ten, met hunnen stoes, in hunne ade maa-

neichyn te onthaaten, waar toe een nieuw
zeer kostelyk gebouw klaar gemaaki
wierd , waar aan dagelyks 12000 man
arbeidde, zoo dat het een ongelooflyk gele
kosten zoude ; , doch alzoo hy een dei
machtigste Landsheeren is, die ’t gebiec
over 3 Landstreeken voerd, zoowerd dit

eere by hem meer, dan dat geld, ge-
acht

Den 22sten ging Fatsizemon by de Nan

gasackische Stadsvoogden en de Commis-
sarissen, voor ’t ontfangen complimeni
van hen, bedanken, en bekend maken

dat de schenkagie gereed was, weshalver

wy gehoor by den Keizer lieten verzoe
ken. Ondertusschen ontstond ’er weer

brand, daar wy, alzoo ’t afgewind was
niet cens na kecken
Tegen den avond quam ’s Keizers

wondhiecler, Coerisacki, ons verwelko
men, en dede verscheide vragen over d

hecl-kunde aan den Opper-Chirurgyn
Pieter Kesteloot, die hem op alles genoc
gen gaf

Hy beloofde in alle gevallen ten bester

van ons te zullen spreeken en geloofde
dat wy ontrent den slegten staat onzer zaa
ken hier wel haast van verandering hoo
ren zouden

Den 23 dito liet de Cornmissaris Obat

ta Bitsiono, door Gompats wat Theriaca

die hem behandigd wierd, verzoeken
en de wyn-tint voor den Keizer, en de

Ryks-Raaden, wierd in pullen afgetapt
Ook spraken eenige Japansche Artser

heden weer met onzen Wondheeler; dog
zy toonden weinig kennis van zaaken te
hebber

V. DEEL.

N. 137P
In de morgenstond was 'er wederbrand; Menis-

doch zoo verre van ons, dat het ons de vuldige

pyn niet waardig was, om ’er eens nna tebrand
vernemen, aan wat einde het te doen sies-

N2.
Den 2csten dito was ’er aan verscheide

hocken van de Stad brand ; doch alles

wierd ten eersten, alzoo 't stil was, ge
bluscht

BekendTegen den avond zond de Commis-
makingsaris Condo Bitsiono een Opper-Banjoos
van hurom ons bekend te maken, dat de Keize
aanstaan

ons morgen ten 7 uuren afzou wachten, de gehoo
om ons gehoor te geven, waar voor de by den
boodschapper,en zyn Heer, bedankt wicr-nciuer,

den, gelyk mede Obatta Bitsiono, en Na-n
gay Oeneme, nieuwe Stadsvoogden , en
Tofano Ca., die ’t Opperhoofd met ’t ge-
hoor, en met het mooi weder, veel ge-
luk gewenscht had

De briefkens, waar op de geschenken
voor ieder Heer in 't byzonder uitge
drukt, en ’er nevens gevoegd wierden,
waren, volgens jaarlyks gebruik, door 't

Spperhoofd geteekend

De Tolken gingen de bovengemelde
Heeren, voor hunne voorspraak tot het

spoedig gehoor, bedanken, en hadden ge-
hoord, dat eenige grooten begeerig waren.
om ’t Opperhoords Zoontie, Jantje Dou
glas te zien, weshalven zy,en de Commissa
rissen, en Nangasackische Stadsvoogden
geloofden, dat hy, en wy voorden Kei
zer zouden moeten komen, bevelende
dat dit Zoontie, zoo ’er iets aan ’t zelve

gevraagd wierd, maar vryborstig, en on-
bevreest, antwoorden zoude

Den 26sten dito wierden wy na 't 't Opper-
Hof gebracht, alwaar wy, in de hoofd-hoofd, en
wagt komende, van de Commissarissen, zyn

Zoontje.
en van de Nangasackische Stadsvoogden, voorden
gecomplimenteerd wierden , de welke Keizer,
ook zeiden ons te zullen laten waarschou

wen, als wy in ’t Paleis zouden moeter

komen, dat ten 9 uuren geschiedde, wan-

neer wy ons na de vertoef-zaal begaven,
daar wy van veel groote Heeren en hunne

Kinderen bekecken wierden. Ook lie

ten ons de Commissarissen, en de Nan
gasackische Stadsvoogden zeggen, da
wy misschien door den Keizer zouder
reroepen werden, doch dat wy wel zorg

dragen moesten, om, als ons iets belast

wierd, dit zonder tegenspreken te ach
tervolgen, waar op wy beloofden dit,
zoo verre dat in reden bestond , tot ':

Keizers genoegen te zullen doen.
Ontrent half elf wierd zyn E gewaar

schoud om ter gehoor te gaan, daar hy
na toe ging, gelyk ook zyn Zoontje kort
er aan door een Nangasackisch Stads-
voogd derwaards gehaald wierd.

Daar op gingen wy,om voor den Kei
zer te verschynen, gaande door verschei-
den kamers, moesten hier en daar vertoe

ven
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ven. Ook moesten daar de Nangasacki
sche Stadsvoogden, de een na de ande
sen veel andre lieden, ieder na zyn rang
haare tapi’s uitdoen, en blootsvoets he
nen en weder kuijeren. Wy vonden over
al veel Heeren zitten, en quamen einde-

lyk, alleen van Condo Birsiono, eerst-
Commissaris, en Tosanp Camse geleid.
voor de jalouzy-matten, daar zyn Maje-
steit, en de andre Heeren, zaten.

Wy zaten hier op de planken nederHee ver¬
dier voor-maakten een kleen compliment op zyn

Japansch, en toen wierd ons wat Japansch
gevallene

danket voorgezet, waar van wy, op '
verzoek van Maatsdayra Mino (die in allet
t woord dede) wat aten. Het overschot

wierd in papieren gedaan, en aan onzi
Dienaars gegeven, om ’t mede t'huis te
nemen

Toen wierd eerst 't Opperhoofd, en
daar na zyn Zoontje, en daar na de an
dren, belast op te staan, die te zamen eens

moesten kuijeren, en de mantels afleg
gen. Daar op vraagde men, of 't Zoon
tje ook danssen en zingen kon, en of ht
dat wel eens wilde doen, van welkeerste
alzoo by een gebrek had, met beleefd-

heit verzogt wierd, hy bevryd mogt bly-
ven ; doch het zingen (alzoo daar sterl
op aangedrongen wierd) wierd by hem
onder ’t behulp van den Boekhouder C.

Boonen, met een kleen versje onderno-
men, hoewel hy een weinig beschaamc
226

Daar na zong deze Boekhouder met
den Opper-Wondheeler, Mr. Kesteloot
noch tot driemaal toe, en men vraagde,

of zy ook springen geleerd hadden, waa
op wy (blyvende ’t Opperhoofd onge-
moeid hier in) neen antwoorden, en zei-

den dat onze Ouders dit danssen en
springen in onze jeugd verboden, alzoo
dit alleen van Koordedanssers, en lieden

die hun kost daar mede wonnen, geleert
wierd

Men vraagde verder, hoe eenige goe-
de vrienden, malkanderen ontmoetende

gewoon waren malkandren te groeten
en hoe men van zyn vrienden, als men op
een reis ging, afscheid nam hoe men

groote Heeren aansprak, en hoe men zis
in Europa ontrent Koningen en Keizers
droeg, in eerbied voor hen te too-
nen , op al het welke hen, ieder in

byzonder, zeer ordentelyk geantwoord
wierd

Daar na moesten wy overluid praaten,
en weder een deuntje (waar in harde uit
roepingen quamen) half schreeuwende

zingen, waar op zy vraagden , of mer
geen deuntje kon, dat nog harder ging
waar op wy neen zeiden, daar by voegen
de, dat de Zee-lieden, en Matroosen
die veel schreeuwen moesten , dit wel

konden doen

EZAAKEN
Zy vraagden ook, hoe men schepen in

Zee preide, dat men hen al mede mei
en heldre stem toonde , waar over zy
zeer lachten, en wy hadden werks ge-
noeg, om ons zelven te bedwingen

Zeer veel andre zaaken, die men hen

toonde, verzogten zy, en, onder andre
mede, dat men eens schreijen zoudc;doch

wy zeiden dat dit te vrouwelyk, en gansch

niet mannelyk, was, waar op dat ach-
terbleef.

Dit alles geschiedde in de tegenwoor-

digheit van veel Heeren. Ook hoorder
wy gedruis, en gekraak van compliment.
kleederen, achter de jasouzy-mat, ter
wyl ’er van daar aan de voorsz. Maats-

donna Mino Caamisemm bevel gebracht
wierd, die het aan Obaita Bitsiono, naast

hem leggende of Tosano Camisamma,
daar aan volgende, over zeide, die dit
weer aan Fatsizeman te kennen gaven en

t geen hy dan tegen ons zeide. In’t maken
ran deze grillen moesten wy dan eens
vlak na den Keizer staan, dan eens mei

den hoed op ’t hoofd, en dan weer eent
anders wandelen. En daar op quamen wy

weer in de vertoef-zaal
De Commissarissen, en de Stadsvoog¬

den zeiden ook, dat, zoo 't Zoontie var
t Opperhoofd (dat eenige dagen zice-

lyk geweest was) te zwak wezen mogt,

om over al mede by de Heeren te gaan
hy ’t dan voor af cerst na huis kon zen-

den, of wel (zoo hem dat behaagde) ’t

zelve mede nemen, waar voor hy hen be-
dankte

Hier van daan gingen wy by de Ryx- En ool
Raaden, daar over al met Thee, Tabak, aan de
en Banket (uitgenomen by Aleboigono huizen
-amisemma, daar ons niets aangeboden der Ryks
wierd) onthaald, en door de Gehcim-bdaden

schryvers der Heeren (alzoo zy nergens
t’huis gevonden wierden) bedankt, en de
Tolken op  plaatsen, of wy eens zin-
gen wilde, gevraagd, dat zedig aldaar,
en op meer andre plaatzen, argeslagen
wierd.

Zy verwonderden hen hier en daar zeen
over de pluimen op de voornoemde mats

vragende, van wat vogel die waren, en
nen zei hen , dat de zelve de vogel Sta-

Rous (of de Struis-vogel) genaamd wierd

Wy bezogten den zysten dito in Can
ga’s, of kleene Norimons, ook de Jedo-
che Stadhouders, de 3 Heeren der Tem-

pel-geschillen, en den ouden Commissa-
ris Obaita Bitsiono alwaar van eenige an-
dre lieden, en ook van eenige Vrouwen,
achter de jalouzy-matten zittende, be-
tecken wierden.

Men deed ons hier weer veel zeldzame
vragen, wie onze opperste Landsheer
wie onze eerste mensch, en hoe lang
het geleden was, dat die leefde, waar or
hen ordentelyk geantwoord wierd.

Wy
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Wy bleven by Obatta Bitsiono lang
daar wy zeer beleefd onthaald wierden, er

de vryheit kregen,om zyn achter-huis te
doorwandelen. Men verzogt ons hier,
en op noch a plaatsen, te zingen; doch

de Tolken sloegen het af
Wy verzogten de Geheimschryver

hertclyk, om onze zaaken te begunstigen,
dat zy beloofden hunnen Heer,die zoo nu

en dan wel eens in ons gezigt quam, te
zullen voordragen.

Wy vertrokken ontrent ten 3 uuren
na huis, en quamen met regen en winc

in onze herberg, alwaar wy aan de tafe
zittende een sterke aardbeving, die
huis schudden dede, gevoelden

Den 28sten dito ontrent 1ouuren gin-
gen wy na ’t huis van Tosano Cami,daar wi
met kostelyke spyze, en zeer beleefd ont-

haald wierden verzoekende aan de Ge-

heimschryvers hier mede om de gunst van
hunnen Heer, ontrent onze zaaken, die

nannamen dit voor te zullen dragen, al
hy t'huis quam

Men verzogt hier, om eenige vellen
schrift van 't Zoontie van den Heer Dou-
slas te mogen hebben, dat hen gegeven

en met veel genoegen van hen aangeno-
men wierd

Den zosten dito wierden wy met Can-

ga’s na de huizen van Toiomino Ca., en
Itsino Ca., Nangasackische Stadsvoogden.
en na Miedsnoja Sinanono Ca., Miacosche

dito’s, gedragen, by welke z eerste zeer
beleefd onthaald wierden, verzoekende

de Geheimschryvers uit naam van hunne

Heeren, dat wy alles zoo vry, als ofwy
t’huis waren , wilden doen, waar medt

hunne Heeren dienst geschieden zou, al

het welke in ’t bywezen van veel men-
schen geschiedde

Ook mogt het Opperhoofds Zoonti-
over al achter by de Juffers, en Kinde
ren, achter de jalouzy-matten gaan.

Dit Zoontje, en de Boekhoudei
voornoemd schreven ook eenige vellen
Hollands schrift hier, die zy al mede

overgaven

Op de 3de plaats wierden wy ook zeer
beleefd met Japansche kost onthaaid, en
over al wierden de hoeden, de houwer

en de degen van ’t Opperhoofd beke-
ken. ETerwyl wy uit waren, ontstond
veer brand dicht by ons huis , dech

vierd ten eersten geblust; hoewel 'er

daar na al weer op de brand gongen ge
klopt wierd, bevindende daar na, dat er
20 straaten van ons huis een zware brand
was, die ten eersten na 't Zuid-Wester

in de lengte en breedte voortliep, en hoe

wel ’t eindelyk ontrent de Zee-kant s’a-
vonds ten 8 uuren gebluscht wierd, zoo

waren ’er in die korten tyd echter 5 a d

straaten in de lengte, en a in de breedt

R.
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afgebrand. Ondertusschen liet ons Condo
Bitsiono weten, dat wy overmorgen ons
afscheid zouden krygen

Eenige grooten lieten ook zien, of wy,
wegens den brand, ook hulp van nooden
nadden ; doch, alzoo die zeer verre var
ins was, zeiden zy, dat wy wel ge-
st konden zyn, te meer, alzoo ’t ook
ifgewind was; doch de Tolken verzog-
en , dat wy ons (of de wind keerde) ge
ced zouden houden, om te konnen vlug-
ten, en om onze goederen in onderaardse
kelders te brengen

Den zosten dito gingen de Tolken met
den dag de Heeren, die in den brand voor
ons zoo bezorgd geweest waren, bedan-

ten. Eenigen, die geen compliment we-

gens de brand aan ons gemaakt hadden
verontschuldigden zich, alzoo hun volk

uit geweest was, om den brand te blus-
schen.

Al vroeg liet Tysano Camisa. weten, dat
wy morgen afscheid krygen, en daar na

vertrck ken zouden.

Wy begaven ons na ’t huis van Condo

Bitsiono Ca, daar door Sandajo, eerst.
en daar na, verder binnen komende,door

den welbekenden Bonnemon zeer wel ont-
fangen, en met verscheide soorten van

pyzen onthaald wierden. Ook heeft de
Heer Dougla; hem de zaaken der E. Maat-
chappy, die zynen Heer zeer wel bekend
varen, zeer sterk aanbevolen, dat zy be-
oofden aan hunnen Heer te zullen voor-

dragen, waar op wy byzonder lekker
en beter dan elders, onthaald zynde, ons
afscheid namen, na dat wy den Heer van
lezen huize over zyne nieuwe Stadsvoog-
sy geluk gewenscht hadden. In ’t uit-
aan zagen wy hem staan; waar over hy,
eenigzins verrascht zynde , begon te
acchen

Hier wierden wy al weer tot zinger
verzogt, dat al mede afgeslagen wierd

Wy hoorden hier, dat 'er 2 koper-
bergen gevonden waren, waar inal sterk
carbeid wierd, waar door wy hope had-

den, van meer koper te zullen konnen
crygen

Den laatsten dito liet ons de nieuwe

Stadsvoogd geluk met ons aanstaande af-
scheid wenschen, waarvoor wy hem her-

telyk bedankten, gelyk mede voor zyr
destig onthaal gisteren, waar over hy zei-
de dat ’t hem leed was, dat hy ons niet

beter fhoewel ons dat niemand zoo wel, als
hy , dede) onthaald had

Daar op vertrokken wy ten 9uuren na
't Hof, zaten wel 2 uuren in de hoofd-

wagt, en wierden onze Heeren, na ou-
sergewoonte, begroet, en van veelen me
verwondering (en voor al des Opperhoofds

Zoontje tot op zyn onderkleeren zeer

naauwkeurig) dat in de gehoor-zaal al
mede geschiedde; beschouwd.
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Des Keizers Wondheeler bragt Jantj

door verscheide vertrekken van ’s Keizers
wooning, gaf hem van ’s Keizers ban

ket, en 2 Artsen vraagden, wat kragt de
vieum Terræ , d’Olcum Petræ, en d'Ocu
lus Cencri, had. Ondertusschen bragt
de Commissaris en de Stadsvoogd :

Opperhoofd op de plaats, daar de jaar-
ykse hoofd-stukken voorgelezen werden
op dat hy, als 't 'er op aanquam, daa
op verdagt mogt zyn

Ontrent een uur wierd zyn E. binnen

5eroepen, en kreeg toen zyn afscheid
hoorende door Obat ia Bitsiono de Kapit
tels, in 't byzyn der Ryx-Raaden, lezen,
waar op hy 3orokken in weder-geschenk
ontfing, keerendc toen weer na de ver-
toef-zaal , daar hem ieder een gelul
wenschte, waar na hy zich na huis be-

gaf-
Abebo--gono liet door Fatsizemon vraa-

ren, of 't Opperhoofd zynen houwer
daar die Heer zin in had, wel misser
wilde. Ook liet de Opper-Banjoos
en de Hospes, ons voor ’t geschenk,
aan hen gegeven, bedanken

Wy kregen heden afscheid, om dat

de Keizer morgen in een Tempel gino
en dan niets van belang verrigtede , da
ons  a 3 dagen eer, alsanders, uit Jede
hielp, dat egter noch 2 a 3 dagen aan-
loopen zou

Ontrent den middag was 'er weer brand
van weinig belang

Den isten April ontfingen wy ver-
scheide rokken van eenige Heeren, die

volgens gewoonte, weer aan de Banjoo

zen, Tolken, Koks, Schryvers, enz.,
vereerd zyn.

De Wyn-tint, en de Spaansche Wyn,
was onder de Grooten zeer gewild; doc
konden ieder een (al hadden wy noch 2

iamen ’er af gehad) niet 'er mede hel-
N.

Den aden dito ging Fatsizemon al vroeg
by de Heeren afscheid nemen, en kreeg

by Nagay Oeneme een schrobbering, om
dat die geen Wyn-tint gekregen had, al-
andren.

Na de middag bragt een der Stads

Banjoozen een deel vreemdelingen by
ons, dat de opperste (alzoo ’t buiten zyr
verlof geschied was, en niet geschieder
mogt) zeer qualyk opnam

Coerisacci quam afscheit van ons nemen.

diens gunst wy voor de E. Maatschappy
verzogten

s Avonds was ’er weer brand in
Noorden, en niet verre van ons, weshal-
ven onze Dienaars de goederen ten eer

sten afpakten, en om ’t geld-Comptoir
de Canassers, enz. in kelders te bergen,
gereed stonden met pak en zak te ver-
trekken; doch de brand wierd ten eer

sten gebluscht; hoewel ’er die nagt noch
3 maal brand was

t

E ZAAKEN
Den 3den dito kregen wy 3Gezan ter

van de Heeren Ifinocami, Tosano Cami

en Nagay Oeneme Samma, die ons geluk
op de reize wenschten, waar op wy ten

10uuren uit Jedo vertrokken
Wy slicpen in Cammagawa, dat wy inCamma¬

Totska gedaan zouden hebben, zoo de gawa.
Heer van Kinokuni morgen daar niet had

moeten slapen.
GroctWy voeren over de Rockingo, en re-

an denden den aden dito met den dag weder uit
Heer van

ontmoetende den Heer van Kinokuni, inokun
die wy (als zynde een bloed-vriend des gedaan.
Keizers van Japan) groeteden, ’t well
sy ziende, stak hy zyn hand, ten
bewyze dat wy maar voort-ryden zouden,
uit den Orimon

Vy trolcken over de Banrieuw, reedden,
na dat ’s middags te Oizo gegeten had izo

den, voort, doorwaadden de Saccawa,
die, na oud gebruik, afgebroken was,
om dit Dorp-volk aan geld te helpen,

Odawa-juamen dus in Odawarra, daar halte hiel-
12den.

Den fden dito ten yuuren vertrokken

met Cangas, aten op Faconitoge en Fac
ge¬quamen ten s uuren in Misima. Het ge-

aif'
vangen Vrouw-mensch in l’aconitoge,
vaar van bevorens gesproken is, stond,

over Wagt-schending, gekruicigd te
werden

Den 6den dito ten half ; reden wy uit
Misima tot in Josiwarra, daar wy, om Josiwarr-
den regen , in Cangas gingen zitten;
vierden met vaartuigen over de Fousi
awa gebracht, quamen tot Cambarra, Cambar-
daar wy aten, van waar wy na Jeseri ge- ra
dragen wierden, daar wy onze nagtrust Jeser-
nielden.

Den yden dito reden met den dag uit,

zingen over d’Abbacawa, en daar na te
Marico in korven, en wierden over ’t ge- Marico
bergte tot in Ockabe, daar wy ’t mid- Ockabe
lagmaal hielden, gedragen; stegen van
daar te paard, trokken over de Sitoga-
va, en ’s avonds over de Ocjangawa

die om den regen wat gezwollen was,
nemende in Canaja onze rust in de her- Canaja.
berg

Den Ssten wierden wy ten 6uuren uit

Canaja over het gebergte tot in Nisacc-
Nsacc

edragen, daar wy weder te paard ste-
gen , aten in Mitski, trokken over de Mitsli.

Tenriuw, en namen onze nachtrust te
Famma¬Fammamats

AtsDen gden dito vertrokken wy met der
Foctagadag, aten in Foetagawa, en vernagteden

in Acasacka
AcaackDen 1oden dito met lantaarn-licht uit-

Ofammarydende, aten wy ’s middags te Ofamma,
Scriuw.alzoo de Heer van Fisien in Seriuw ver-

oefde, en ’s avonds mede in Mia vernag Mia.

tede, daar wy in de gewoone herberg
vry slegt onthaald zyn.

Ook verweerdigde die Hospes zich
niet
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niet eens, om ’t Opperhoofd, of den Op
bper-Banjoos te verwelkomen, of on
hem de minste beleefdhcit te bewyzen
alzoo hy ons , al eenige jaaren, tegen zyr
zin geherbergd hecft, en zich weinigaar
ons gelegen laat leggen.

Den iIden dito voeren na Quano, daar

wy voorspoedig ten 9 uuren quamen
hielden ’er ’t middagmaal , reden toer
van daar na Jocaits, daar ten 2 uuren

juamen, en vernagteden, alzoo dien gan
schen dag regen hadden

Den 1zden dito hebben onze reis ter

5 uuren weer voortgezet, aten ’s mid

dags te Sckinozizo, gingen in korven van
Sacanosta over het Soctsiammasche ge
bergte tot in Soetsiamma, daar wy ’s nagt
le en

Den 13den dito reedden met den dag
wcer uit, trokken over de Jocattagawa
met vaartuigen, aten in Issibe, quamen
ten ; uuren in het lang Dorp Oots,
schoon’t Opperhoofd verscheidemaaler

op de rcis verzogt had, om met de elfde
dug in Miaco te wezen, en alzoo van ’i
laatste nagt-logys bevryd te blyven , te
meer, alzoo zulkes in ’t voorgaande jaa
oole in in dagen geschied was; doch z

wisten hier zoo veel tegen in te brengen
dat het echter altyd na hunne hoofdig
rcit uitvallen moest, om tyd te hebben

van aldaar hunne byzondre zaaken te
konnen verrichten

Wy hoorden ook, dat 'er al 35 Jon

ken tot Nangasacki aangekomen waa
rII

Den 14den dito ten 7 uuren vertrok
ken uit Oots, en quamen ten 10 uurer
in Miaco,daar Fatsizemon met den Waarc

onze komst ging bekend maken, en quam
ons met ons spoedig gehoor, en met onze

gezondheit veel geluk wenschen.
Zeide ook gehoord te hebben, dats

Keizers Moeder door den Dayro met den

hoogsten eer-titel was beschonken , die
poit aan haar weder-ga gegeven was, of
son gegeven werden, dat alle de Lands-

heeren veel geschenken kosten zal
De Groote Rechter zond een Ban

joos met het gemeen geschenk, en com
liment

Den i5den dito lieten de Stadsvoog-
den ’t gewoon compliment ook afleggen.
waar voor hen de Tolk den 16den be

danken ging. Het Opperhoofd vraagde
waarom men morgen niet te land, in d'
plaats van te water, ging; doch hy had,
zoo Fatsizemon zei, te laat gesproken.

Den 1yden dito vertrokken wy me
Canga’s ten 9 uuren uit Miaco, bezagen
de Tempels, van waar wy in een huis op
Kiomiets gebracht wierden , daar de
Miacosche Hospes voor een Coebang
afscheid nam. Ook zagen wy den Dar

bot met zyn veel duizend beelden, qua-
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men na den middag in Fusimi, daar wy
het middag-maal hielden, gingen toen
in 2 speelbarken, die ons ’s nagts in Ofac- Caeen.

ca bragten.

Den 18 dito maakte Fatsizemon onze
comst aan de Stadsvoogden bekend, die
ons daar mede lieten geluk wenschen
Hy zei ook, dat 'er in de koper-zaaken
verandering zyn , doch dat men dat eerst
op Nangasacki hooren zou

Den 19den dito kregen de vaatjens enGroot

ledige kanassers weer uit Jedo, verstonden geldelee
ning desook , dat de koper-leveranciers 100 kis-
eter

ten geld van den Keizer ter leen gekre- aande
gen hadden, om ’er jaarlyks 10, zonder Leveran
enten, weder te geven, om dus in 10ciers van t

Koper.jaaren effen te zyn, genoodzakt zynde
om andre koper-bergen op te zoeken, dat
zy, alzoo eenige jaaren ten agteren ge
raakt waren, zonder ’t voorsz. geld niet
konden doen

Den zosten dito hoorden, dat in Nan-Vertrei
gasacki al 40 Jonken waren, en wy maak- van Olac-
ten alles klaar, om morgen te vertrek- be¬
ken

Den a1sten dito ten 9 uuren vertrok-

ten wy met vaartuigen uit Ofacca, wier
den door den Hospes met eenige versna
pering in een huis, daar men jaarlyks af-

scheid neemd, onthaald, van waar tot ir
Ammaleasacki voeren , stegen toen ti Amma¬

vaard, deden het middagmaal in Nisse- kasacki.
nojenna, en quamen ’s avonds ten 6 uu- Anleno-

jenna.ren, half styf van koude (alzoo de Win-
ter-kleederen geborgen waren, en’t juis
hard waaide) in Fiongo, daar in eenbark Fiongo.
gingen.

Den 22sten ’s morgens wrikten wy van
daar, en raakten meteen N. O. windein-

selyk voort, en quamen den 23sten dito
’avonds ten q uuren te Camro op de Camru

Rheede , , daar wy den 25sten eerst van
daan gingen, komende met boegseren en
vrikken dus voor Cammenosek ten an Camme

noscki.ker

Den 26sten dito ten 1uur ’s morgens
vertrokken met een goeden wind, qua-
men ook met een goeden wind ten iuur

s middags voor Seminoseki ten anker Semino¬
en begaven ons ten 6 uuren in 2 barken seki
die noch klaar moesten gemaakt wer
den) na Cocora, van waar wy den zysten Cocora.
dito met den dag vertrokken, gaande,

om den regen, eerst eenige, en daar na
ook de andren, in korven van Kfrosacki Kerosack
na Coanossi, daar wy ’t middag-maal en Coa-
nielden , quamen tegen den avond te noss
Ieska, of Isoeka, daar wy bleven , en

voeren heden ook met platte ponten over
Rievieren.

Den 28sten dito ten 7 uuren wierden

met Canga’s gedragen, veranderden de-
zelve in Oetsino en wierden daar mede

ver ’t Fiamietse gebergte tot in Jamaje Jamaje

gebragt, alwaar wy ’s middags aten,
s en
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alzoo ’t stil was; ontrent ten 9 uuren teen om ’t aanhouden van den regen lieten
Isafaje quamenwy ons tot in Maatscasacki voort-dragen,

Den 3osten April ten 6 uuren wier-alwaar wy te paard stegen, en quamen
den om de ongemakkelyke diepe wegen’s avonds in Coerme, daar wy met de
met Canga’s uitgedragen, aten in Janga-gewoone statie ingehaald wierden, moe-
mi, pleisterden op Fimitoge, wierdensten over z Rievieren met vaartuigen.
aan het Tempeltje Tensien, door de be-Den zysten dito ’s morgens ten 2 uu-
dienden van ’t Eiland ingehaald, en qua-en uit Coerme gedragen zynde, qua-
nmen ten een uur wederom in Decima,men ten 6 uuren op een volle galop ir
alwaar alles in cen goeden stand vonden.annagawa, daar al vroeg ’t middag-maal

nielden, en in 2 Staat-barken verdeeld nemende van de Opper- en Onder-Ban-
oozen met dankbaarheit ons afscheid.wierden, met welke wy al wrikkende,

De onkosten, op deze reize gevallen, heb elders gezien, dat by den tocht tot
Jedo beliepen.

Coebangs a ieder io Ryksdaalders.
Aan eenige Schryvers 5

De Schippers en Matroozen der bark.
12 Middagmaaltyden gehouden tot Firakatta,

Coesats, Sckinosizi, Quano, Olcasacki,
Arraay , Fockeroy , Marico, Josiwarra,
Facouroge, en Foesisawa, a ieder maal 2
Cot62199. 22

10 Plaatzen, daar men de nacht-rust gehouden
heest, als Minacoets, Isacoets, Mia, Alca-

sacka, Fammamats, Simada, Jesiri, Odau-
warra, Cannagawa, en Misima,  4 ieder
nagt herberging. 40

Pr L7En wegens de te rug-reize aan 10 maaltyden,
gehouden tot Oizo, Faconitoge, Cambar-
ra, Ocabe, Mietske, Foetagawa, Ofarm-
ma, Quano, Sekinozizo, Isibe. L0

En wegens 11 nagtrusten genomen in Cannaga-
wa, Odauwarra, Misima, Jesiri, Cannaje

Fammamats, Akasacka, Mia , Jokaits,
Soetsiamma, en Oots 44

64

Te zamen Coebangs 133
Of Ryksdaaldersaider. 10

Ryksdaalders 1330

Men moet met een ongemeene naauw- teld, en hem geweigerd, om dat een der
keurigheit op de bevelen der Japanders Bedienden op den tocht na't Hof, of na
letten, en die ook stipt uitvoeren, of an- Jedo laatst, zich niet stipt na de zinlyk-
ders zyn zy gewoon ons daar over aan- heit der Japanders zonder tegenspreken

stonds ’t gevoelen ’er af te doen hebben. geschikt had.
Om dat zich een slaaf van zekeren Joost Dat zy geen tegenspreken ter Wereld

Visser A. 1695 (zyn Meesters toorn willen dulden, is klaar genoeg gebleken,
ver zyne dronkenschap vreezende) in een vanneer zy over ’t voornoemd geval van
Wankan verstcken had, en daar op een den Heer de Voss die hen zulk een redelyken
plaats, daar hy niet wezen moest; ge- zaak voorstelde) zoo moeijelyk waren,
vonden wierd, zoo wierd de tweede var dat zy den tweeden, den Heer Wys, wel
ons sonder wiens opzicht dit, zoo zy zei- litdrukkelyk belastten daar af aan haar
den, geschied was, en die dit verant- Edelheden (gelyk hy ook schriftelyk ge-
woorden moest) door hen ettelyke dagen daan heeft) kennis te geven
aan een, van den 14den tot den 24sten Zy willen niet hebben, dat men zelf Willen
Mey, in zyn kamer gebannen, zonder maar een hond quaad doen zal : want A. gech
daar uit te mogen gaan 1696 leze in de oude papieren , dat de sonoquaad ge-

Dus wierd ’t gehoor-geven aan de Heer Keizer den 23sten Maart 2 Heeren van daan heb-
Dykman, ons Opperhoofd A. 1695, om groot aanzien, en Wyk-meesters aange-ben.
geen andre reden voor eenigen tyd uitge steld had, om opzicht over al te nemen,

en

Isafaje

Decima.
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den de onzen te kennen geven, dat alle de onteen het oog over alle oude honden te laten
nze bedienden, van boord komende (al- tot op 'tgaan, en aan de zelve wel te doen, ge-

leen de Opperhoofden, en de tweede uit- yttoe telyk zy ’er toen al 70000 by een gezameld
eroeen.genomen) tot op ’t lyf zouden betast wer-nadden, dic hem dagelyks wel 6oo baa-

den, dat zelf ontrent zeker Schipper allen Ryst quamen te kosten. Ook waren
vry onfatzoenlyk, zelf hem dwingendeer al verscheide lieden, alleen maar om
de zakken van zyn broek om te keeren,dat zy deze en gene honden eenig quaad
in ’t werk gesteld is.gedaan hadden, gedood. De Keizer wil

Over bagatellen weder zullen zy hun Andregeen oncetbaar gedierte gedood heb-
igen volk in stukken doen kappen, ge- dwaasheben

lyk A. 1691 de Stadsvoogd Sioe Besa-den, enZelf mogt 'er A. 1701 voor den zie-
kribbigmina zyn Dienaar, om dat hy wat te veel peden,ken Heer de Vos by zyn intrede in Jedc

gedronken had, liet doen. In tegendeel van hengeen hoen, om wat sterk zop 'er af te
sde zware zonde van Sodomie by hen aange-maken, gedood werden, om dat het te-
gemeen; en men ziet openbaar opgeschik-haald.gen ’t bevel des Keizers, die een sterk
te jongens, ten dien einde by hen op-Pythagorist was, streed
gevoedDat zy zeer scherp tegen alle sluike-Straffer

Om dat A. 1689 de Opper-Tolk vanyen zyn, hebben wy zoo nu en dan alnuiken

den Opper-Banjoos dood-gekapt wierdvryst eng getoond
door een, die zich in Tonsero aanstondsA. 1691 den 4 December dreigden zy
ook den buik snced, zoo wiert de onzenzoo wel de onzen en de Tsjincesen, als de
3 jaaren daar na den a1sten Februari be-Japanders, daar over voortaan zonder ee-

kend gemaakt, dat dit een ongelukkigenige verschooning te zullen straffen. Ook

dag was, en dat daarom de optogt voor-deden zy den 1oden dito twee Japanders,

aan den 15 van de maaneschyn (in deover hunne sluikeryen, in ’t bywezen van

plaats van den 16) beginnen zal ; waaralle onze bedienden (die dat moesten aan

uit men bespeuren kan, hoe vol byge-zien, zonder iemand, dan alleen de Op-
loove,en aan hoe veel zottigheden zy ver-perhoofden hier af te verschoonen) ont-
slaafd zyn, zoo dat met hen geen redenhalzen.

ter Wereld ontrent zulke voorvallen teZedert A. 1694 den z9sten Augusti, deden de
wanneor gebruiken isonzen de Geheimschryvers der Stadsvoog
de roCrs A. 1696 wierden ettelyke Kraaijen inden van Nangasacki, over dat men, op
ie1v1

kooijen, na zekre Eilanden, om dat ee-t verzoek van ons Opperhoofd, de roersde sche
nige van hun geslacht den Keizer, opvan de schepen (dat bevorens altyd ge-pen geligt

zyn. len weg zynde, bevuild hadden , alsdaan was) nu niet gelicht, en de luiken
vanditen weggebragt ; waar mede wyin ’t lossen niet verzegeld had, bedan-
van de Wereldlyke zaaken van Japan totken.

die van den Godsdienst overgaan.A. 1696 den Ssten Augusti quam deBelasten
A. 1696. Gehemschryver uit last der Stadsvoog-

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Van den Godsdienst der Japanders. En wel van den Heidenschen. Zy zyn Pythagoristen
in 't stuk von de verhuizing der zielen. Konnen God in hun taal niet noemen. Hunne ver-
scheidene Secten, tot drie voorname gebracht. Wie onder hen den Duivels-dienst, enz.,
invoerde. Priesters. Kloosters. Tempels onder hen. Waar in ’t voornaamste van hunnen
Godsdienst bestaat. Hunne Feesten. De Dayro, hun Paus. Net bericht wegens den
zolven. Eere hem beweezen. Zyn Vrouwen. Was hoofd der Geestelyken en Wereldlyken.
Zyn oudste Zoon zyn opvolger. Zyn tweede Zoon Veldheer. Ware grond van des Day-
70’s val. Zyn derde Zoon werd mede-Veldbeer, en tracht zich meester van ’t Ryk te ma-
ken. ’t Geen hem eenigzins belet werd. Keizer Tayko s eerste opkomst. De Japanders
voeren, na hunne jaaren en ampten, verscheide naamen. Hoe by eerst Soldaat wierd.
En zich by den Veldheer geacht maakte. Wera Veldbeer verklaard. Een groot ver-

meerderaar van 's Keizers inkomsten. Hy werd om de West met een Leger gezonden Kei-
zer Nobenage dood zich zelven, door misleiding van een Raadsheer. Die zich als Kei-
zer zockt op te werpen, dat hem Tayko belet, die zyn Meesters dood wreekt. En daar
op als Keizer voorgesteld, en door den Dayro bevestind werd. Groote overeenkomst van den
dienst der Japanders met de Roomschen. Hunne geesielyken alleen oordeelen van de geschil-
len. Hunne hoofd-geboden.

Van
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Van den Godsdienst der Japanders

YChoon 'er by den Heer Montanu
zoo wel over de Afgoden der Ja
vanders, en andre zaaken, der

A Godsdienst betreffende, gespro-

ken werd, konnen wy niet nalaten hie
van noch iets, op een andre wyze ge
schikt, 'er by te voegen

Men kend hier geen andren, dan den
Heidenschen, en den Roomschen Gods
dienst.

De Heidensche Godsdienst

De rechte aloude Godsdienst der Ja-

panders is de Heidensche, en in zich zel
ven niet anders , , dan een grouwelykc
dienst van hunne Afgoden, en van de
Duivelen

Deze hunne Afgoden zyn 'erverschei
de, als Taca, Amida, Cbamis, Canon
Toranga, Kantay, Dayboth, Jene, de Af

godin Fussa, en meer andre, welker be
schryving en afbeelding men by den Hee
Montanus zien kan; gelyk mede van een
Tempel te Miaco waar in duizend bec
den zyn; doch ’t is zeer waarschynelyk,
dat hunne meeste Afgoden eenige dappre
Vorsten, of wakkere mannen, die hun

Land eenigen grooten dienst deden, o
ergens in beven andren uitstaken, ge
weest zyn

Wel is waar, dat zy een opperwezen
erkennen; maar zy schynen met de Tsii
neesen zich daar aan zoo veel niet, al
wel aan hunnen dienst der Duivelen, en
der Afgoden, die zy vreezen, dat hen

quaad zouden konnen doen, gelegen te
laten. Weshalven zy die andre als hunnc

middel-Goden, en Voorbidders, gebrui-

ken , waar onder zy Amida, en Xaca
wel voornamentlyk eeren

Ook hebben zy, buiten de voornoem

de Asgoden, noch een Afgod der ver
storvene Kinderen , Sequani genaamd

een byzondren Bruilofts-Afgod, en meer
andren van die soort, die zy op hunne ge
zette dagen gewoon zyn eerbiedig aan te
bidden, en offerhanden in Tempels, die

zy tot hunne eere bouwen, en voor al or
de Feesten, die zy t'hunner eere vieren,
toe te brengen, somtyds niet ontziende
zich zelven ter eere van hen te verdrin-

ken, en op andre grouwelyke wyzen om
hals te brengen, waar in zy veel cere stel
len,o en waar door zy in het Paradys, ni
een omwenteling van 3 jaaren, hopen te
komen; doch zy plaatsen het zelve ette-

lyke millioenen verre, waar door zy, die

'er al in komen zullen, al een vry lange
reize te volbrengen hebben

Zynpy- Gelyk nu de Tsjineesen de verhuizins

hagons- der zielen gelooven, en die van de In-
ten.
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diaanen overgenomen hebben, alzoo stel-

len de Japanders, of altoos sommigen on
der hen, mede deze leere van Pythago-
ras vast; en ongetwyffcld komt het daar
ook van, dat zy de Ossen, Aapen, Slan
gen, en meer andre Dieren, Godsdien-

stig eeren , en byzondere Tempels tot
den dienst der zelve opgericht hebben
En daarom alleen verbieden zy ons ’t

Rund-vec te dooden

Het is nochtans vreemt, dat zy, schoon Konnen
zy zulk een ryke taal, en die uit tachtigoo

hiun taa
suizend Characters, of Letter-merken nietno-
bestaat, hebben, nogtans niet in slaat zyn, men.
om ’t woord God in hun taal uit te druk

0n

den kan, noch mag, de Japanders, Hunnt
ontrent het stuk van den Gods-dienst, verschei-

dene Secniet over eenen kam schecren, vermits
en

zy allen niet even eens daar over oordec
len

Menigerley Secten, en Gezindheden,
vind men onder hen , dog zekere voorna-
me hebben egter de overhand

Franciscus Kaverius bepaald ze op ne-
gen, andre Jesuieten op elf; maar de
eer Caron, en andren met hem , bren-

gen die tot twaalf, hoewel die weer tot
drie by uitstck bepaalt werden. Die van

de 12de Secte werden Iékois genaamd
zynde de waardigste, geleerdste, en wel-
ker Priesters trouwen, en alles ceten mo

ge¬
Tot 3De eerste nu dezer dije gezindheden

voornaby hen Kenxoes genaand, steldvast, de
mege

’er na dit geen ander leven, en dierhal-bragt
ven ook geen straf, ofbelooning, te wag
ten is. Echter bidden zy Amida aan

(tegen hun zot gevoelen) dat hy hen wil
behouden en zalig makeen

Die dit vaststellen,eeren echter den af-

god Chamis, en zweeren in tyden, da
ulks vereischt wert, by hem, zonder
dat ik vatte, tot wat einde (alzoo hy
nen dog niet helpen kan) of tot wat cin-

de de Keizer hen, ten bewyze van hun
trouw by den zelven zweeren laat, alzoo
dic Afgod hen al zoo weinig (na hunne

grond-stelling) straffen, als beloonen zal
Zy gelooven dat de ziel met 't lichaam

vergaat

et schynt nochtans, uit de veclerley
offerhanden, die zy hem van tyd tot tyt
toebrengen, dat zy gelooven, dat liy hen
in der tyd goed en quaad doen, en dus
ook zegenen, en ’t quaad afweeren kan;
hoewel ’er ook zyn, die de zelve, als zy
hen niet na hun zin verhooren, wel wak-
ker konnen geesselen.

In’t gemeen stellen de Japanders ook
vast, dat de zielen der afgestorvenen noch

eenige jaaren aan een, ontrent hunne gra-
ven zwerven, weshalven zy hunne Go-
den op zekere tyden na hunne graven medt
voeren, om aan hen daar te offerei

D.
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De tweede voorname Secte onder hei
is van die gene, die de verhuizing de
zielen vaststellen, en die gelooven, dat de
zielen niet alleen eens of tweemaal, maa
zeer dik wils in allerley lichaamen, zoo van
menschen en beesten, als mede in boo
men, na dat dan hunne bedryven in de
Wereld gewecst zyn, verhuizen.

De listige stellen zy vast, dat in de
lichaamen van slangen, de dieven in die
van eenige roof-dieren, de verhevener
van geest in deze en gene vogels, de deugd
zame in die van Ossen en Koeijen , de
vernuftige en potzige, in die van Aapen
Olifanten, en andre dieren, overgaan,
om welke reden zy ook geen van die of
andre dieren dooden zullen, behalven da

zy gewoon zyn die Godsdienstig te eeren
Een over-oud gevoelen, door Pythagora
die dit, nevens Plato, eerst van de AE

gyptenaars overnam) in Indien gebracht.
en door de Indiaanen verder onder de
Tsjincesen en Japanders, nevens mee

andren, verspreid

Hun Afgod Kaca leerde die gene, die
nem dienen, dat de zielen wel tachti;

duizendmaal van ’t eene lichaam in ’t an
dre verhunzen , dan eens over hiunne mis

dryven in vuile dieren , dan eens in deze

en gene Vogelen , Visschen, Slangen,
en Boomen, dog op ’t laatst in een Koe
of in Ossen, of wel ineen witten Olifant

varende

Dat zy nu ook eerbicd voor de groot
en hooge boomen hebben, is, om dat zy

vaststellen (en wel voornamelyk van de
dappere Krygslieden) dat de zielen van
hunne Vaders, na dat zy op ’t bed var
eere gestorven zyn, in zulk een boom
verhuisden. Ja zelfs oordeelen zy, da
eenige zielen in planten en aard-gewas-
schen varen , weshalven zy die ook to
geen spys gebruiken , nog die quetzer
zullen, op dat zy de zielen van hunne
voor-Ouders niet mogten verontrusten
De derde Secte is, Fokeux, genaamt

die mede den Afgod Kaca eeren, en die

vaststellen, dat zy door ’t noemen var
deze ; woorden, Namu, Mio, Foren

Qui Quio, zalig konnen werden. Wat
leze woorden beteckenen, weten zy zelf
niet, en dierhalven konnen wy die mede
niet vertaalen; maar ’t is zeker, dat 21

die van de Heidenen uit Hindoestan over-

genomen hebben, by welke men na de
ware beteekenis der zelve zoude moeten
zoeken

Deze Afgod Taca, die eerst een zeer
groot getal van leerlingen gehad heeft,
liet 'er  na, Cambadagi en Cacubao, die
de eerste gronden onder de Japanders ge
legt hebben, om den Duivel Godsdien
stig te eeren, en den zelven offerhanden
toe te brengen, waar door zy (die zeder

ook deze 2 leerlingen Godsdienstig be-
V. DEEL
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gonnen aan te bidden/ allenskens hoe langs
hoe meer tot allerley bygeloove, vange-
lukkige en ongelukkige dagen (in hunner

AImanach te zien) Waarzeggery, Dui-
vel-bezweeringen, Toovery, en wat meer
van deze kraam is, begonnen over te hel-

en, zoo dat zy in dit stuk van de Tsji-
neesen in ’t algemeen niets verschillen

Deze Fokeux onthouden zich meest in

cenzame plaatzen, in de nare Bosschen,
en op afgelegene gebergten, om by na
even eens, als de Jogi's in Indiën, hunnen
God te ieveriger te konnen dienen.

Gelyk nu ider van hen zyne byzonde- Priesters
re Goden eert, alzoo hebben zy daar toe
ook hunne byzondere Priesters, Bonzes,
genaamd , die ieder aan den hunnen byzon-
dere onderwyzingen en lessen geven.
vaar toe zy ook hunne byzondere Kloo- Kloosters.
sters van Jongelingen, en jonge Doch-
teis, hebben.

TempelsDeze Bonzes, die kaal geschoren zyn
onderen linne keelen; doch op de Feest-dager
hen.zyde rokken dragen, bezorgen by hunne

Overheden, dat er Tempels ter eere var
hunne afgoden gebouwd, en dat dezelve

daar in op gezette tyden, en voor al op
zekere groote Feest-dagen, gediend wer
den. Zulke Tempels zyn ’er zeer veel,

kostelyk en heerlyk verguld, alle van
nout, van welke de groote 2o, en de

kleene, 2, 3, en meer Priesters, tot 16
toe, hebben

Wat deel de Vrouwen daar in hebben,
(want de Mans komen ’er zelden) en op
welke vastgestelde dagen zy dit doen,
kan men uit het uittreksel van den Ja-
anschen Almanach zien.

Waar in 1Hun Godsdienst nogtans in zich
VOO1zelven, bestaat wel meest in her toebren
naamste

gen van Offerhanden (daar de Bon- van hun-
zes best van vaaren) en in ’t prevelen van nen Gods

eenige korte gebeden, die zy zeer dik- dienst be
wils herhaalen, en waar toe zy (om ’t sta4.

getal net te weten) ook hunne Paterno-
sters van kraalen, even eens als-die van ’t
Pausdom, hebben

Vorder weten zy, voor af na deneeten

van geen bidden, noch ook op andre ty-
den, en hunne Paapen prediken maardrie

a vier maal ’s jaars, en dan komen ’er de
mans by, dik wils Amida, of Nammande
rocpend

HunneGelyk ’er nu vaste Feest-dagen zyn, op
welke ider zyne Goden eerd, alzoo zyn Feesten.
er noch verscheide byzondre

Dus vieren zy de geboorte van zeke-
ren Sacano Nepha, den Ssten van de Si-
guats, of van de 4de maan, zeer plech-
tig, en den fden van de volgende maan
roguats genaamd, het Pelo-of Vlagge-
Fecst.

Sen yden van de Stisiguats, of van de

yde maan, vieren zy ’t Feest Tanna-Bat-
ta, of 't Starra-Fecst; en den 13den, en

de
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de 3 volgende dagen van deze zelve maan
het Lampjcs-Fecit, wanneer zy duizen
den van lampen ter eeren van verscheide
Afgoden cnestecken

Op den 13den van de Coeguats, of
van de 9de maan, vieren zy het Magis
of Maans-Feest, en den 5de van de Sioc
guats, of van de rode maan, houden zi
de Unisoe, of het Feest ter eeren van hun
nen oudsten Zoon; gelyk mendat in hun

nen Almanach ook zoo aangeteeken
vind; behalven alle welke zy nog ver
scheide Fcesten, en onder andre er ook
een hebben, wanneer zy ontrent de gra-
ven voor alle de zielen van hunne verstor
vene vrienden offeren, dat dan gemeene
lyk eenige Jongmans aan hunne Goden
die zy dan met zich by de graven voeren,
doen, en dan zyn zy, te rug keerende,
ider gewoon op den weg ’t een of ’t an-
der , even eens als of zy meteen van deze
zielen spraken, te prevelen, tot dat zy,t.
huis gekomen zynde, een tafel met al-
lerley lelkere spyzen voor zich opge
discht vinden , latende die spys eenigen tyd
buiten of binnen hunne huizen staan,
waar na die jongmans, na ’t bergen der
schotelen, ter Stad uitloopen, grootge
raas maken, om de zielen met takken van

boomen weer na haare graven te dry-
ven, dat voornamelyk in de Stad Me

warri geschied. Zulke dooden-feesten
noemen zy Bom-Feesten, en die werden

met Lyk-gezangen, en ommegangen, ge
vierd

Het hoofd van hunnen Godsdienst isDer
Dairo de Dairo, die wel eer (tot A. 1550) op-
hun Pauspergebieder van Japan was, doch die te

dier tyd van de Regeering ontzet is. Hy
onthoud zich tot Miaco, daar hem de

Keizer, alle drie of zes jaaren eens, komt
bezoeken. Alles, dat van hem te zeggen
valt, kan men omstandig, zoo by Mon-
anus, als ook byzonder en wel zoo ne

in dit volgende bericht lezen.

Kort bericht wegens den Dayro
of Japanschen Paus, mitsgaders or
wat auyze, en door welke onvoor¬

zichtigheit, by buiten het Opperbe¬
stier van dit Keizerryk , ’t geen hy
ppermachtig regeerde , gezet is

Coo de Japanders verhaalen, was deNer berigt Dayro zoo verre, als hun geheugen strekt
wegens

altyd oppermagtig gebieder van het magden

zelven. tig Keizerryk Japan , dog op zull
een wyze, dat hy te gelyk het opper-
ste hoofd, zoo in ’t wereldlyke, als in't
geestelyke geweest is.

Honderden van jaaren heeft hy dit op

pergebied zoo erfelyk in zyn geslacht ge
oeffend, en in een zeer diepe rust, zon-
der dat hy daar in eenigermaten gestoord
wierd, bezeten.

X.
ZAAKEN

De cerbied, en achting, die hem door Eere, hem
de Japanders bewezen wierd, was niet bewezen.
ongelyk die, welkc men aan den Paus

an Romen bewyst; ja hy wierd van de
meesten als een God geeerd, alzoo zi
het daar voor hielden, dat geen mensch
in heiligheit by hem te vergelyken was

Op dat nu zyn geslacht nietuitsterven Zyn
mogt , had hy 12 Gemalinnen , de Vrouwen
schoonste en edelste, die in 't Land te vin

den waren , die hem ider om ’t seerst
zogten te behagen, en alle bedenkelyk
genoegen te geven, om daar door zyne
gunst tot haar te trekken

Deze Dayro gaf niet alleen zync be-
hoofdreelen ontrent het bestier van dit Kei-
der We-

zerryk; maar verzorgde te gelyk ,, dat resdlyken
zyne geestelyke werten alomme door het en Gec-

geheel Ryk tot waarneming van den stelyken
Godsdienst verspreid, en door alle de
Bonzes ofte Priesters, ter plaats, daar 't

noodig was, verdeeld, en bekend ge-
maakt wierden, zonder dat de Priesters,

die alle van hem afningen, het vermogen
hadden, om daar toe of af te doen

Zyn eerstgebooren Zoon trad gemec-zyn oud
nelyk na zyn overiyden in zyn plaats, en ste Zoon
zyn tweede Zoon was, de algemeene zyn op-

volgerVeld-heer van ’t Keizerryk, voerende ’t
Ly1

jezag over het Krygs-heir, gelyk hy tweede
Zoonook alle zaaken, die daar toe eenige be
Veldeertrekking hadden, alleen bestierde

Deze Veld-heer woonde noit by, of
ontrent den Dayro; maar onthield zich

gemeenelyk zeer verre van den zelven in
en van de boven-landen, in ’t Oosten

gelegen, waar toe veeltyds de oude en
zeer beroemde Stad Kamakora gekoren
wierd, die wel eer in grootaanzien was,
doch nu zeer vervallen, en op het zuid-
oostelykste deel van 't Landschap San-

gam, recht tegen over ’t vlck Cannaga-
va, digt aan des zelfs Baay, en wat bin
nenwaards in 't Land Sangami gelegen is
Dit is een uithock, die zich wat zuid-

oost-waard voor de bocht van Jedo ver-
toond, en daar voor henen strekt

Zy hebben ook eenige tyd hun verblys
in de Stad Massamme gehouden, diche
den noch met veel roem in de Landstreel

Oysio in wezen is, en treffelyk bloeid
Naderhand, ten tyde van den onregt-

vaardigen bezitter des Ryks, of van der
Kcizer Nobunanga-Samma wierd het Hof
in’t Kasteel Mito, dat in 't Landschap
Fitayts, een van de beste van geheel Ja-

pan legt, gehouden
n deze landstreek heeft het naderhanc

de beroemde Keizer Tayke , na de dood

van Nabunanga , mede begrepen, die zyne
woonplaats in Osacca, en Fusime, dicht
by den Dayro ging nemen ; doch zyn
vervanger, Gongin-Samma verplaatste den
Ryx-zetel na Jedo, alwaar die tot nog toe
zedert by na 140 jaaren, ook gebleven is.

Te
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Te dier tyd nu (te weten over 199 jaaGrond
van des ren net) beging de Dayro een nieuwig-

DayrOs icit, waar van men in Japan nooit ge
val. hoord had, voerende een gewoonte in,

by dit volk , ’t geen vlak tegen alle nieu
wigheden in ’t stuk van Regeering is, tei
uitersten gehaat, gelyk hem dit nader-
hand niet alleen zeer berouwd ; maar ook

den waaren grond tot zynen val geleg
hecft

Hy had een derden Zoon, dien hy,
Zyn derd

om zyn Moeders wil (een Vrouw, die hy11O
mede oven alle zyn andere Gemalinnen bemin-
dic 10) ook tot cenig aanzienelyk ampt ver

heffen wilde
Ten dien einde gebood hy, dat hy be

nevens zyn ouder Broeder het ampt van
Veld-heer, doch dat elk van hen dit om
de 3 jaaren alleen waarnemen, en dat zi
dus van tyd tot tyd malkanderen veivan

gen zouden.
Wanneer nu de jongste Broeder zynTragt 2i5

meester oudsten Broeder vervangen, en het op-
van t Ry jcr-gezag zoo volkomen, als hy wensch-
te maleen te, verkregen had, maakte hy, dat hy

al de voornaamste Landsheeren op zyn

zyde kreeg, en dat wel met dien toeleg
om zich volslagen meester niet alleen var

dit ampt, maar ook van ’t geheel Ryk
cc maken, zonder dat hy van dit voor
nemen door eenige minnelyke afradingen.
of zware bedreigingen , af te brenger

2S

De oude Dayro, nu te laat zynen mis
’t Geen

sag ziende, was genoodzaalt het uitersteicm bele

werd. geweld, om dezen baldadigen en weer

barstigen Zoon tot reden te brengen, te
gebruiken, en hem met de wapenen aan
te tasten.

Hy zond dierhalven den Veld-heer, of

zynen oudsten Broeder, met cen zwaa
heyr tegen hem, die hem, naveel bloed-
vergieteus, en na veel moeijelykheden,
overwon; doch zoodanig, dat het quaad
hier door geenzins weggenomen wierd :
want de Dayro van hertfcer ondertus
schen gestorven, en zyn oudste Zoor
hem als Dayro gevolgd zynde, zoo be
gon de Veld-heer nu tegen dezen nieu
wen Dayro de zelve gangen, als zyn over-
wonne jongste Broeder, te gaan , en

was geenzins genegen, om zich aan den
Dayro te onderwerpen ; doch hy wilde
hem wel alle zyne eer-titels, en inkom
sten ; maar verder niet het allerminste
van de regeering, overlaten, waar of
dan de zelve in een nieuwen en zeer

zwaren oorlog ingewikkeld wierd
Daar op belastte de nieuwe Dayro een

zwaar heirleger by een te zamelen, zond
den Oversten Nobunanga als zynen Veld
lieer tegen zynen jongeren Broeder, die

enzeer lang tegen den zelven oorlogde,
wel cindelyk over dezen tweden weder-
spanneling quam te zegenpraalen; maar
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zoo ras was dezen geweldenaarniet over

wonnen, of Nobunanga, hierdoor opge-
blazen, en op dit oppergezag (dat hy nu
al gewoon begon te werden verlckkerc
zynde, begon zich openbaar mede tegen
den Dayro te verklaaren, en dat hy in '1
allerminste met hem (verre van onder hem

te staan) niet wilde te doen hebben, je
dat hy als Keizer van ’t geheel Ryk er-
kend wilde zyn.

Dit stelde hy voor op een tyd, als hy
wel wist, dat de magt van den Dayrc
rceds geknaket, en dat hy geenzins in staar

was, om die breuke te herstellen , zoo

dat hy genoodzaakt was met veel droef-
heit en met de uiterste tegenzin te dul-

den , dat deze nieuwe geweldenaar zig
an ’t eenc landschap voor, en van ’t an-

dere na, volslagen meester maakte

Hier door geraakte het geheel Land in
juur en vlam, en daar was geen Stad nog
Dorp, daar men niet alles in oproer, en
als in een lichten brand staan zag. Het
branden, blaken, moorden en rooven van

alles, wat maar los en vast was, ging hie
in ’t eerst afgrysselyk in zwang, terwyl
Nobunanga met zyne overstroomende magt
bezig was, om alles in te ssokken , en
net geweld na zich te trekken, hou

dende zyn Hof in ’t Kasteel Mito, in 't
Landschap Fitaits

Ontrent dezen tyd (zoo de Japander-
zeggen) deed zich het eerste Europiaanscl
schip ontrent Cicoko op

Nobunanga had toen een geschooren dic 16u
Tayko’snaar (dien de Japanders Boos noemen
erste ofwelke een Zoon had van zoo veel ver

komst.
nuft, en van zulken doordringend oor-
deel over allerlei zacken, dat hy zig daar
door in weinig jaaren van een gemeen
Soldaat, en van een Banjoozen Dienaar.
de weg tot den Keizerlyken throon heeft

weten te baanen.
Wat zynen naam aangaat, die is nad

De Japan¬
verscheide jaaren, tyden, ampten, enz ders voe
door hem bekleed, verscheiden geweest ren na

jun jaa-Men moet, om dit wel te verstaan
ren, envoor af zeggen, dat de Japanders niet al-
impten

tyd een en den zelven naam (gelyk wy ge verschei-

voon zyn) maar geduurig by het optre- de naa-
den van de jaaren, als zy een Kind, een men.

ofjongeling, en een Man geworden
net eenig ampt voorzien zyn, weer een
andren naam aannemen ; en zoo 'er cen
man van meerder rang, dan zy, in die
zelve plaats komt te woonen, zoo moet

de minste in rang aanstonds zynen naam
weer veranderen.

Deze Dienaar nu van Nobunangals ge Hochy
eerst Sol-schoren Dienaar, voerde, bejaard zynde,

den naam van Tayko en hy ging woonen daat
wierd.

by zekeren Edelman in ’t Land van Mi-
kawa, alwaar hy ontrent een slegt Dorp-

Loecoys genaamd , zyn verblyfe 3

had
DezeT2
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Deze Edelman zond hem in dezer

algemeenen opstand met eenig geld ni
Miaco, om geweer, en wel byzonde
een goeden houwer, mitsgaders het vei
dre, dat hy tot zyne verdediging meende
noodig te hebben, voor hem te koopen
alzoo een igelyk, die maar eenigen aan
hang van Boeren, of eenig ander volk.

wist te maaken, zyn best dede, om, in
dit troubel water visschende, meester van
de eene of d’andre plaats te werden, da
aan veel gemeene Edellieden te dier tyt
gelegenheit gegeven heeft, om hunner
staat inerkelyk te verbeteren, van ’t wel
ke de Keizers Tayko, en Gongin, geen
geringe preuven gegeven hebben

Tuyke nu kogt voor dit geld wel eer
goeden houwer, en meer ander geweer

doch vergat dit aan zynen Heer te bren

gen, en behield het voor zich zelven, zig
wel deftig daar mede uitrustende.

Daar op trok hy na ’t Leger van der
nieuwen Keizer, die zich reeds met ge
weld meester van de voornaamste deelen

van ’t Keizerryk gemaakt had, alwaar h

zich ten eersten als Soldaat in dienst be¬

gaf
Hy vond het zelve tegen eenige vyan

den in de oostelyke deelen van’t Ryk te
veld leggen, en zag metzeer veel opmer-
king, dat de zaaken daar door de over
sten niet op de rechte wyze, om spoedis
meester van het overige te werden, be
handeld wierden, waar van hy ook open

hartig zyn gevoelen tegen deze en geene
zeide, en hen verzekerde, zoo by het be
stier daar af hadde, in een zeer korten tyc

alles te zullen vermeesteren.

Daar waren eenige van zyne makkers,
die dit in acht namen , en ’er ook den
Veldheer kennis af gaven, die hem aan-
stonds liet roepen, en vraagde, of hi
dat gezegt, en ook moed had, om dat

uit te voeren. Hy zeide , dat hy
gezegt, en een spoedig middel, zoo mer

hem vertrouwen wilde, aan de hand had
om dat zeer gelukkig na te komen.

Hy sprak met den Veldheer niet alleer
verder, maar gaf hem met zyn ontwers

hier over zoo veel genoegen, dat hy goec
vond een preuve van zyne bequaamhei
te nemen, en hem ’t opperbewind over
eenige troupen te geven, ten einde h
daar mede iets ondernemen mogt

Hy dede dit zoo gelukkig, en voerde
zynen aanssag met veel beleid, ook zot
gezwind uit, dat het gansch leger, er
voor al de Veldheer , ja de Keizer zelf
daar over verbaast stonden, en van dien tyt
af van hem al voorzeiden, dat hy nog eer
groot man stond te werden

Alles, wat hy ondernam, gelukte hem
alzoo hy door zyne ongemeene schran
derheit middelen, tot het uitvoeren van
zyn ontwerp, wist uit te vinden, welk

E ZAAKEN
bevorens nooit by de Japanders bekend
veel min gebruikt waren; waar door h
zich in zeer korten tyd niet alleen mee-
ster van alle de hooge en noch overige
landen maakte, maar zich ook zoo dier

Werdin de gunst van Keizer Nobunange wist in
Veldneete wilckelen, dat hy hem tot zynen Op
erklaard

perveldheer over ’t Krygsheir aanstel
de

Buiten het waarnemen van deze gewig
tige bediening, liet hy zyn oog nog ove
veel andre zaaken van belang gaan, en
stelde ook cen zeer nette ordre op ’s Kei¬
zers inkomsten, die hy merkelyk, en on
gevoelig, wist te vergrooten

Daar was geen ampt in ’t geheel Kei-
zerryk , dat hy nietzeer net in zyn zwaart.

nawoeg , en waar af hy ’t onnoodige niei
met beleid en omzichtigheit wist te be-
snoeijen

Alle vertceringen en uitgiften doorlier

zyn schrander oog, zelfs tot het brand-
hout van de Kok in ’s Keizers Combuis

toe, al het welke hy wel op de helft ver
minderde, alzoo het nu eenigen tyd al
vry wat in ’t wild geloopen had

Is eenDaar zyn er, die geschreven hebben
3rootvedat hy maar een Boeren-Knecht, en ce

meerde
hout-kapper geweest zou zyn; dog dat raar van':
is mis, en alleenis dit waar, dat hy , door Keizer
deze en veel andre geringe verminderin- inkom

sten.gen op onnoodige verteeringen, jaarlyk-
voor den Keizer een ongeloofelyke som-
me gelds wist uit te winnen, en op te
eggen

Men zegt, dat zyn Boeren opzekeren

tyd te veel hout na zyn zin op ’t vuu
gelegt, en hy dat gezien hebbende, daar
ver tegen hen niet weinig uitvoer, de
helft ’er af nam, en ’t vuur, door t her
schikken van ’t hout immers zoo sterk

als te voren, branden dede; dog als men
dit geval de Japanders verhaald , zeg
gen zy, dit nooit gehoord te hebben

Na dat nu Tayko het zooverre gebragt Hy weic
m d

had, van meester in ’t oosten geworden w Ape
te zyn, wierd hy met een Leger om de een Lege
West gezonden, om de Landsheeren van gezon

Nangato, en Souo, mede onder des den.

Keizers gehoorzaamheit te brengen
Terwyl hy nu daar te veld lag, en een Keizer

bequame gelegenheit afwagtte, om zy- Nobunan
nen vyand met eenig voordeel te konnen ga dbo¬

tich zel-
aantasten, hoorde hy , dat de Keizerven
Nobunanga, doorverraad van zynen eersten
Raadsheer, zich zelven den buik gesne
den, en ’t leven benomen ; dog dat de-
ze Raadsheer te gelyk ook het voorne
men had, om ’t begonnen werk van No-
bunange te vervolgen, en zig als Keizer or
te werpen

Zoo ras Tayko dit verstond, maakte hy Taykc

vre4zonder eenige verdre last af te wachten
zyn niee-met deze twee Laandsheeren vredc, en
sters dooù

verzogt (onder belofte van een goede ver-
gel¬
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gelding) van ider nog gooo man tot zyn
hulp, om daar mede de dood van zyn
mecster te wrecken, en om te gelyk te

zien, of hy by dit geval zig den weg tot
den Throon, daar hy nu de naaste toe was.

niet zou konnen baanen-

De voornoemde Ryks-Raad had, by
zyn afwezen, den Keizer, zoo als hy in

de Lad-stove zat, weten wys te maaken,

dat een van zyne vyanden met een groot
getal van zyne dienaaren met geweld in ’t
Palcis ingebroken, reeds meester van al-

les, en al in aantogt was, om hem ool

aan een schandelyk einde te helpen, om
t welke te voorkomen, ’er geen beter

nog edelmoediger middel was, dan zig
(gelyk hy hem raadde) den buik te snyden,
or dat hy anders aanstonds in de handen

van een onverzoenlyken vyand vervallen
zoude.

De Keizer , dit te licht geloovendeEn wort
ils Keizer en voor cen schandelyke dood bevreest,
oorge- keurde dit middel mede voor 't beste, en

steld. sneed zich aanstonds den buik ; waar op
die Raadsheer terstond alles daar toe be

gon te schikken, om zich op den Throor
te stellen; maar Tayko was hem, eer hi

er om dagt, op hiet lyf, tastte hem met
de uiterste dapperhcit aan, versloeg hem,

nam Mito met geweld in, en stelde zig
zelven met veel Majesteit, en met alge-
neene goedkeuring niet alleen van’t gan-
sche volk, maar et geen teverwonderen
was) ook zelf van den Dayro, op denEn doo

den Day Throon, in zooverre, dat hy ook goec
obe vond, hem, als den eersten wettigen
vestig Keizer , daar in openbaar voor al het

volk te bevestigen.
De Dayro merkte na rype overwe

ging van deze zaak aan, dat Tayko-Samma

hem nooit gediend, en zich ook nooit
eigentlyk tegen hem aangekant, maar
dat hy zig van een slegt Soldaat met zoc

veel ywer en beleid onder zyne bevelhcb-
bers zoo deftig gedragen, en in alle voor
vallen zoo dapper gequeten had, dat hy
eindelyk door zyn eigen verdiensten Op
perveldheer geworden zynde, zig geen

zins met geweld in ’t ryk ingedrongen
maar alleen de dood van zyn Heer en
Meester op een loffelyke wyze gewro
ken, en zig zelven zoo den weg tot der
Throon gebaand had , dat hy (Dayro
zulkes zelf op dezen grond, niet qualyk

keuren kon, te meer, alzooer dog geen
middel nog hope ter wercld voor hem

overig was, om tot zyn oud bestier ooi
weer te geraaken

Alleenlyk vond men tot wederzyds ge-
noegen goed, , dat de Dayro zou voort-
gaan Dayro, dat is, Paus, en Hoofd in
t geestelyke te blyven, en zyn inkomsten

certitelen, zyn Hof te Miaco, en alles
dat daar toe behoorde , behouden,

mits dat hy de volslage bestiering van her
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gansch Keizerryk aan Tayko-Samma laten.
die hem ook om de 3 jaaren eens tot Mia

co plegtelyk zou komen begroeten; 't
geen eenige jaaren daar na ook zeer sta

telyk geschicdde; dog nu zoo stipt niet
meer (alzoo de Keizers zig zoo niei
meer willen laten binden) onderhouden,
dan alleen dat dit nog wel door Ge-
zanten van wederzyden waargenomen
werd

Na dezen tyd zyn ’er vervolgens altyd
Dayro’s geweest, die zeer gerust tot nu
oe binnen Miaco geleefd , daar zeer
prachtig hun Hof gehouden, en zigzel-
ven als Pausen , en Oppergebieders van
ille de geestelyken in gansch Japan, ge
dragen; maar die zich ook na dien tyd

nooit met de zaaken der Regeering van
het Keizerryk bemoeid hebben.

Men kan hem by niemand beter ver-En groote
gelyken, dan by den Paus van Romen, overeen-

komst derzynde, even als hy, ’t hoofd over alle
Japandersgeestelyken, en over alle geloofszaaken, un

relyk ook de geheele omssag van den dient mef
Godsdienst der Japanders met hunne Pric- de Room-
sters, (van welke sommige, of wel die sche
van 11 Secten, ook niets, dat leven heeft,
teten, en niet trouwen mogen) Klop
pen, Bagynen, Kloosters, Paternosters,
tellen van hunne gebeden, Afgoden-beel-
den , diensten, en Ziel-missen voor hunne

afgestorvenen, bedevaarten, ommegan-
gen, by Dood-Feesten, overtollige
verken der Kloosterlingen, en wat dies
meer is, een zeer groote overeenkom st met
den dienst der Papisten heeft, waarom zy
te gemakkelyker tot den Roomschen
Godsdienst over te brengen waren. In
dien hun Priesters de wetten overtreden

die werden tot den hals toe in de aarde
sedolven, en ider, die voor by gaat, moet
nem met een houte zaag een streek door

den hals geven, daar een elendige dood
op volgd

Ook zal men geen Japanders over zaa
Hun Gee-

ken van hunnen Godsdienst ooit hooren gelyken
-enige geschillen opperen, aangezien nie oordeelen

van de gemand , , dan de Dayro, en de Bonzes
schillen.daar over mogen oordeelen

De geboden, die zy stellen dat de Ja-
janders onderhouden moeten, zyn, na dat

de Secten zyn, 300, of ook wel 5oo ;
dog daar in stemmen zy alle over een,
dat 'er 5 geboden zyn, die men nako-
men moet.

Dat men niets dooden, nog iet, dat Hun
gedood is, eeten moet Hoofd-

geboden.2 Dat men niet mag steelen
3 Dat men geen overspel moet bedryven
4 Dat men niet liegen mag; dat zy, in

zekere gevallen met de dood straffen
Dat men zich van wyn wagten moet.f

Ge¬T3
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der dat zy, op levens-straf, cenigen andrenGelyk dit bevorens aangehaalde wel 't
willen duldenvoornaamste is , dat ’er van den Gods

Hoe zy nu gewoon zyn hunne doodendienst der Japanders in ’t korte kin ge-
te begriven, en plechtelyk te verbran-zegt werden, waar van men Montanus in
den , kan men by dien zelven Schryver me't brecde kan nazien, alzoo grypt die dit
de zeer net zien.gansch Land door tot nog toe stand, zon

HOOFTSTUK.VEERTIENDE

Van den Roomschen Godsdienst. Yaverius komi A. 1549 in Japan. Wat voortgan
en crugt by daar deede. Waarom de Koning van Cangoxuma de Christenen begunstigde
En wanneer dit opbield. Waar door Kaverius yver bier vruchteloos was. Zyn vertrek
na Firando. Hy gaat na Amanguci, Miaco, enz. Cosmus de Torres, Fernandez,
en Gagus, bleven bier in Xavenius plaats. Vriendschap des Konings van Bungo, aan
hem. Ten bevyze dat het Christendom bier doorbrak. Naamen der Jesuieten hier toege-
bruikt. Japansche Koningen bekeerd. Hunne Gezanten A. 1582 na Romen. Gevolgen
van 't werk der bekeering albier. Begin van de vervolging der Christenen. Verscheide
Priesters elendig, nevens veel andren omgebracht. In’t brcede door Montanus, en andren,
gemeld. Nieuwe vonden om de Cbristenen te ontdekken. Rauwaytsdo A. 1626 een
wrecd misbandelaar der Christenen. Nieuwe wyzen van pynigen uitgevonden. Dood van
Combosamma A. 1631. Die in wreedheit van zyn Zoon gevolgd werd. Hy verbied de
Kooplieden van Macauw op levens-siraf A. 1639 in Japan te komen. Gezanten A. 1640
onthalst. 's Keizers dood A. 1653. Quanc A. 1653 Keizer. En hoe 't Christendom
hier cerder uitgeroeid is. Zeldzaam geval van zes zververs, A. 1704 op t Eiland
Zatsuma vervallen, en in Japan gebracht. Merkwaardig geval van den Priester Sidori
A. 1708 in Japan gekomen. De Vraag-stukken door hem beantvoord. En zyn elendige

dood.

De Roomsche Godsdienst. wegens dit Land gedaan) allereerst, door

cenen Anger of Paulus di Santa Fé, daar
toe aangezet, na Japan getrolken, envan den ff YChoon nu de Japanders tegen-

woordig geen andren Godsdienst tot den laatsten November A. 1550 hierRoom
schen in hun land willen lyden, is 'er gebleven is, hebben wy bevorens reeds
6.66. Kb egter in de vorige tyden een groo¬ kortelyk aangehaald.
dienst. te en zeer voorspoedige overgang onder Na dat deze Apostel van Indien hier

hen tot den Roomschen Godsdienst gekomen was, en zig na Cangoxuma,
geweest, tot welke zy te gemakkelyke een Stad op het Eiland Bungo, of Xiko-
overquamen, om dat veel deelen van den ko (daar de vrienden van den voornoem-

Godsdienst der Japanders met veel deeler de Panlus di Santa fé zig onthielden) be-
van den Roomschen Godsdienst (gelyk wy geven had, namen de zaaken dezer be-
recds getoond hebben) overeenquamen keering in 't eerst zulken sterken voort-

behalven dat zy hen ook maar zeer wei- gang niet; als men zig verbeeld had, ’t
nige en korte lessengaven , die zy te ont- geen ten deele door de onbedrevenheit
houden hadden. van dezen Paulus in de gronden des ge W

Ook spraken de eerste Jesuieten niet. loofs (dic hy qualyk overzettede) en ten vrugt
dan zeer eenvoudig, van den drie-ceni- decle door de onkunde van Xaverius in daar dedc.

gen God, van Christus den Middelaar, de Japansche taal , die hem zeer zwaar
en waren verder zeer wel vergenoegd om te leeren viel, toequam.
als de Japanders zich maar lieten doopen. Nogtans scheen dit eenigzins in Can-
een Ave Maria, hun Credo, en de 10 goxuima te zullen opnemen, te meer
Geboden maar wel wisten op te zeggen; alzoo de Koning van die Stad van Xave-
hoewel de Jesuieten naderhand de Room- rjus eenig werk scheen te maken, en hem

sche Kerk-zeden vry breeder en in aller toegestaan had, zynen Godsdienst aan de
deelen daar begonnen voor te stellen; a Japanders te verkondigen
het welke daar hen nog geen nadeel Het was dezen Vorst egter zoo zeei e0n
gedaan zou hebben, indien zy niet niet om den Godsdienst te doen, als wel de Ko-
verder gegaan hadden, en binnen de paa- om ’t voordeel, dat hy van de aangebrag-ing van

Cangoxulen van hunnen Godsdienst, en om die te goederen der Portugeesen op Cangoxu
d0

maar voort te zetten, zonder aan de Re- ma trok, dat men klaar doorstecken zag, Christe
geering te tornen, gebleven waren. na dat de Portugeesen nu en dan met nen be¬

Xaverius Dat Franciscus Kaverius A. 1549 (na de hunne schepen ook wel voor Firando be- gunlig
ontdekking, bevorens gevallig door dekomt gonnen te loopen.

1549 i1 Portugeesen, Mota, Zeimot, en Pexot Hier over wierd de Vorst van Can
Japan.

goxu-



Zyn ver¬

trel na

irando.

Hy gaal

na Aina

guci,

12Co ,
enz.

VAN

. 1540 goxuma zoo verstoord op Taverius dat
En wan-hy zig na dien tyd zeer bitter tegen hem,

neerdit en tegen de Christenen, begon aan te
kanten; waar in hem de Bonzes getrouwophield.

hielpen, vermits Taverius de zelven, na
dat hy ze recht begon te kennen, niei
veinig wegens hun gedloos leven over
sen hekel gehaald had

Zy waren in ’t cerst te zamen groote
22

vrienden gewecst, en zelfs hadden de
door Ra- Bonzes niet weinig 'er toe geholpen, om
versus

de Japanders tot het aannemen van denver hie

vrugte- Roomschen Godsdienst te bewegen, her
OOs WaS vys makende, dat 'er zeer weinig ver-

schil tusschen die, en den Japanschen Gods¬
dienst, was; maardat blaadje keerde zeer

schielyk om , wanneer die Koning, en
daar op ook Xaverius tegen hen, en zy
weder even bitter tegen Taverius , van
toon begonnen te veranderen, zoodanig
dat eindelyk deze Koning klaar nit ver-
bieden liet, dat geen Japander zynen ou-

den Godsdienst zou mogen verlaten, of
Christen werden.

Cy wierpen hem ook voor hoe’t mo
gelyk was, dat hunne Ouders konden ver-
doeind zyn, dewyl hen deze leer nieteer.

dan door de Portugeesen, bekend gemaale ,
was, niet konnende begrypen, waarom
dit niet eer was geschied, vaststellende
dat dit alles ten laste der Portugeesen was.

alzoo die hen ecr moesten onderwezer

hebben.

Terwyl dan Xaverius hier niet meei
zag uit te voeren, vertrok hy na Firando

daar hy 'er, op zyne gewoone wyze, on-
rent 100 bekeerde, houdende hen niet

anders voor, dan dat 'er een drie-ëenig
God, een Middelaar, Jesus Christusge-

naamd, en dat ’er geen middel ter zalig-
heit, dan alleen door hem, was, zynde
dit uit ’t Portugees door Paulus di Santa
é zeer gebrekkelyk overgezet, en daar
pliet hy deze nieuwe Christenen ver-
ser onder de behandeling van Cosmus di
Terres ofTurrensis, terwyl hy, en Jo¬
innes F'ernandes (andere geestelyken , die
hy mede genomen had) na Amanguci, de
Hoofd-stad van het Koninkryk Nanga-
o, vertrolcken.

Hy wierd van dien Koning, na dat hy
’er ettclyke dagen geweest was, ontbo-
den, en gelast opening van zyn lecre te
geven , die deze Vorst zoo bespottelyk
vond, dat hy hem belastte te vertrek-
ken

Zy gingen dierhalven na Miaco, daar
zy, na veel moeite, en een lange reize,

aanquamen; dog moesten ten eersten ook
an daar onverrichter zaake verhuizen,

alzoo ’t volk met de wapenen in de vuist
tegen hen begon op te staan, weshalven
zy weer na Amanguci keerden, alwaar
zy dien Koning een zeer fraai uurwerk,
en eenige andre zeldzaamheden, in t
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eerst voor den Keizer Cubus (dien zy te4 1249.
ijaco niet eens sprecken konden) ge-
chikt, vereerden, waar voor hy hen ce-
nig goud aanbood , ’t geen zy edelmoc
dig afsloegen, zeggende, dat zy in zyn
and zoo verre over Zee, niet om goud,
of schatten, te vergaderen, maar alleen
gekomen waren om den Christelyken
vodsdienst voort te zetten, waar toe zy
van hem verlof verzogten, dat hy hen
ook toestond.

Zy deden daar in 't eerst eenige vrugt,
gelyk ook de Koning van Bungo zich
naderhand zeer genegen tot hen, en tot
dezen Godsdienst, toonde; dog dit belettc

egter niet, dat de Bonzes hen veel on-
dienst deden.

De Jesuiet Antmius Franciscus Cardin,
zegt, dat Xaverius voor ’t geloove in Ja¬

an zou gesteenigd, gegeesseld, en met py-
en gewond zyn , en dat hy zyn bloed

daar ook uitgestort, dog dat God hem
egter op een wonderlyke wyze verlost,
en behouden zou hebben; gelyk hy ool-
le eerste onder zyne Japansche Marte-

laars zoo uitgebeeld staat, hoewel ik dat
y geen Portugees Schryver wete gele-
zen te hebben

Egter bood hen deze Vorst groote-
lyks de hand, verzorgende hen, en daa
na ook Xaverius vervangers, van alles
dat zy van nooden hadden ; en zoo hy
oor geen opstand gevreest had, zou hy

mogelyk zelfs Christen geworden zyn
waar over deze Vorst Jacatondono den
haar van veel andre Vorsten, en zelf van

vele zyner Onderdaanen, op zig haalde,
zoo dat het ook eindelyk tot een open-
baare opstand quam , die hy egter tot
weemaal toe in korten tyd dempte

GSelyk nu de Koning van Bungo
Cosmus de Torres , Joannes Fernandez,
Balthasar Gagus, en meer andre , door
Xaveris hier gelaten, of gezonden, alle
gunst bewees , alzoo schreef hy A
1554 ook zeer vriendelyk aan den onder-
Koning van Goa, met aanbieding van
zyn vriendschap, en met verzoek, dat
sy Xaverius (die nu al 2 jaaren overleden
was) wilde wederom zenden.

Hier op zond de onder-Koning de
esuieten Melchior Nugnez, en Ferdinand

Pinio herwaards; dog de Koning, reeds
te veel om dien Godsdienst geleden heb-

bende, wees hen beleefd af, en hy zelf
wierd een Japansch Priester, en nader
hand Christen, en Franciscus door ce-
nen Capralis gedoopt, verlatende A.
1578 alle zyne Koninkryken, diehy aan

zyn oudsten Zoon overgaf, die de Chrif-
tenen mede, met groot gevaar van zig
zelven, zeer begunstigde, waar door hy
an zyn volk stond verstooten te wer-
den, dat zyn Vader drong het Ryk niet
zonder veel moeite weer te aanvaarden,

die,

Cosmus
le Tor¬
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nandez en

jagus,
lever

lier in
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die, na zyne vyanden verdelgd te heb-
ben, A. 1587 stierf-

Behalven dat het Christendom nu in 't
Ryk van Bungo, door den dienst van Ca-
pralis, en Lodewyk Almeida, zeer toe-
nam, zoo namen ook verscheide andre

Japanders het Christendom aan
En om te meer bewyzen tegeven , dat

de zaaken hier zeer wel voortgang had
den, zond men, al by Kaviers aanwezen,
hier twee Japanders, te weten, eenen
Mattheus, en eenen Bernhard (door Xa-

vier als Jesuiet aangenomen) uit Japan na
Goa, om van daar na Romen tetrekken.

en den Paus, als eerstelingen van dat
Heidendom, te gaan begroeten; dog de
eerste stierf te Goa, maar de andre heef

de voeten van den Paus gekust, waar na
hy te Conimbrica stierf.

Gelyk nu Xaverius kort voor zyn dooc
Balthasar Gagus, Eduard Sylvius, er
Pieter Alcaceva zond, alzoo zyn er na-
derhand nog verscheide andre (gelyk wi
uit de Portugeesche Schryvers, en ook
uit de byzondre brieven van verscheide

dezer zendelingen zien) hier gekomen.
Men teld onder de zelve Caspar Ville-

la, Lodewyk Almeida, Gonsalvus Fernan
dez, Francois Capralis, Lodewyk Frojus,
Joannes Baptista Montanus, Organtinus van
Brixia, Pieter Diaz, Arias Blandonius

Andrias Sanctius, Eduardus de Sylva, Mel
chior Nugnez, Francois Perez, en meer
andre, door welker dienst het werk der
bekeering van tyd tot tyd zoodanig tot
Amanguci, onder grooten en kleenen

toenam , dat de Jesuieten aldaar, en el-
ders, verscheide Kerken bouwden, on-
der welke die van de Steden Facata,
Cangoxuma , Saccai, Ximabarra, en
Nangasacki, boven andre uitstaken.

Een groote luister gaf het aandeze on
derneming, dat de Koning van Omura
Xumitanda genaamd, en Bartholomeus ge-
doopt, Christen wierd

Hy quam A. 1587 te sterven; dogliet
de Jesuieten 40 Kerken na, zonder dat
’er in ’t Ryk van Omura nu een Heiden
meer te vinden was

Niet lang 'er na volgde hem de Ko-
ning van Arima, die nevens de Konin-
gen van Bungo en Omura 3 Japansche
Gezanten A. 1582 afgevaardigd, en die
zoo grooten roep van dit werk der be
keering in Japan tot Romen en elders
(gelyk men in ’t werk van de Heer Mon-
tanus zien kan) gemaakt hebben,

Wat verscheidene wyzen van leeren

Zaverius, en zyne navolgers, gebruikten,
wyst de Heer Montanus mede Fol. 221
aan; maar toond te gelyk ook, dat nie-
mand hen beter leerde, dan de Jesuiet
Joannes Baptista Montanus, zoo metge
makkelyke gronden voor hen te leggen,
als met hen te toonen, dat het Ja-

E ZAAKEN

pansch geloove hen niet zaalig maaken4. 18..
kon.

Door deze zyne leere, en die van an

dere zyne medgezellen, kregen de zaken
der bekeering, niettegenstaande zy hevig
van de scherrzinnige en schrandere Ja-
panders over hunne geloofs-stulkken be-

streden wierden, zulken voortgang, dat
men veel redenen had, om ’er zich over te

verwonderen

Indien men dit egter wat nader, en in
de grond beschouwd, zoo waren ’er weer
verscheide redenen, die dezen Godsdienst
smakelyk, en de zelve den Japanders aan-
genaam maakten.

Voor eerst, om dat de Jesuieten veel
armen goed deden, waar door hen meer

armen ,, dan hen juist aangenaam was
aanhingen, hoewel hun geloove zoo ras
ophield, als de Jesuieten de beurs slo-

ten.

De handel , die de Portugeesen in de
landen van deze en gene Vorsten bragten.
en de winsten, die zy er aftrokken, be-
gunstigden al mede dit werk, te meer.

alzoo het ten grooten deelen van de Je-
suieten afhing, voor welke Eilanden of
Steden, de schepen zouden ten anker
komen.

Waar uit men dan ook zeer wel be-
seffen kan, dat het van ’t belang dezer
Koningen zonderling was, de Jesuieten
te vriend te houden, en ze aan hun snoer
te krygen, en om hun gunst niet tever-
liezen, den Christen-Godsdienst in allen

deelen te begunstigen, of altoos niet te

beletten, ten ware men de Koopvaardy-
schepen met zoo veel kostelyke waaren
van de Rheeden afjagen wilde.

De onkunde der Japanders in de ge
heimenissen der natuure, en de bequaam-
heit der Jesuieten, om van alle de verhc-
velingen en de natuurlyke uitwerkzelen
in ’t algemeen zeer grondig en klaar te

spreken, leidden mede een zeer goeden
grond, om agting voor deze Vaders te
krygen, en dus verder geloofaan hunnen

nieuwen voorgestelden Godsdienst , hoc
wonderlyk en onbegrypelyk die hen ook

voorkomen mogt, te geven.
Hier by quam nog, dat de Gods-

dienst , by de Bonses aan de Japanders
voorgeschreven, niet alleen zeer bespot
telyk in zig zelven, en ongemeen wreed.
maar dat ook het leven der zelven ten
uitersten godloos, daar in tegendeel dat
der Jesuieten (altoos voor het uiterlyke
vry zedig, en hun yver, om hun ge-
loove door allerley wegen voort te zetten,
zeer groot was.

Alle deze ten goede werkende midde- Begn van
len wierden mede niet weinig geschoort de ver
en ondersteund, om dat 'er tusschen den volging
Japanschen en den Roomschen Godsdiense der Chrif-

tenen.zoo veel overeenkomst is, en om dat er
vOor
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VAN

. 1622. voor hen zoo weinig te leeren, te be
grypen, en (altoos in die eerste tyden)
maar weinig te onderhouden viel

Hier door nu zyn met 'er tyd onnoe-
melyke duizenden van Christenen in Ja-
pan voor den dag gekomen; maar nadat
de Japansche Keizers (zoo men zegt uis
cen brief van een Jesuiet, door een Brus
sclaar aan den Keizer vertoond, en zeci

onregtvaardig ons ten laste gelegt) begon
nen te ontdelcken, dat het de Portugee
sche Priesters niet zoo zeer om het ge-

loove, als wel om het land, en om de

schatten van Japan (dat zy door hulp der
Christenen voorgenomen hadden in t-
nemen) te doen was, begonnen zy niet
weinig door allerley middelen tegen de
zelve te woeden, en het Christendom al-

len afbreuk te doen.
De Kcizers Nobunanga , Taicosama.

en Daifusama, of Goyssio Samma, hadden
daar een groot begin af gemaakt, hoe
wel zy door geduurige oorlogen binnens-
lands zeer veel daar in belet wierden;

maar Combosamma begon hen A. 1617 n1
anders aan te tasten. Veele duizenden

der zelve waren recds al lacchendeen met

vreugde ter dood gegaan, achtende het
een groote cere voor hun geloove ont
halst, of gekruicigd te werden; maar nu
vond men menigerley andere middeler
it, om hen met traanen en droefheit

ter dood te brengen
Dcze Keizer was de eerste, die de

Christenen aan een paal verbranden, en
ze allengskens dood zengen dede.

Voor al zogt men alle de Roomsche

Priesters uit te roeijen, die over al opge
zogt, en eerst onthalst, en naderhanc

(alzoo zy voor geen onthalzen vreesden
met langzaam vuur verbrand wierden

Men had eerst Pieter ab Ascensione, een
Franciscaner, Joannes Baptista Machado

een Jesuiet, Alfonsus Navarette, een Do-
minicaan, en Ferdinand  Santa Josépho,

cen Augustyner, binnen Omura onthalst
maar na dat men bespeurd had, dat zy

dit voor een groote eerc, in plaats van een

zware straf, aangenomen, en blymoedis
ondergaan hadden , vond men goec
de Priesters te verbranden, te blakeren,

en hen by langzame vuuren te braaden
Men nam daar de preuve af met Pietei

de Zuniga, een Augustyner, en Lodewyk

Flores, een Dominicaan , beide Antwor-
pers, nevens welke nog 12 andren ont
halst wierden; dog men vond daags daar
aan zeer weinig van hunne lyken, alzoo
de Portugeesen met de half-gebradene
lichamen der zelve zeer veel stukken ge-
sneden hadden, om die als Heiligdom-

men tot hunne gedagtenis te bewaa

ren
De Japansche overheden van Nanga-

sacki, dit zeer qualyk nemende, droe
V. DEEL
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gen daar in ’t vervolg zorg voor, wan-A. 1622
neer in September A. 1622 de Jesuiet
Karel Spinola, en de Dominicaanen Fran¬
cois de Morales , Hyacinth Orphanel, en
Alfonsus de Mena, geblakerd wierden,

alzoo zy hunne lyken in diepe putten wier-

pen, die tot assche verbranden, deassche
nZee brengen, en in de wind verstrooi-
en deden, om alle overblyfzels van deze

geblakerden weg te nemen.
DoorWat verdere woede men toen en A

Monta1623, te Jedo met verscheide van deze
jus, en

Priesters aangerecht heeft, kan men alandre,
mede by den Heer Montanus en andren zien, gemeld
gelyk ze de Jesuiet Antonius Franciscu-
ardin in zyn bundelken met Japansche

bloemen, A. 1646 te Romen in 't Latyn
gedrukt, nevens de wyze op welke ic
der van hen gestorven is, tot amy toe,
afbeeld

Bchalven een groote menigte van Prie-
sters (by den Heer Montanus verder ge-
meld) wierden ook duizenden van Japan-
ders , oude en jonge op een jammerlyke

vyze vervolgens aan hun dood gebragt
en door de pynelykste middelen, die men

uitvinden kon, gedwongen, om , of hun
geloove te verlaten, of elendig te ster-
Vein

Nieuw-Men gaf ook openbaare geschriften,
vondensie men aanplakken dede, uit, waar by
om de

aem, die een Christen, of een Christen- Christe
nuisheer aanwyzen kon, ’t huis, dat den nen te

eigenaar toequam, en nog een geschenk ontdek-
ken.boven dien, beloofd wierd.

Noit ging dit werk zoo streng aan, Kau-
ils A. 1626 onder Kauwaytsdo , Stads- waytsd
voogd van Nangasacki, die wel alle zyne A. 1626

een wreet
oorzaaten in ’t jammerlyk ombrengen mishan-
lezer elendigen verre overtrof; maar hoe laarder

hy ’er meer doode, hoe ’er meer Chris- Christe-
enen voor den dag quamen. Zelfs de nen¬
jonge Kinderen der Christenen wierden
niet verschoond, schoon zy al zoo wei-
nig van ’t Roomsch geloof, als de mee-

ste bejaarden, wisten.
Ja ’t is onbegrypelyk, hoe ou-

len en jongen zoo standvastig aller-
sei martel-dooden , by zoo weinig
kennis als zy van het Roomsche ge-
oof hadden, hebben konnen lyden, en

echter is het zeker, dat zy by duizender
op de allerelendigste wyze, en zeer
angzaam aan hun einde gebrugt zyn.

Het bleef niet by branden en blake- Nieuns
ren; maar, of dit nog te gering was, wyzen
nen dwong de Ouders de Kinderen, en van pyni-
de Kinderen hunne Ouders, met de zie-Sue¬

dende wateren van Singok Gby de Heer
Montanus nader Fol. 238 beschreven) op
de naakte huid te begieten

Veelen hebben dit uitgehard, en zyn
t bestorven, moedigende malkandren ten

einde toe tot standvastigheit aan ; dogve-
len, dit niet konnende uitstaan, vielen af-

Bui-
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A 1626. Buiten dit middel spykerde men in
Nangasacki de huizen van veele Christe

nen toe, en men vond nog veel andre
middelen uit, om hen tot afval te dwin

gen , waar onder 'er zelfs verscheiden
zyn, die ik my schame hier in 't breed
te beschryven, om geen kuische oogen
en ooren te ontstigten.

Dood van Zoodanig wierd ’er onder den Keizer
Cemter¬ Combosamma tot A. 1631 tegen de Chrif-
tamma A. tenen gewoed, wiens voetstappen zyr
1631; dis

Coon Toxogunsama zeer yverig navolgde,can zyt
en die in de plaats van Kauwaytsdo eener2101ge

volg- nog veel wreederen Stadsvoogd, One-
werd. mendonne genaamd, stelde

Wat de tedere Vrouwen, de Moe¬
ders en haare kleene Kinderen, de jonge
en beschaamde Maagden, onder dezen
verwoeden beul, meer dan de mans, t1
lyden hadden, kan men al mede by den
Heer Montanus, by Caron, in zyn be
schryving van Japan, by Reyer Gysbregis-
zoon, en meer andren, zien

De Keizer, het door dezen wreed
Hy ver¬

aard in 45  46 dagen nu zoo verre ge-
bied de

bragt hebbende dat byna alle deKoop
Roomschgezinden afvielen, en ’er geerlieden

van Ma- hristenen meer te vinden waren, ver
cauw niet

bood nu ook zeer streng, dat geen Por
in Japan

te komen-tugeesche Kooplieden, of anderen, van
Macau op verbeurte van schip, lyf, er
goederen na Japan zouden hebben te ko¬
men, dat hy A. 1639 afkondigen liet
om daar door in ’t geheel het overvoeren

der Priesters te beletten. Een grootver-
lies voor hen alzoo zy A. 1638 vee
meer, dan ’t jaar te voren, gewonnen
en met 2 Galeotten by na g millioenen
gouds na Macauw vervoerden. Niette-
genstaande nu dit verbod, zonden die
van Macauw A. 1640 eenige GezantenGezanten
na Japan, om zich daar af, dat zy PrieA. 1640

onthalst sters vervoerden, te konnen verontschul-

digen, ’t geen by den Keizer zooqualyl
genomen wierd, dat hy de zelven ter doot
doemde. Zy verontschuldigden zig mei
te zeggen, dat de Keizer verboden had
om daar met Koopmanschappen te ko¬
men, dog niet, gelyk zy nu qua-
men, om Gezanten na Japan te zen
den.

Hy, zig daar niet aan kreunende, de’s Keizer
de over 6t persoonen het vonnis vellendood

1653. om die alle te onthalzen, dat ook door
61 beuls uitgevoerd wierd. Hy zond 'er
12 wederom na Macauw  om de tydins
'er af te brengen. Na alle welke, en
meer andre gepleegde wreedheden, ook
deze Keizer Toxogunsama A. 1653 quam
te sterven.

Na dezen tyd wierd een onmondigQuan
orst, Oname genaamd, op den throonA. 165

Keizer verheven; dog ’t Ryk door s Voogden.
of Ryks-Raaden, bestierd, die wel zoo
streng niet tegen de Christenen gewoed

E ZAAKEN
dog egter belet hebben , dat 'er geen4. 1652
Pricsters in ’t Ryk quamen

En met 'er tyd is het Christendom hier Christen.

zoodanig uitgeroeid, dat 'er jegenwoor-dom hie-
rderdig geen een meer te vinden is, en zoopng-

er maar een in een huis aangewezen werd, roeid.
moeten zy alle in die straat clendig
sterven, en zig den buik opsmyden.

Egter steld men vast, dat 'er tot nog
log zoo bedelttoc nog verscheiden ,

Japansche over-zyn, dat 'er voor geen

hcit agter te komen is
In den jare 1704 krceg men op Nan-zeldzaam

gasack: tyding , dat 'er 6 Vreemdelin-geval van
gen, die niemand verstaan konde, mettes nwel

vers A
een onbekend vaartuig, aan een der buite1 94op-
Eilanden van Zatsuma aangekomen wa-rijand
en, welke tyding aan den LandshecrZatsumi
van Zatsuma, en vervolgens na het Kei-vervallen

en in Ja
zerlyk Hof, met allen haast wierd afge

an ge

zonden. Dit gaf allerhande gerugten, enoragt
gedachten zonder dat men agter de
zaak konde komen, tot in het drukste

an de negotie-tyd, dat de Nangasackise

Gouverneurs aan de Opperhoofden van de
Compagnie lieten berigten, dat 'erG Eu

ropiaanen, wel meer als 3 maanden gele-
den, en uit de Manillasafgevaren, in Ja¬

pan waren aangekomen, die op Reiner-

lyke ordre, met het vaartuig en al zyn
mslag, herwaards gezonden wierden, om
Joor de Hollanders ten huizen van den

Gouverneur, en grooten Nangasackisen
Raad, geexamineert te werden, gelyk
wy ook dien zelfden dag een meenigtc
rroote wagt-barken en andere vaartuigen
de Baay zagen inkomen, als of de Stac

een belegering most uitstaan, en ’t ge-
loop van de menschen, na de waterkant
was onbeschryfclyk

Zoo dra zy aanquamen, en de afge
zondenen van Zatsuma met de Gouver-

neurs gesproken hadden, wierd het vaar-

tuig uit een zware bark op Land gebragt,
en de 6 mannen ider in een beslote Nori-

mon, als gevangenen overgeleverd
Ondertusschen wierden de beide Op-

perhoofden, en de Negotie-Bockhou-
der, Christiaan Boonen, om notulen van
’t passerende te houden, afgehaald, en
by het vaartuig gebragt, bevindende het

te zyn een groote en wyde Canoo, uit
een hout gekapt, maar voor ’t slaan van

t water een weinig op geboeid, de mast
en gilling waren bamboezen, en zeilen
van stroo-matten, het roer was met rot

ting aan de agter-steven, in plaats van
jzer, bezorgt, en alles naar advenant ge-
teld.

Daar op gingen wy na de Gouverneurs,
die met hunne Secretarissen en verderen

raad vergaderd, aan de Opperhoofden

voorstelden, hoe het geval was, en of
zy geliefden die 6 mannen te examine-
ren, wie zy waren, waar van daan zy

qua-
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A 1704. quamen, en om wat redenen zy zigher-
waards begeven hadden.

Dat ze wel verscheide dingen met wy-
zen en beduidingen in al dien tyd hadden
ontwart : maar niet te regt ; , dat daar
op de Keizer had geordonneert, om de
Hollanders het examen op te leggen, er

een net berigt daar van op te stellen, dies

verzogt de Gouverneur, of men voor
cerst geliefde ite vragen, ’t geen hy in
bersoon zouw voorstellen, en dat hy
vrecyde , , dat het lieden waren van de

Roomsche Religie, en ligtelyk een Prie-
ster daar onder, dat hy egter hooptezulx
niet waar te zyn, om dat het onnoeme

lyke moeiten voor hem, en zyn medc
Gouverneur, zoude na zig slepen, het

gantsche Hof in beweging brengen, die
6 menschen ongelukkig maken, en ons,

zoo zy na ’t Hof in gevangenis moester

revoerd werden, op ongemaene ongel
den, en bezigheden brengen, gevende
na ons begrip genoeg te kennen, dat,
al schoon zy Roomsch waren, en men
het verzwygen konde, dat men het ce

zwygen zou. Dit bragt ons in bekom
mering, en de mannen wierden bloots
hoofds, dog los en ongebonden, voor on

gebragt, op de plaats, daar de misdadi¬
gers ondervraagd werden, op de steener

onder den blooten hemel 12  2 voet be-

neden de plaats, daar wy alle zaten. Zi
waren verblyd Europeanen te zien, en
ant woordden op de vragen, wie zy wa-

ren, hoe genaamt hunne ouderdom
waar van daan, enz. wel onbedeest. Het
waren 2 Hollanders, een Vlaming, 2
Schotten, en een Engelsman. Aan een
Schot , die ’t naast aan de Hollanders

stont, gevraagd zynde, van wat Religie
hy was : antwoorddc Protestant, en ir
stilte hem toegeduuwd werdende, dat is

God dank, zo voigden ook alle de an-
deren, en betuigden Gereformeert te zyn

Daar op wierden zy weder weg ge-
bragt, wy bedankt, en gingenuit de ver-
gadering na huis. Tvec a drie dagen
daar na gingen wy wederom, op verzock

der Gouverneurs, derwaards, en de ge
vangenen wierd hun ant woord voorgele
zen, of zy nog daar by persisteerden: en

zeiden alle ja.
Toen wierd aan ons bevolen hun t-

vragen, van waar zy quamen, en waarzi
na toe gewilt hadden

Zy zeiden te komen uit de Manilhas,
en hadden de wil na Canton in China

Verder wat hiun bewoog de Manilha’s te

verlaten, en na Canton te stevenen
dutw. Om uit handen van de Span

aarden te komen, die hun te veel om
te sterven, en te weinig om te leven
3ven

Vrag. Of zy wel wisten waar, en in
wat Land, zy nu waren:

3 NP 155
Antw. Zy geloofden aan al de omstan-4. 1704

digheden in Japan te zyn, maar hadden
eer zy de Hollanders, en de vlag van de
Logie, hadden gezien, en een der Tol-
ken gesproken, niet geweten, waar zy
wareii

Vrag. Hoe zy by de Spanjaarden wa-
ren gekomen:

Hicr op deed ider appart relaas, de
een op deze, en de ander op gene
vyze met lorrendraaijers in de Spaansche
West-Indiens te zyn genomen, en zoc
de een vrywillig, en de ander ge-
swongen, derwaards gevoerd, dog de
Vlaming zeide met een Vrymans vaar-
tuig van Batavia te zyn gevlugt, om dat
hy zyn commanderende Corporaal zwaar-
lyk had gequetst.

Vrag. Hoc het mogelyk konzyn, dat
zy, na Canton cours stellende, in Japan
konden vervallen , dat een heel andere
veg is:

Antw. Om dat geen Stuurman onder

hun was en ’t compasje, gelyk men
oor de Kinderen op de markten koopt,

en de ronte van omtrent een Holiandscht
gulden heeft, door de beweging van de
Zee, geen streck ter weereld hield, er

zy op Gods genade moesten varen, alzoc
niet durfden wederkeeren

Vrag. Hoe zy met zoo een wrak

vaartuig hadden durven ondernemen, zoc
een zware Zee over te steken

Antw. Zy waren met een Schipper af-
gesproken, die op zyn vertrek lag, en
hen vervoerd zoude hebben, waarom zy
dit vaartuig voor een Spaansch quaartje
van een Weduwe gehuurd hadden, op
naam van hun te gaan wasschen, en, buiten
comende, was het schip al weg; we-
der te keeren, was erger als de dood.

Dies namen zy resolutie om langs de
strand heen te varen, en verzagen hun
hier en daar by de Boeren met provisie,
en gereedschap tot de reis, gedragende
hun aan het daar van gehouden dagregister
daar al hun wedervaren in stond aange-
ekend, en wy, daar niets van wetende,
stonden verbaast, toen ’er een zak voor

den dag quam, daar dit register en ee-
nige boekjes van de Roomsche Religie,
met een party oudc plunje, en andere

rommeling, uit voortgebragt wierd
Mitsgaders een degen een enter-byl,
een parring, en een mes, en ook het
Compasje, boven gemeld. Alles volgens
cen Inventaris, by die van Zatsuma over¬
geleverd, en daar by een bondel papie-
ren, van’t geen zy dagelyx tot hun on-

derhoud genoten hadden. Ider pupier in
’t Japans beschreven, en ondertekend
door den Vlaming Karel van der Hagen
die by alle de Japanders als Kapitein ge-
houden wierd, en suspect was eer
Roomsch Priester te zyn : want zy had

den
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Atzoa den gemerkt, dat hy de verstandigste er

schranderste van allen was. Tgeen zy on-
derweeg wilden eten, by voorbeeld, hoer
deren, eijeren, vis, enz., tykende hy
aanstonds op ’t papier, en voerde de
pen als 'er geschreven wierd.

Men vraagde verder, waarom zy hun
neReligie loochenden, de wyl aan de boek

jes bleck, dat zy Roomsch waren. Hur
antwoord was, die boekjes expres medt
genomen te hebben, om , zoo zy Span
jaarden, Portugesen, of Fransche sche
pen op de Chinesche kust ontmoetten, t
toonen, dat zy Catolyk waren, om dat
ze anders geen heul daar by zouden vin-

den, en dit maar als een Stratagema ui
voorzigtigheit gedaan hadden

Vrag. Of zy dan ook wisten, dat 'e
geen Roomschgezinden of eenige dir
gen, die Religie rakende, in Japan mog
ten komen:

Antw. Zulx wel gehoord of gelezer
te hebben, en zouden ook die boeken nies

aan de wal gebragt hebben, zoo zy ge-
weten hadden, aan of in Japan te zyn.

Vrag. Of zy dan die boekjes wel, to
blyk van veragtinge, en tot verfoeijing
van die preuven , wilden met voeten tre
den

Antw. Ja. Gelyk ook aanstonds bevo¬
len, en uitgevoerd wierd, dog de Vla
ming deed het zoo hertelyk niet, ofmer
kon zien dat het hem zeer deed, ’t geenz
Japanders aanstonds neusden, dog voor
ons verzwegen.

Vrag. Wat hun onderweeg al ontmoet
en waarom zy een Japansch vaartuig had
den nagejaagd

Antw. Gedroegen zig aan het dagre
gister op ’t eerste, en zeiden op het twee-
de, dat zy het vaartuig hadden nage-
volgd, op hoop van ergens menschen te

vinden, om eindelyk in vryheit te ge
raken.

Toen vraagde de Gouverneur, of zy
het niet aangelegt hadden, om Zeeroove
ryen te plegen; en of de Opperhoofder
niet bespeurden, dat het segt en ruw volk

was; en schoon wy alles op de zagtste
manierbehandelden, wierd geordonneert
dat zy hun den rug zouden ontblooten
alzoo in Holland de quaaddoenders of
den rug gebrand-merkt wierden. Dit
geschiedde, en alles wierd zuiver bevon

den, en na alle gedagten zou dit de
laatstemaal geweest zyn, dat wy om die
zaak in de Stadt quamen : maar zoo als
zy weggeleid zouden werden, wierd ge
ordonneert hunne zakken te bevoelen,
en om te keeren, en tot onze verbaast

heit, en zware consternatie van den Ja
panschen Raad, wierd uit een zak van
een der Hollanders gehaald een Pater
noster, met een koper penninkje onder
aan hangende, daar een heilig op stond
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afgebeeld. Hier was alles over in de A 17c4.
var en die man wierd op nieuws su-
spect gehouden, en scherpe verwytingen
gedaan , dat hy zyn snoertje niet had
vergegeven , op ’t geen bevorens isver-

handeld : maar hy , een onbeschaamd
mensch zynde, antwoordde resoluit, dat

hy niet waardig had geagt, om over zul-
te vodderyen tespreken, om dat het geen
Patcrnoster was : want dat 'er verscheide

koralen by mosten zyn eer heteen Pater-
noster kron uit maken; volgens ondervin-
ding by de Catholyken gezien

En tot zyn volkomengeluk toonde hy,
dat 'er 3  4 koralen van die snoer in

plaats van knoopen aan zyn hemtrok ston-
den ; dit maakte het werk zagter, maar

toen zy weder weggeleid wierden, toon-
de de Raad veel zwarigheit, en oor-
deelde hen absoluit Roomschen te zyn.

begerende de uitspraak van de Opper-
hoofden, die betuigden niemand in het
hert te kunnen zien, en alleen op de ui-

erlyke en mondelyke belydenis te kunnen
t’zeil gaar

Toen zeide de eene Gouverneur,

examincert dit dag-register, en doet rap-

port, als gy wederkomt , wanneer il
u toonen zal, of zy Roomsch zyn, of
niet, daar op hadden wy gedaan
’t Voorncemde dag-verhaal doorlezende.
ronden wy het leven en bedryf van Karel
van der Hagen, van zyne jeugd af, het

juade zoo wel, als ’t goede aangetekend,
in de Roomsche Religie opgevoed, en

een goed voorstander van de zelve, ha-
lende in zyne beschryving aan een groot
Hecr op Batavia E: B: die een Pricste

en Altaar in zyn huis had, en dat hy al-
daar met vele anderen in de Mis was ge-
weest, en dien Heer noemde hy den
Patroon der Catholyken.

In de Manilhas had hy 2 van deze
maats, de eene den Hollander van de Pa

ternoster, en nog een Schot, in zyn Re-
ligie onderwezen, en tot belydenis var
dezelve overgebragt, met deze periode,
dat hy eindelyk die 2 mannen van de Ge
reformeerde tot de Christelyke Religie
nad overgebragt en meer andere expres-
sien; dat hy in de Manilhas Ingenieui
was geweest, en verscheide fraaije din
gen had uitgevoerd, maar volgens be
lofte geen betaling kreeg, gelyk ook de
anderen, en daarom hadden getragt met
liet voornoemde schip te ontvlugten,
en verscheide dagen langs de wal en aan
strand alles gekogt tot de reis. Maar b
gebrek van geld geen betaling gegeven
gevende voor een schip verloren te heb-

ben, en eindelyk in Zee geraakt te zyn
quaamen na eenige dagen zwervens aan
een Eiland, daar zy een brandende berg
op vonden; dog daar niets te halen was ;
quamen daar na aan een ander, daar zy

met
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A. 170. met boog en pyl wierden afgewezen, en
zy sustincerden het Wilden te zyn; maar
aan het derde, daar zy aan quamen, ont
fing men hun minnelyk, en zoodra voe-
ten aan land gezet hadden, wierden in ar-
rest gezet, en aanstonds cen houte loot

voor hun opgeslagen, wel mêt wagt be
zet, en bezorgt van eten en drinken, en
nier eenigen tyd geweest zynde, mosten
zy na Zatsuma, werdende de loots ver
brand, en vervolgens alle nagt, als zy
ergens aanquamen, weder in een andere
expresse nieuw-gemaakte loots gehuisvest
cn ’s morgens weer verbrand. Hun wier-

den badstoven aangewezen, daar zy zig
mogten wassen.

Zy kregen ider een Japansche rok, en
gedurende de reis tot aan 't Hofvan Zat
suma 2 Doctoren, die zoo te land als te
water op hun pasten, en een der Schot-
ten van een zickte gelukkig herstelden.

Eindelyk, in Zatsuma komende, en

niemant met hun konnende spreken, wier

door den Landsheer cen prent vertoon

met allerlei vlaggen, op dat zy wyzen
zouden, waar zy t'huis hoorden, en me
een stelden zy de vinger op de Princc

vlag. Vervolgens wierden zy by ons ge
bracht, als boven staat aangehaald

Eindelyk wierden wy weder in de Stad
verzogt bevreest en nieuwsgierig om
den uitslag te hooren van ’t geen di
Gouverneur gezegt had, en ons over het
dagregister gevraagd zoude werden. Het
laatste quam eerst, en ons wierd gevraagd

wat de inhoud was, en of 'er geen Pa-
pen in ’t getal van 6 waren; wy zeiden
nicen, en zulx niet te kunnen gelooven

om dat het niet in de geschriften bleek,
en dat het alleen een dag-verhaal was van

het wedervaren van Karel van der Hagen
over zyn particulier leven en bedryf, en
dat wy uit hoofde van zyne ontvlugting
uit Compagnies dienst, en overlooping
tot den vyand ,, daar wy in openbaren
oorlog mede waren, zyn persoon verzog-
ten in handen te mogen hebben, om hem
ter gelegener tyd en plaats als een deser
teur na verdiensten te straffen

Hier op wierd geantwoord, dat zy na
Hof daar over zouden schryven.

Toen begon de Gouverneur een wyd-
loopig verhaal te doen, over de vervol
ging, die aan die van de Roomsche Reli-
gie in dit Keizerryk was geschiet, en dat
niemand , (zeer weinigen uitgezonderd
dien Godsdienst omhelst hebbende, daa

weder af te krygen was, dat zy de beel
den, daar zy eerbied voor hadden, nooit
zouden ontheiligen : maar lieversterven,
als die schande toe te brengen, en dat hy
dierhalven de waarheit zou zien , zoo

dra hy een kopere plaat, daar Maria met
het Kind Jesus op den arm op uitgebeeld
stond, liet brengen, gelyk hy dede, or
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donnerende, dat de gevangenen gehaald 4. 1704.
wierden, en gelastte hen, indien zy ble-
ven persisteren van niet Roomsch te zyn.
dat ze dan met veragtinge op die ovale
kopere plaat zonden in ’t aangezigt spu-
wen van die 2 beelden, en dan daar op
met voeten treden, en dat hy dat voor
bewys zou nemen ,, dat zy zuiver wa-
ren gelyk zy alle 6 hebben gedaan.
Deeze plaat, op ruim 2.: voeten lang,en 1: a

1 breed, werd jaarlyx 3 dagen door de
Stad gedragen, om alle menschen, tot de
ong geborenen in kluis, met voeten daar

op te doen treden, of door de Bakers of

anderen, die de Kinderen oppassen, met
een voetje daar op te drukken , werden-
de dit eeuwigdurend onderhouden.

Dit is de eerstemaal geweest, dat ee-
nig Nederlander, die plaat heeft ge
zien

De Opperhoofden hebben toen een ge-
chrift getekend van’t gene voorgevallen
was, en op ’t vertrek der schepen kre-
ren wy tyding, dat de Keizer die Gmen-
schen aan de E. Maatschappy over gaf
nits men die op de schepen zou geboeid
houden, tot het Land uit het gezigt was

En dewyl de Vlaming tegen ons gezon-
digd had, dat men dien hier niet straffen;
maar aan den Generaal en Raaden op Ba-
tavia overgeven zou, om met hem
te doen , zoo als zy zouden oordeeien

te behooren; maar uit aanmerking van
is aan Karethun ongehoord geval ,

van der Hagen toegestaan na ’t Vaderland
te vertrekken, na dat hy de gansche reize
had in de boeijen gezeten; dog een ander
van hen wierd Vryman , en de verdren

wierden by ons in dienst aangenomen.
Vier jaaren daar na is hier weder een

zeldzaam voorval met cen Roomsch Prie-

ster geweest, gelyk ons omstandig uit dit
volgend bericht blykt

Kort verhaal van het voorge¬
vallene ten buize der Heer en Nan-

gasackische Gouverneurs, of Stads-
voogden, Farrima, en Figono Ci
5a., ontrent zeker Roomsch Prie.
ster, Johan Baptista Sidoti ge-
naamd, in ’t laatst van A. 1708
bier in Japan op t Eiland Jaco¬

nossima, een der buiten-leggende
Eilanden van Zatsuma, aan land
gezet.

Na dat de bewuste vreemdeling, op Merk-
Jaconossima, een derbuiten-leggende Ei waardig
landen van Zatsuma, aangeland , den geval van
zosten December van’t jaar 1708 stond den Prie-

ster Sidoti
binnen Nangasacki gebragt te werden, 1288
wierd het Nederlandsch Opperhoofd, in Japan
de E. Gaspar van Mansdale , de Onder- gekomen
Koopman Six, de Opper-Wondheelen
Wagemans, en de Pennisten Lampen, en

Hui-3
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piere schuiven maken, om hem te konnenA. 1708A. 1708. Huischer, door de Heeren Gouverneurs,
zien, dat ook gedaan wierd.ofte de Stadsvoogden, Farrima, en Fi

Dewyl wy daar dan zaten te wagtengono Ci. Sa. in de Stad verzogt, en met
na de komst van dezen Paap, Eragteenen door den gewoonelyken sleep van
de Opper-Tolk Fatzisemon ’t Opper-Japanders afgehaald, om gemelden vreem-
hoosd cen rol papier met Japansch schriftdeling incognito te hooren spreeken, en
beschreven, en zeide dat 't zelve 24 vraag-te ontwaren, wat taal die man sprak
stukken behelsde , waar op gemeldeen of zy daar ook iets afkonden verstaan
vreemdeling zou werden gehoord, ver-dat egter dien dag niet gelukte
zoekende uit des Stadsvoogds naam, datOndertusschen verstond ’t voornoemd
de E. Mansdale de zelve tot naricht in 'tOpperhoofd, dat de Opper-Tolk, Gin
duitich geliefde op te schryven, om wan-riemon, hen al vroeg was te gemoet ge
neer iets van hem verstond, het zelve,gaan om te zien, of men met hem kon
als ’t antwoord, daar nevens aan te teke-sprecken, en wat man het was, die tot
nen, en zoo dit niet na de gedagten derbescheid bragt, dat, voor zoo verre h
Heeren Stadsvoogden quam uit te valhad konnen bemerken, het een Portu-
len, zy hem dan veel licht door imancgecsche Paap was.
van de onzen, die maar best kon, zoudenHier op wierd het Opperhoofd aange
laten aansprecken , en deze stukken voor-diend, dat zyn E. zig, des gelievende,

wel weer na ’t Eiland begeven kon, de stellen; waar ontrent zyn E. doch nie

wyl gemelde Heeren Stadsvoogden de weigerig moest zyn, alzoo de Stadsvoog
zen vrcemdeling voorgesteld hadden, om den zig verlegen vonden, en dit een zaak
den Hollandschen Kapitein (dat is, hun vas, waar door het Opperhoofd groote
Opperhoofd) te laten roepen, maar da eere by den Keizer zou inleggen

Dewyl dan ’t Opperhoofd bezig washy zulx niet begeerde, om dat hy zeide
door het reizen vermoeid te zyn, wes met de bovengemelde vraagstulcken te
halven haar Ed: Ed: 't Opperhoofd nade vertaalen, zagen wy nevens eenige Ja
uitstel deden verzoeken, tot daags ’e panders op de plaats een lang mager per-
aan, of den 21 December, op welken dag soon, wiens handen geboeid waren, ver-
de geheele stoet van Japanders weder in schynen; hy was bleek, en langwerpig
de wooning van ’t Opperhoofd is ver van aangezicht, had een grooten neus,
scheenen, met verzoek, dat zyn E- zich en zwart hair, ’t geen na de Japansche
geliefde gereed te houden, om, na dat wyze agter in een tuit, dog vry slordis
gewaarschouwd zou zyn, stedewaards te opgedaan was ; ook scheen het boven :

hoofd geschooren geweest te zyn; dochgaan
Niet lang daar na, of ontrent 11 uu vas jegenwoordig al weer ruig bewas-

ren, wierd zyn E. voornoemd bericht schen, gelyk ook zyn baard zig zoover-
dat de Heeren Stadsvoogden belast had toonde

den, den Onder-Koopman Six, en den Hy was met een Japansche zyde rok
Assistent Huischer, weder mede te brengen bekleed, onder de welke hy, voor zoo
en boven dien den Assistent Douw, die zi verre men ontrent de borst zien kon,een
gehoord hadden, dat wat Latyn verstond wit hemd aan, behalven dat hy om zyn
mitsgaders den jongen Assistent Willekens hals ook een goud ketentje hangen had,
met welk gezelschap zyn E. zich dan waar aan men ook een redelyk groot kruis

onder het gewoonelyk geleide tegen den van bruin hout zag, aan ’t welke zoo t
middag na het huis van den Stadsvooge scheen, een goud beeldje genageld
Figono Ci. Sa. begaf, alwaar verschenen zyn Cas
de, wierd zyn E. voornoemd van laatst Hy had ook een Paternoster in de ee-
gemelden Stadsvoogds Geheimschryvei ne hand , en twee boeken onder den
zeer minnelyk verwelkomt, en binner arm
verzogt, met aanwyzing van zeker ver- Na dat hy nu dicht by ’t Opperhoofd
trek, door losse schutzels uitdrukkelyk en de verdre Nederlanders, en voor de

voor ’t Opperhoofd, en zyn gezelscha; plaats, daar de Heeren zaten, gebracht
geschikt, dicht aan de papiere schuiver was , wierd hy op een oude dunne
van de binnen-plaats, tegens den ingang mat, die op een bankje gelegt was, ne
van de gehoor-zaal, geheel en al op d' dergezet, toonende door ’t laten hangen
houte galderv; dog de grond was bedek an zyn hoofd, en door andre gebeerden,
met roode Tsjineesche zit-kleeden. by na geheel flaauw en spraakcloos t:

Daar nedergezeten zynde , dees zyn, terwyl hy dan eens om hoog, dar
de Geheimschryver van laatstgemelder weer eens in een der twee boeken zag
Stadsvoogd ’t Opperhoofd aanzeggen gelyk hy ook gestadig iets binnens monds
dat dit kamertje bedagt was, om uit he prevelde, tot dat de Opper-Tolk Gen-
oog van den vreemdeling te zyn, die da nemon, die voor hem op de matten, wat

Wydelyk te voorschyn zou komen. lager als de Heeren Stadsvoogden zaten,ne
zouden ondertusschen gaatjens in de pa¬ dergebukt lag, daar mede verschenen was

Deze
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A1708. Deze sprak hem ook in ’t Portugeesch
aan, dat hy niet al te wel verstond, hoe-
wel de Tolk voortging met hem door

andre woorden en bedusdingen te vra
gen, namentlyk, van waar hy quam
zyn naam, ouderdom, enz. welk een en
’t ander hy zoo in ’t Latyn en Italiaans
als ook in ’t Spaansch, met herhaaling
van alles wel tot vyfentwintig maal, en
voor al met dat van Roma, beant woord-
de. Hy eischte ook papier, waar op hy
’t een en ’t ander aanteckende, en schreef;
na ’t welk overgegeven te hebben, h
geheel en al eerst op zyn praat-stoei
quam, meest alles in ’t Japansch (dat hy
te Romen uit eenige Japansche boeker
geleerd had) uitdrukkende, en dat wel
met zoodanige gebeerden, dat hy veel
eer een gek mensch, dan een man var
eenig verstand, geleck te zyn

Hy sprak svolgens ’t gene de Tolk
zeide) van de Japansche en Roomsche
Godsdienst, noemde ook verscheide Ko-
ninkryken, Steden, en Plaatsen, zoo in
Europa, als in India, dog telkens, als
hy het woord Holland uittede , zoc
schudde hy het hoofd en de hand , en
lachte, heel gemaakt Ha, Ha, Ha, als

hy den naam der Hoilanders maar noemde,
als uitschaterende, behalven dat hy 'es

gemeenelyk ook het Japansch woord Ta-
bakerri, dat zoo veel als valsch-hertige
leugenaars, of bedriegers, beteekend, by-

voegde

De Heeren Stadsvoogden zaten stil, en

luisterden, zonder dat er iets van belang

gevraagd wierd wel anderhalfuur, wan
neer zy eindelyk zeer beleefd deden zeg
gen, dat het nu reeds laat was, en dat

hy, waarschynelyk nu al wat vermoeid
zynde, weder na zyn verblyf-plaats zou
werden gebracht, waar op zyn handen,

die gedurende het spreeken ontsloten wa-

ren , weer geboeid, en waar na hy voor-
der ook weggeleid wiero

Toen quam de Geheimschryver de
voornoemde door hem beschreven papie
ren vertoonen, op welle eene zyn naam,

Joan Baptista Sidoti met byvoeging van
Sacerdote Christiano Catholico Romano Ita

lie, di Palerme , Auditore, enz. stond;

en op het ander was een ronde kring ge
tekend, waar in zich verscheide stree-

pen en bogten vertoonden, by welke de
Numero’s van 1. 2. 3. 4. 5. 6. gelyk ool
daar nevens de woorden, Italia, Roma,
Palermo, Castilia , Francia, Portugal,
Hollandia, en Canaria, geschreven ston
den. Ook zag men op het ronde van dis
cring eenige figuuren en merken ter ne-
dergesteld, daar de naamen van God de
Vader, Zoon, en Heiligen Geest, mitsga
ders Maria Infante, en andre, die men
niet wel lezen kon, door uitgedrukt
wierden.

P A N. 155
Hier op wierd het Opperhoofd ge-4. 1708.

vraagd, wat zyn E. van dien man dagt
die daar op antwoordde, nietanders te
konnen denken, dan dat het een Paap
was, die van Romen herwaards gezon
den is

Dit dus verre verricht zynde, wierd
net Opperhoofd voor zyne genomene
moeite bedankt, met verzock, dat, ge-
waarschouwd zynde , weer na de Stac
geliefde te komen, waar mede na ons
Decima vertrokken , daar dan tot den
2ysten dito gebleven zynde, zoo ver-

cheen de gewoone geheele sseep van Ja-
panders weer, om, volgens verzoek der
eeren Stadsvoogden, ’t voornoemd Op-
erhoofd met zyn vorig gezelschap af te

haalen
Daar op begaf zich zyn E. met de

zelve ontrent ’s morgens ten 10uuren na

t huis van voornoemden Stadsvoogd Fi-
jono, alwaar in’t vorige verblyf-plaats-

e gebragt, en neergezeten zynde
vraagde ’t Opperhoofd aan de Messieurs
Tolken, wat hier verricht zou werden,
en of zy ’t Opperhoofds voorstel van
schriftelyke ondervraging al bekend ge-
maakt hadden, waar op zy tot ant woord

gaven, dat zy gemerkt hadden, dat de
Teeren Stadsvoogden alles in hun bywe-
zen zouden willen laten doen

Het Opperhoofd gaf daar op weder
tot antwoord, dat niemand van dit te-
genwoordig gezelschap zig in staat be-
vond, om deze begeerte te voldoen ;
waar op zy weder uit naam der Heeren
Stadsvoogden antwoordden , dat zy de
Hollanders voor verstandige lieden, en
die van alles kennis en verstand hadden,
hielden

Het liep ondertusschen al lang aan,
eer gemelde Priester te voorschyn quam,
aan den welken de Tolk Ginnemon ver

scheide vraagen van weinig belang dede
waar van deze Priester ’t meeste scheen

niet wel te begrypen, uitgenomen ’t
woord Nangasacki , alzoo hy daar of
zeide, dat de Hollanders daar waren, be
ievens verscheide misselyke uitdrukkin
gen, te kennen gevende, dat hy daar niet
te verrichten had

Hier op wierd hem voorgesteld, aan-
gezien hy gaarne na Jedo gaan wilde, of

het niet beter was, vermits zy hem daar
dog niet konden verstaan, dat zy alvo-

rens daar eenige Hollanders uit Nanga-
sacki, ’t geen zy voorgaven nog verre
van daar gelegen te zyn, deden komen

m met hem te spreeken, en om aldus
zyn woorden, en voornemen, recht te
konnen verstaan

Dit begreep hy zeer wel, en gaf 'er
in’t Japansch tot antwoord op, laat zy
komen , laat zy komen, al waren 'er ook
zes, makende zulke wonderlyke gebeer

den
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4. 1708 den onder dit zeggen, als of hy te kenner

zeven wilde, dat zy alle voor hem sid-
deren en beven zouden , waar over de
Heeren Landvoogden eens hertclyk lach
ten, latende hem voorts zeggen, dat zy
die by de eerste gelegenheit zouden laten
roepen, mitsgaders dat hy nog wel eer
rok mogt aantrekken, alzoo hy misschier
al wat koud begon te werden, waar op
hy dan weer weggebragt, en ook door
den Geheimschryver, zonder verdre
woorden-wisseling, aan een iegelyk zyn
afscheid gegeven wierd; waar op dan ’t
Spperhoofd met zyn gevolg, by na styf
van de koude, door de sneeuw weer na 'i

Eilandie Decima wandelde, daar zy ’s na-

middags mooi kladdig aanquamen
Den 3osten Decemberbegaf zig 't Op

perhoofd, gelyk bevorens, weer na de
Stad, alwaar hy, ten huize van der
Stadsvoogd, weer in de oude verblyf
plaats zynde, en aldaar nog wat wagten
de, nevens ’t bankje, waar op die Pater
gemeenelyk zat, en verhoord wierd, nog
een ander diergelyk bankje, meteen stuk
van een oude dunne mat belegt, gewaar

wierd, wegens ’t welke hy den Opper-
Fclk Fatzisemon , dien hy roepen liet
vraagde waar toe dit aldaar gezet was
en of ’er nu 2 Priesters waren, waar op
de zelve  neen, antwoordde, zeggende
van oordeel te zyn , dat 't zelve voorden
Assistent Douw, die met hem spreeken

zou, zouwezen, op het welke ’t Opper

hoofd zeide, dat zulx niet hoopte, ge-
lyk hy ook verder betuigde niet wel te
konnen begrypen, dat de Heeren Stads
voogden, die ons hier als hunne goede
vrienden tot hume fusspe verzogt had-
den, ons zulken schande zouden willer
aandoen, van ons gelyk gesteld te zier
met een van hunne doodelyk ste vyanden,
maar voornamentlyk , om dat zulker
verhoor-plaats, op welke alle misdadi¬
gen gebragt, en gedoemd wierden, by
de Japanders voor de schandelykste en de
veragtste gehouden wierd; waar op de
Tolk zeide, gy hebt gelyk, en ging daa
op na den Geheimschryver , om hen
kennis hier af te geven , komende ten
eersten met dit bericht te rug, dat hy 'er
de Heeren Stadsvoogden bericht af gever
zou

Kort daar na wierden alle de Tolken
enz. binnen geroepen , die, na een kort
verblyf aldaar, by ’t Opperhoofd quamen.
met last der Heeren Stadsvoogden , da
zy zyn E. aanzeggen zouden , dat di

bankje niet voor zyn E.; maar voor den

Assistent Douw daar geplaatst, en dat
hier in derhalven geen reden van eenig
affront voor hem was , ’t geen hy te
minder ook zoodanig aanmerken moest,

alzoo dit ten dienst van den Keizer ge-
schiedde, en dat ook haar Ed: Ed. dit niet

E ZAAKEN
anders dorsten doen, uit vreeze, dat, zoo A. 1708.
de Hollander ergens anders, of hooger
geplaatst wierd , de Priester dan hier
door licht gestoord, of moeijelyk we-
zen, en op de vraagen niet zou willer
ant woorden.

det Opperhoofd zeide hier op, dat,
choon hy in persoon hier op niet zitten
ging, de schande , aldus cen van zync

onderhoorige bedienden aangedaan, de
zyne, en vervolgens ool- die van de I-
Maatschappy was , wcshalven hy nog-
maals verzogt, daar van bevryd te mo-
gen blyven en veel liever met dezen
vrecmdeling niet te sprecken; met welk
bescheid de Tolken, weer na binnen ge-
vandeld, en weer te rug gekeerd zyn-

de, het Opperhoofd aandienden, dat de
Heeren Stadsvoogden al wat moeijelyk
cr over waren , , dat zyn E. hun voor

nemen zoodaanig stremde; en dat zy wel
belasten zouden de bank weg te nemen,
en Douw elders te plaatsen; maar zoo de
Priester, dan misnoegd, en ongenegen
was antwoord te geven, dat men dan ook
afwagten moest, wat 'er op stond te vol-
gen

Het Opperhoofd zei hier weder op,
dat de Heeren Stadsvoogden hier in hun

believen konden doen; dog dat wy, als
vrienden des Keizers hier verscheenen

zynde ook niet twyffelden, of zouder

ook zoodaanig werden gehandeld , en
wat den Priesterbelangde, dat zyn E.- haar
Edelheden wel wilde verzekeren,dat

die over ’t hooger of lager zitten van
den Hollander niet misnoegd zou zyn

Dit nu door hen weder bekend

gemaakt zynde , zag men dit bankje
van de plaats wegnemen, waar op toen
de Assistent Douw door den Geheim-

chryver geroepen, en hem een plaats op
de matten, daar de Opper-Tolk Gin-
remon bevorens, en nu weder neder lag
langewezen, hoewel hy eigentlyk aan
de andre zyde, of regt tegen over der
zelven, geplaatst wierd alwaarmen ook
de Opper-Tolken Fatzisemon, en Mago¬
re by hem gevoegd heeft

Daar op nu quam de Pater te voor-
schyn, die zig daar weder ter nederge-
zet, en eenige kruisjens gemaalt heb-
bende, wierd den Tolk Ginnemon be

last hem aan te spreken, en hem, zot
sy best kon, aan te zeggen, dat de al-
laar tegenwoordig zynde Hollander
dlen hy veinsde niet cens te zien) hem
eenige vraagen wegens de Heeren Stads-
voogden doen zou, dat dan vervolgens
ook, op de nadere last van haar Edel-

heden t’elkens, in 't Latyn geschiede
en, buiten verwagting zeer beleefd, on
met veel omstandigheden, en tusschen-
voering van deze en gene redenen over
zaaken van Godsdienst toeging, en be

ant-
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A. 1708. antwoord wierd, gelyk dit nader uit de vertaalde, vraagstukken met haare ant-4. 1708.

volgende, door dezen Douw ten kortste l woorden komt te blyken.

1 Artikel of Vraag-stuk Iste Artikel beantwoord.De

vraag
stukken , Wat Landsman zyt gy : Antw. Een Italiaan, of Romein.
door hem

beant-
2. 2.woord

Hoe is uw naam Joan Baptista Sidoti.

3. 3.

Hoe oud zyt gy Veertig, of in de veertig jaaren ; dog zei-
de dit niet net te weten

4. 4.

Wat qualiteit, hoedanigheit, of titel hebi Een Priester, en Auditeur, of anders
gy, of wat zyt gy de derde in rang na den Paus, als volgende

eerst de Kardinaalen, ten tweeden de Bis-
schop, en dan de Auditeurs

5. 5.

Waar meede hebt gy u ernserd in un Dit is hem niet gevraagd
Land.

6. 5

Van wat rang en hoedanigheit zyn uwe Zyn Vader was overleeden ; doch zyn
Ouders en bloedvrienden in uw Land Moeder Zuster, en Broeder waren noch in

t leven, en was de laatst-gemelde ook een
Priester

7 7.

Met wat voor een schip zyt gy in Inaien Eerst met 2 Galeyen uit Italien na Genug,
gekomen, van waar afgevaren, en hoe zee van daar na Cadix , en voorts met 2 Fran
volk is 'er op dit schipgeweest sche scheepen na Canarien, en toen vervolgens

na Indiën vertrokken, alwaar eerst in Ara
bien aangeland, en verder met een Armenise
schip op Madras aan geweest, en toen na
Lucon of na Manilba vertrokken, en dat er
ook aangekomen is

8. 8

Zyt gy door ’t schip, dat op 't laatste quar- Door een schip uit Manilba, ben ik niet
tier der Japanse 8e. Maand, of anders in op Zatsuma, maar op Jaconossima gebracht.
’t begin van October jong stleden, ontrent Zat
suma gezien is, daar aan Land gezet

9. 9.

Waarom zyt gy hier gekomen Om den Keizer over den Godsdiensit te spre-
ken, en om den zelven te bekeeren

10. 10

Hoe komt gy aan die Japansche dragt, en De rok is op Lucongekogt, en heb my aan
waarom is uw hoofd op zyn Japans geschoo¬ boord laten scheeren, om dat wy gewoon zyn
ren ons altyd na ’s lands wyze te schikken.

V. DEEL. X II
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II. II.

Hebt gy uwen houwer bier in Japan, of Zy is meede op Lucon gekogt, daar ’en
ergens anders gekreegen. veel zyn, en ook zelfs zyn daar noch veel

Japanders , die een vyzondre woonplaats
hebben.

12. 12.

Wat zult gy, nu bier zynde, doen, of Zal trachten na Jedo te gaan, om den
wat is uw voornemen Keizer te spreeken, anders zal ik doen

’t geen de Heeren Stadsvoogden believen zal.

13. 13.

Zyt gy alleen, of met meer gezelschaphier Alleen , alzoo zyn meede-Broeder de Pa-
in Japan aan Land gekomen. triarch, Thomas de Tournon, reeds te

voren uit Manilba met een schip na Tsiina
vertrokken was.

14. 14.

Is ’er ook iemand van uwgezelschap elders Beide deze vra-
aan Land gezet. gen zyn niet ge-

daan.
15. 15.3

Of zou ’t schip, dat u biergebracht heeft
noch eenige van uwe Medebroeders op andre
plaatsen brengen.

16.16.

Waarom zyn door die van ’t schip, dat De zelve zyn niet nagejaagd; maar ge¬
ontrent Zatsuma gezien is, de Visschers, die roepen om water van haar te hebben, of te
daar in Zee vischten, aan boord geroepen, krygen.

en door de scheeps-schuiten nagejaagd.

17. 17.

Weet gy ook, of er eenige van uwe Me¬ Deze vragen zyn
debroeders zullen werden gezonden. hem niet gedaan

18. 18. 3

Of zyn ’er in korte jaaren bevorens hier
ook eenige gezonden geweest.

19. 19.

Hebt gy ’t allangoverlegt, om herwaards Ik heb van jongs af aan daar toe gestu-
te komen, en wie heeft u daar aanleiding toe deerd , en door de oude Japansche boeken, in
gegeeven. Romen zynde, my in de Japansche taal ge¬

oeffend, tot dat de Paus my herwaards ge¬
zonden heeft.

20. 20

Wanneer gy hier allereerst aan landgeze Om eeten en drinken, en een vaartuig,
wierd, en by vier menschen gekomen zyt, waar meede na Jedo zou konnen gaan, te
bebt gy aan hen ook geld gegeeven koopen, heb hen wel geld aangeboden; doch

de Japanders hebben dit niet willen aanne-
ynen.

21.

A. 1705.
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Ja gewisselyk, alzoo ik dat altyd doenOf bebt gy tegen haar vangeen zaken van
moet , en daarom ook gekomen ben.de Godsdienst gesproken

22 22.

Waarom toond gy u onvergenoegd, als er Voor dezen is dit al beantwoord.
van Nangasacki gesproken werd.

23. 23.

En waarom wild gy liever van Jedo hoo- Beide deze vraa
ven spreeken gen zyn niet ge-

vraagd
24. 24.

Vanneer gy aan ’t Eiland Jaconossimage¬
zet zyt hebt gy daar toen al ten eersten te-

gen die lieden, die u voorquamen, van den
Godsdienst gesproken.

Deze voornoemde Artykelen wierden weest, de beeltenis der heilige Maagd
t’elkens door den Tolk Fatzisemon in ’t Maria ; Maria’s Rooze-krans, ’t lyder
Japansch aan de Heeren Stadsvoogden Christi, benevens noch andre kruisjens,
overgezegt , ’t geen gemelde Prieste aternosters, fleskens met heilige olie,
ook nogmaals na zyn beste vermogen en een zilvere kelke met des zelfs piering,
nerhaalde, al ’t welke ook opgeschre- fbord. Verscheide groote en kleene
ren, en waar na hem aangezegt wierd loeken, die hy, nevens veel andre klee-
dat men ’er nu zou uitscheiden ;, maar nigheden, alleen den naam van heilige za-
dat hy morgen weer komen moest, om ken gaf, begeerende ook niet, dat som-
zyne aangebrachte goederen eens na te mige daar van zouden aangeraakt wer-
zien en die met hunne benamingen op den, ’t geen hem ingewilligd wierd.
te schryven, waar na hy dan vertrok, en Ook wierden door last der Stadsvoog-
t Opperhoofd verzogt wierd om ’s an- den, ten einde hy alles zelf zou konner

derendaags nog eens met zyn gezelschat behandelen, de boeijen van zyn hander
veer te komen, onder betuiging, dat gedaan, dat hy weigerde; voorts zogt

de Hecren voornoemd zeer voldaan wa hy uit een deel papieren zyn mandaat of
ren, waar over zy zyn E- ook in 't by- evel-schrift , door den Kardinaal St.
zonder lieten bedanken; waar na zy me Clement geteekend , ’t welk hy vertoon-
de afscheid namen, na Decima vertrol- de, en liet cr Douw cenige regels in lee-
ken, en den 31sten December tusschen zen

9en iouuren, met den gewoonen sleep Ondertusschen wierd ’er ook uit eer
weder na ’t huis van den Stadsvoogd Fi zakje al een goed gedeelte goud uitge-
gono gingen, alwaar zy door den Ge stort, bestaande in een staaf, en een deel
heimschryver zeer beleefd ontmoet, en vierkante stukcken, mitsgaders kleene ron-
voor ’t verrichtede dangs te voren be de greintjes, als mede Japansche Cou-
dankt wierden, waar op toen een be- bangs, enz. weshalven hem gevraagd is,
leefd antwoord van ’t Opperhoofd volg vaar hy dit gekregen had, waar op hy
de antwoorde, dat hy ’t zelve in Manilha

Lven daar na wierd Douw geroepen, tegen zyn mede gebracht geld van de
en zyn vorige zit-plaats hem aangewezen. Tsjinecsen gewisseld had
alwaar hy niet lang vertoefd had, of de Men vraagde hem toen vorder, hoe
Pater verscheen ook volgens gewoonte, veel geld hy van de Paus ontfangen, en
wanneer vervolgens aldaar ook een kist uit Romen mede genomen had, dat hy
gebragt wierd, uit welke men een blaau- zeide niet te weten; doch dat hy gedu-
we zak zag haalen, die voor de Stads- rende zyn reis al veel uitgegeven had,
voogden neergelegt, geopend , en uit en dat dit het overige daar af was
welke veclerlei cieraaden van goud, enz. Verder wierd hem uit last der Heeren
voor den dag gehaald, en van alle de Stadsvoogden voorgesteld, of hy we
welke hem de naamen afgevraagd wier wist, dat hier een streng verbod lag,
den , van welke hy ’er eenige noemde, dat 'er geen Priesters mogten komen.
als 't beeld Jesu Christi, een stuk van ’t Hy zeide van ja, en dat 't zelve de ge-
kruis, waar aan Christus is genageld ge heele wereld door bekend was, doch dat

X dit
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Al het welke met wederbeleefdhcit4 1708.dit hem niet aanging, noch raakte, de

beant woord, en dus besloten zynde.wyl hy geen Kastiliaan, Portugees, of
zyn wy na Decima gegaan, daar wy meiander verboden , maar een Italiaan was,
het vallen van den avond aanquamen,welk zeggen haar Ed., en een iegelyk,
verblyd zynde, dat dees Paters gedoentedaar ontrent zynde , ten hoogsten dede
zoo wel, en buiten verwagting, afgeverwonderd staan.
loopen, en verricht wasOndertusschen, wierd alles opge

Hy heeft eenige jaaren aan een in Jedoschreven, en alles weer in de zak, en in En zyn
vastgezeten, en zig gedurig beyverd, elendisde kist gedaan, waar na dic Pater we
om zynen Godsdienst voort te zetten; doodder weg gebragt is; en toen wierden wy
doopte ook verscheide lieden, die by hemook eerst van de Heeren Stadsvoogden
quamen, ’t welk eindelyk uitgelekt zyn-zelfs, door Fatzisemon, en naderhanc
de, zoo zyn alle deze gedoopten ge-nog door den Geheimschryver, zeei
dood; dog hy wierd in een gat van 42vriendelyk en beleefd bedankt, met by
voeten diep gemetzeld, alwaar hem doorvoeging, dat die Heeren byzonder we
cen kleen gaatje de kost toegereikt, erin hun schik, en nu van alles recht on
zoo lang gegeven is, tot dat hy doordenderricht waren, en dat wy voortaan zot
grooten stank, en door zyn eigen vuilig-veel moeite niet zouden behoeven te ne
heit gestikt, en overleden is.men.

OOFTSTUK.VYFTIENDE H

Waarom berwaards geen Predikanten gezondenVan den Hervormden Godsdienst.
hoewel er eenige gevallig voor een korten tyd geweest zyn. Verder bericht van den handel
onzer Dienaren in Japan ontrent hunnen Godsdienst. Welke den Schryver verfoeid, en

zeer scherp overhaald. Uittreksel van een brief der Heeren 17nen A. 1650.

Van den Hervormden Godsdienst. Hector, vlugteden, gelyk de Heer Klenk
by ’t opkomen van een storm, al mede

En zou hier nu met recht onder zeil ging, en toen ook na Japan
wel mogen vraagen, of de liep, in de plaats van ’t benaauwd For-

mosa te ondersteunen, gelyk hun plichtNederlanders, die hier ze

dert zoo langen tyd zulken was ; doch deze Predikanten hebben daarL
sterken handel gedrever geen dienst gedaan

hebben, hierook den hervormden Gods- Ten anderen moet ik verder zeggen,
dienst niet voortzetten; dog daar op moer dat 'er veele menschen van den Hervorm-
ik antwoorden den Godsdienst in Japan, maar nochtans op

Vooreerst, dat de E. Maatschappy in een wyze aldaar zyn , die ik, noch iemans
geen plaatsen, daar zy maar als een Koop- die rechtzinnig oordceld, zal konnenbil-
nan geduld werd, en daar zy geen ei- lyken, aangezien zy voor geen Japande
sendom aan 't Land heeft, gewoon is zouden willen, noch durven belyden.
Predikanten te zenden; ’t geen dan ool dat zy Christenen zyn, (dat, ten tyde
de reden is, dat herwaards nooit Predi- der zwaare vervolging aldaar aan Mel-

kanten gezonden zyn. chior Sandvoort, en Vincent Romeinbleck.
Egter zyn ’er gevallig2 geweest : want die mede, moesten , onderteekenen ,

A. 1636 is D. Joannes Lindeborn met zyn dat zy geen Christenen , en niet an-
Vrouw, (die haar been gebroken had ders , dan Hollanders , waren be

en Kinderen, in October op Nangasack halven, dat 'er ook niet het, aller-

voor een korten tyd , die eigentlyk in minste bewys , dat na den Christen-
Tavouan wezen moest, geweest Godsdienst gelykt, noch op de schepen

Ook is 'er D. Masius A. 1661 den 16 noch aan Land, in ’t bywezen van een
Mey met ’t Jacht Gravelande , be- Japander, mag gedaan werden; ook
nevens de Koopman Nicolaas Loeaius, dit moeten alle boeken, ’t zy van den Gods
met 3 Quelangse Vrouwen, 16 Kin- dienst, of andre, eer zy in Japan met de
deren, en 28 Slaven, in Augustus van ’t chepen komen, of wel op de aankomst
Eiland Quelang, te zamen 170 zielen der zelve aldaar, in een vat gekuipt, ver-
sterk, afgehaald waren, al mede ge- zegeld, en van de Japanders na Land ge-
weest , dog geenzins (gelyk sommige voerd werden, zonder dat imand in staat
schryven) als de eerste Predikant, alzoo is, om in al dien tyd, dat zy in Japan
'er D. Lindeborn zooveel jaaren voor hen zyn, iers uit de zelve tot zyn troost, of

geweest was opwekking, te konnen lezen. Hoewel
Zy hadden nog by zich 't schip de my van ter zyden bericht werd, dat men

noch wel een Bybel, of NieuweMaria, die beide, na ’t springen van den Testa-

ment

Verder
bericht

2e1

Dienaren
inJapan

ontrent

hunnei
70ds

ieust.



Welke

le

Schryve

verfoeid

en zeci

scherp

overhaal

AVAN

ment, daar vry zou mogen brengen , en
in zyn kamer gebruiken, dat van andre
weer vlak tegengesproken, en geloochend
werd.

Ondertusschen werd my van cen Heer.
die Japan door en door kend, en ’erver-
scheide malen geweest is, bericht, dat de
vrienden, die aan dit Comptoir komen,
met hunne boeken , na genoegen jaar-

lyks, zonder Bybel ofte Psalm-bock uit
te zonderen, af en aan land komen, en
die gebruiken, en dat ’t Opperhoofd,
Japansche Tolken aan zyn tafel ontha-

lende, altyd ’t gebed voor en na den ee-
ten , ’t zy zagt, of hard opdoer; hoe
wol dit laatste zelden geschied.

Ook wierd 'er wel uitdrukkelyk aar

alle in de vorige tyden belast, om alle
nunne boeken, geld, penningen, pron-
ten, enz., waar op maar eenige Bybel-
sche, of diergelyke andre geschiedenissen
staan, oprechtelyk over te geven , en
geene de minste bewyzen, in Japan ge-
komen zynde, te doen, dat zy Chris
tenen waren , of ’t zelve door gebe
den, ofte eenige andre Godsdienstige
besseningen (ons by de uittrekzels der
dagregisters reeds genoeg gebleken) dit
te toonen, ten waare zy zich zelve en

lle de Hollanders, in ’t uiterste gevaar
van hun leven willen brengen ; weshal-

ven zy hen maar aanbeveelen, om Goo
in der stilte , en in hun herte te die
nen

Dit zelve werd door ’t Opperhoofd
ook aan allen, die aan land leggen, vol¬
gens zeker opstel, allereerst door de
Heer le Maire A. 1643 onderwoipen,

y wyze van een openbaar Plakkaat be-
kend gemaakt, om doch met alle om

zichtigheit voor geenen Japander door ee-
nige bedryven te doen blyken , dat 23
Christenen zyn

En om er nader van verzekerd te we-

ten, zoo heest men maar de vorige Kei

serlyke bevelen, als mede dit volgende
Extract uit een brief der Heeren 17nen
na te zien, en men zal zich ten vollen
overtuigd vinden ,, dat wy in opzicht
van onzen Godsdienst, en van den han-

del, als slaven van die trotse Japanders
en dat om weinig winst, bchandeld
werden, behoorende ons te schamen,
dat wy onzen God, en Godsdienst daar-

om schandelyk verlaten, en versoo

chenen durven

AN.P 165

Extract uit een Brief der
Heeren XVIluen, gedagie-
kend den 26sten April A.
1650.

Dat de gemoederen van de Japanders Ciurexsel
door opgenomene miscontentementen van ’t van een
Comportement der Nederlandsche Natie meer briefder

Heerer
nmcer zoodanig vervreemd zyn , dat de

17nen
Ministers van de E. Compagnie onder ver-
scheide stricte omgehoorde conditien en limita¬
tien in handel en huishouding zichzelven al-

laar bebben moeten onthouden.
Dat het met Ss Compagnies handel in Ja¬

pan zoo gebakend staande, onze Ministers
reen audre instructien aldaar te brengen heb¬
ben, als die moedige , superbe, precise Na-
tie na de oogen te zien, om de zelve in alles
te believen.

Dat het cenige crediet, ofte vertrouwen
aldaar, van de onzen overblyvende, by haar
refundeerd , en genomen werd, dat onze Na-
tie haar wacht, en niet bezig is om 't Chris-

elyk geloove aldaar in te brengen; en al-
hoewel dit een harde zaak schynd te wezen,
om tydelyk gewin, en de zwarigheit, daar
tit ontstaande , zich daar van te moeten

onthouden, en geen uiterlyke blyk, of tee-
ken van een Christelyk mensch aldaar te mo¬
gen doen, zoo moeten de onzen , indien ze lyf
en goed niet willen verliezen, haar daar na

preciselyk reguleeren.

Dat derhalven Compagnies, Ministers
lat naauw-gezette Ryk jaarlyks frequente-
rende , voor al gewapend moeten gaan met
modestie, nedrigheit, beleefdheit, en vriend-
schap, altyd de minsten zynde, waar meede
die natie zeer gediend, en hunne gemoede-
ren (zoo te verhoopen staat) eindelinge tot ons

revonnen zullen werden.

Ik hebbe dit bedryf van onze Natie
aldaar menigmaal, en met veel ernst
verwogen ; maar hebbe altyd in myn
iert ten uitersten verfoeid ,, dat men,

om die godlooze winst (alzoo dit niet
onder een ingewikkelde verzaking en
erlating van God , van zyn Zaligma-
ker, en van zyn gansche dienst ge-
chied, gelyk hen ook den 9den No-
vember A. 1640 ’t houden van den Zon-
lag klaar verboden is) zich niet schaamd

zyn ganschen Godsdienst als te verzaaken,
zonder openbaaren Godsdienst (gelyk dat
ait No. 7. Artikel a der Keizerlyke ge-
boden A. 1650 blykt) te leven, zyn
God en Zaligmaker voor de Menschen
te verloochenen, en dus aan onze vyan-
den des geloofs de grootste grond ter
wercld, tot qualyk spreken van ons, te
geven.

HoeX3



166 BYZONDERE ZAAKEN, ENz.
Hoe kan God zoodanigen handel, en de daar over veel meer konnen zeggen;

zulke , die zoo hun geld winnen, en ) dog zal hier mede de zaken van Japan
ook die gene , die dat zoo belasten te besluiten, en tot de stoffe van Kaap de
winnen, of dulden, zegenen. Ik zou-goede hoope overgaan.

va-

CHR
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Met de Z A AKEN daar toe behoorende.

THIENDE BOEK,

EERSTE HOOFDSTUK.

YHAn de Kaap der Goede Hoope. Waar die legt. Voorteckenen van nadering tot de
zelve. Zeltzaame miswyzing van ’t Compas bicr. Groote Koude in ’t aandoenV

van ’t Land bier. Dubbel gevaar des Schryvers , door de kregelheid van twee Opper-
Het-Hoe zich dit Land opdoet.stuurlieden. Onze nieuwe Kaart van de Kaap.

Robben- en Dassen-eiland. De Saldanhabaai. ’t Gevaar in de Tafelbaai by N. W
winden. Schepen bier door gebleven. Dappere daad van Jochem Willemszoon, by
’t blyven van Hoogergeest en de Goede Hoope hier in ’tjaar 1692. Het droevig stran¬
den van Waddinxveen en Oosterland in ’t jaar 1698. De Tafelberg. De Windberg

De vier Hoofdcolonien hier met haar onderdeelen. De KaapzeDe Leeuwenberg.
De Tygerbergen, Koeberg en Blaauwenberg. HetBergen, en ’t Vlick afgebeeld

Kasteel der Goede Hoope. De Kerk

1y Zy is van Batavia geen 1800 mylenA dat wy omstandig vertoon
Van de gelyk men tot nog toe de wereld heefhebben, wat die magtigste en
Kaap de zoeken wys te maaxen, maar tusschen dealleraanzienelykste Maatschap
Goede

12 en 1300 mylen afgelegen; gelyk mypy in Oostindien bezit, en totHoope
nader gebleken is uit de mylen, die wyhoe hoogen toppunt van eere en opper

dagelyks gezeilt hebben, en dat wy desvermogen zy daar gestegen is, zal het nu
noods uit zekere aanteekening , konnentyd worden , dat wy ook van de laatste
toonen. Uit het vaderland tot de Kaajpost, of het land , dat zy onder wees
word de reize doorgaans op 21 of 22oobezitten, en langs het welke zy in Oost-
mylen gerekent ; maar wy hebben ookindiën gekomen zyn , te weten var
deze vry korter bevonden ; doch de eeneKaap der Goede Hoope, spreken.
reize valt langer als de andere, waar ontDit is die vermaarde Zuidhoek van Afri-
rent de saaisoenen, in welke men uitzeilt,ca, de grootste daar om streeks, en waar
een zeer groot onderscheid geven.by geen andere daar ontrent eenigzins te

De eerste voorteekenen, wanneer men Vooree
vergelyken is.

de Kaapbegint te naderen, zyn verscheide. ken vanZy legt op 34 graaden 3omin Z. breed-
Allermeest verneemt men een zeer ken-haderintWaar die te , en op de lengte van 38 graaden;

tot de
baare soort van bonte vogels, kaapzezelvelegt. doch, volgens een nette waarneming, en
duifkens genaamt. Deze zyn van grooteafmeting, voor 10 of 12 jaaren by eer
als een groote duive, wit en ros of swartEclipsis door de Heer Colben gedaan
van vederen, en fraai van gedaante, vanzoude de zelve maar op 37 graaden en 35
welke ik te beter oordeelen kan, om datmin. leggen.

A wy
V. DEEL.
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BESCHRYVINGE VAN DE
Paters de miswyzing hier van 11 graadenwy er verscheide van gevangen hebben
en 30 min te zyn, ’t geen met de bevin-Men ontwaart de zelve wel 3oo mylen te
ding van ’t jaar 1714. een halven graadvooren , eer men uit het vaderland aan
verschiltde Kaap komt, vliegende gestadig heer

Men doet dit swaar en als aan een geen weder, even als of zy de schepen voor
schakelt hoog en bar gebergte al van zee-zidzen tot aan de Kaap dienden, en al
verre in zee op, en wanneer wy in ’t jaamen van daar vertrekt , blyven zy de
1705. dit ’s morgens zeer vroeg eerst ont-schepen Beoosten de Kaap nog wel 6 o
dekten, waaren wy 'er nog wel 16 myler700 mylen, als men na St. Paul en Am-
af-sterdam zeilt, die 'er Soo mylen van daan

Wy hadden het zelve zoo ras niet ge-leggen, nog al by, niet tegenstaande de
oorzien, of wy bevonden het dien dag van zondeongemeene swaare winden , die men in

de sterkeZ. winden in ’t aandoen van de ’t aan-doorgaans daar heeft
Het tweede teeken van aannadering Kaap zoo koud , dat my de toppen der doen van

vingeren als ongevoelig 'er af geworden ’t landbeltaat in zekere rieten of stronken me

haare wortels en bladen , van de Porru- waren , en als het langer dan tot ’s na-en
middrgs geduurt had, zouden wy anderegeezen Trombas, en van ons Trompetten
middelen hier tegen hebben moeten ge-genaamt; maar dan is men al na by

Ook begint men dan hoe langer hoe bruiken, dan met die walker (gelyk wy
meer een ander soort van vogels, mede deden) in een te wryven, of in de mouwen

Kaapze vogelen genaamt, te vernemen van myn Japonsche rok te steken; maar
als men wat digter ontrent de wal komtDe Portugeezen hebben de zelve
stuiten die winden, en houden volkomerAlcatracas , Mangas de veludos , dat is

Huweele mouwen genoemt, en men heeft op, gelyk het dan ook ten eersten war
mer word ; doch door dit doodwaajener meer anderen, die wy doorgaans der
van die winden op dit land , alzoo mernaam van Mallegaazen, Jan van Genter

een soort van witte meeuwen , en zoo dan wat digter onder het gebergte komt
van Jacob van Nek genaamt) en mall- kan men door die stilte zeer ligt in groot
meeuwen geven , zynde die eerste een gevaar raaken van tegen zekere klippen

soort van groote vogels, die wit en graaun ontrent de staart van den L.-eeuwenberg
gespikkelt van vederen ; , doch aan de gelegen, te dryven, en in korten tyd in
einden swart en zoo zagt van veder zyr stukken te stooten, gelyk zommige sche-
als fluweel, behalven dat zy aan hun ge- pen dit tot haare schaade onde vonden

suurig klapwieken zeer wel te kennen hebben. Ook zyn wy, wanneer wy de
en van anderen te onderscheiden zyn. Al mond der baai naderden, vry lang in dat Dubbe
men deze ziet, mag men wel vaste staat zelve gevaar en al zeer digt by een van gevaar
maaken , dat men niet boven 2 of 3 da deze ksippen geweest, gelyk wy ook ge- desSchry-

vers, door
gen van de Kaap is. noodzaakt waren onze schuit uit te zer-

de kregeHet zekerste voorteeken egter is de ten , en het ’er maar pas af te roejen, heid van
wonderlyke miswyzing van ’t Compas tivcedat egter meest door kregelheid der stuur

sturlie-die men hier heeft, en die men ’s morgen lieden tegen malkanderen byquam, alzoc
den.met ’t opkomen, en ’s avonts by 't onder- de een de schuit ten eersten ten dien

gaan van de zon zoo klaar en zoo vast einde wilde buiten gezet hebben, en de
ontdekt, dat men niet de allerminste re- opperstuurman oordeelde, dat het 'er nog
den heeft, om aan de waarheid te twyffe niet op aanquam , welk onvoorzigtig
en, gelyk dit de ondervinding best leert pordeel ons dus zeer ligt aan ’t verlies van

Men bevont in ’t jaar 1714. wanneer ik ons schip zou hebben geholpen, gelyk
daar laatst was , dat de miswyzing van ten ander stuurman op myn laarste 1e120
het Compas daar op 11 graaden, Noord derwaarts , had ik niet beter , dan hy
westering was; maar dat het verwonde- uitgekeken, en ’t land van de Raap nie
renswaardigste hier voorkomt, is, da beter dan hy gekent , ook oorzaak zou
men voor 50 of 60 jaaren , en zelf nog geweest zyn ,, dat wy de Kaap zouden
in laater tyd , hier een miswyzing van hebben voorby gezeylt, dat ons , alzoc
eenige graaden Noordoostering plagt te wy toen geen zo gezonde menschen meer
hebben, dat zoo wonderlyk veel (gelyk aan boord hadden, zeer quaalyk zou ge

de scheeps- en zee-verstandigen weten comen hebben , en wel oorzaak van
van malkanderen verschild, dat men daar ’t verlies van dit schip zou geweest zyn
op zeer gemakkelyk of een schip verzei¬ Zoo als ik ’s morgens het gebergte van
len, of noit het land van de Kaap vinden de Kaap zeer klaar nevens den opper
zou By St. Paul en Amsterdam plagt de tuurman zag, ontdekte ik zeer onder-
Noordwestering miswyzing op 25 graa scheidentlyk den Tafelberg, den Wind-
den te zyn, en nu is zy al op 26. berg en den Leeuwenberg, dat ik wel te

Deze ontdekking met de Peyl-com gen hem zeide ; maar hy , een groote
passen is men aan de Engelschen verpligt dwarsdryver (schoon hy noit, dan in zyn
In ’t jaar 1685. bevonden de Fransche jeugd eens als jongen , aan de Kaap ge¬

weest
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zich van verre, en zelf ook al is men alweest was) zag dit voor ’t land van de
in de baai, bar , woest, zeer klippigSaldanhabaai aan, die 'er wel 24 mylen,
n rotzig opdoet, zoo is het dat van deof tiwce dagreizen om de Noord van daan
Kaap der Goede Hoope, daar zich nietlegt ; weshalven wy, na zyn zeggen
dan een swaare rei en schakel van meestnog eerst zoo lang na de Kaap toe moe-
ian een hangende byzondere hooge ber-sten zeilen, daar ik in tegendeel zeer wel
gen vertoont, die van ’t Noorden haarengegrond oordeelde, dat hy, zoo voort

aanvang nemen, en in ’t Zuiden by denzeilende, de Kaap voorby zeilen, en ons
taart van de Leeuw tot in zee eindigenin ’t uiterste gevaar brengen zou van het

Deze uiterste Zuidhoek van Arricaschip teverliezen, of van de rcize verste-
vertoont zich nog eenige mylen Zuidely-leen te zyn, alzoo ons volk niet in staat
ter na de kant van Hottentots-Holland :was om hiet nog maar eene weck uit te
en de Tafclbaai , in welke onze Maat-harden, dewyl 'er behalven de roergang
chappy den eersten aanleg van haare volk-ool wegens eenswaar lek in den boeg zeei

terk moest gepompt worden; doch wai blanting hier begrepen heeft, legt eenige
mylen Noordelyker, terwyl men in ’t Z.il hem hier tegen zeide, hy wilde mei
ten diergelyke baai , daar zeer wel nazyn kop door, en gelyk hebben, gelyk

hy ook maar voortging met 'er voorby te gelykende, heeft, die Thomas Candisch,
daar door misleid zynde, voor de Tafel-zeilen ; zonder dat yemant van de anderen,

baai aangezien, doch daar na, het tegen-op ’t half dek zynde, in staat was om nmy
deel bevonden hebbende , daarom Kaarte ondersteunen

Falso genaamt heeft.Dewyl ik dan zag , dat die man on-
De bestcKaart, om deze twee baayenverzettelyk en miet geen reden te leiden Onze

in ’t Z. en N. tegen over malkanderen, nieuwewas, ging ik na de schippers hat, daar
mitsgaders de verdeeling van de buiten-Kaart varde zelve styf van ’t scheurbuik lag, zoo
laatzen dezer Colonie, en de gesteltenis de haap.dat liy zich naaulyks roeren kon-

Ik zeide hem dierhalven, dat ik ’t land van dit land te ont waaren , is onze
van de Kaap zeer klaar en onderscheiden nieuwe hier bygevoegde Kaart, No. 43.
gezien, en ook den tafelberg wel ontdelt die ongemeen net is, en zeer fraai aan-

had , dat men ’er vast op mogt gaan vyst, hoe die twee baajen van een ge-
maar dat de stuurman , dit land voor de cheiden zyn door eenen Istbmus of hals,

die deze strook aan ’t vaste land hegt ;Saldanha -baai aanziende, nu voorby de
welke strook lands zich maar weinig nataselbaai, en dus van de man af zeilde,

v mede ik my geenzins zou willen ’t N. ook eenigzins na ’t W., maar veel
bemocjen, zoomy, myn swaarhuisgezin, verder na ’t Z., uitbreid , daar zy met
nvoor a hem , en zoo vecl andere ly- een scherpen hoek tot aan Kaap Falso
dende persoonen in dit schip, niet zeer veel maakende den W. hock des zelfs) uit-
daar aan gelegen was; weshalven ik hen loopt; ook heeft men daar in ’t W. Z
bad , doch alle zyne kragten (wilde hy V. nog een kleine baay, de Houtbaay
poedig aan land genezen zyn) in te span- genaamt, waar ontrent het naaste voor-
en, cn, al was 't op handen en voeten naam bosch der E. Maatschappy is
2’t half dek te kruipen , om ons doch Joo als men van buiten na dit land o
oor zyn gezag te redden, en andere or- komt, ziet men allereerst den Tafelberg, dae land

dre , na cigen ontdekking van ’t land, die de allerhoogste, en waar aan de Leeu- opdoet.
ier in te stellen venberg, die men in ’t eerst dan nog niet

Hy deë dit ook aanstonts , kroop op zien kan, met een kleine klove vast is,
naar onder den welke hy dan nog als ge-lnden en voeten , die ’er zoo swart als

loken en in een gedrongen legt; maarinkt uitzagen, na ’t half dek, en was zoo
ras aldaar niet verscheenen, of hy zag, als men nu wat nader gekomen is, begint
na dat zich kort 'er aan de wolken van nen ook den Duivels- of den Windberg
boven den tafelberg afgescheiden hadden, in ’t Z. O. ter linker, en ook den Leeu-

venberg in ’t Z. W. ter regterhand, zeerdien berg, en ook den leeuwenberg zeer
klaar en onderscheiden te zien.slaar toonde aan den stuurman zyn grove

Na dat men de Tafelbaai (die aldus namisslag, en ’t gevaar, waar in hy ons al-
sen , met de Kaapvoorby te zeilen, bragt, len berg van dien naam door den zeevoogr
en belastte hem om aanstonts daar vlak op foris van Spilbergen in ’t jaar 1601. ge-

noemt wiert) pas ingeloopen is heeftaan te zeilen , en toen quamen wy nog
dien zelven avont ontrent 8; uuren daar men aan stuurboord, of ter regterhand,

aenige swaare klippen, die zich digt aanop de Rheede ten anker, dankende God
voor de zonderlinge genade , die hy ons and by den staart van den Leeuwenberg
bewezen had, van ons na zoo veel zigt- certoonen, en ter linkerhand , of aan
baare gevaaren , behouden en zoo geluk- bakboord , een gevaarlyke droogte vol

katskoppen, de Walvisch genaamt, digtkig in de haven van onze begeerte te
brengen by ’t Robben-eiland , zoo dat 'er in de

ls er nu een land in de wereld , dat mond , tusschen deze droogte en den
A 2 staart
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staart van den Leeuwenberg, nog ruimite
genoeg, en altoos wel van 1; myl, over
blyft, om de baay in te zeilen, dat men
gewoon is zoo langs de duinen heenen
wel een halve myl aan een, schoon het
daar ook al zeer klippig en rotzig langs
de wal is, te doen.

Dit is een groote en schoone baai, die
in des zelfs mond ontrent 1, of 2 myler
wyd, ; ofr myl diep, en 4 of s mylet
in den omtrels, hoew el zy O. en W. wel
2 of 3 mylen lang, en ontrent 3 myler
van de vesting der Goede Hoope afgele
gen is

Het eiland , dat men aan bakhoord

fontrent 3 mylen Benoorden den Leeu
wenstaart, leggen laat, allereerst mede door

Joris van Spiibergen ontdelt, en toen ilhe

Cornelia genaamt , is nu met den naam
van ’t Robbeneiland, na de menigte de
zeerobben, of zeehonden, die 'er vallen,

best bekent. Het is 1: myl lang, en 2
myl breedt. Het vertoont zich laag en

zeer zandig, is hier en daar egter wat
heuvelagt.g, en aan des zelfs droevigen
oever (alzoo ’t een Banditen eiland is

vol schelpen en kraalsteen , alwaar de
Banditen en Ketenboeven hun gestaadig
werk vinden om schelpen te raapen, var
welke men daar gewoon is kalk te bran-
den. Te droeviger is het zelve, om da
er geen versch water op gevonden wort
t geen egter niet belet, dat de dassen er
konynen in grooten getale, en ook eenige
chaapen, ’er zeer wel tieren en aarder
konnen. Op ’t zelve is ook een groot
onderaardsch hol, dat waarschynlyk door
de Portugeezen hier gemaakt is

De eerste, die dit in een nette Kaari
dede brengen, was de oude Heer Johan
van Riebeck, de eerste Commandeur al-

hier , die den 22sten Augusti 1657. dit
door schipper Claas Franszoon Bordin.

onderzoeken, en daar af een nette teckc-
ning maaken dede. Wy hebben hier eer
sergeant of korporaal als hoofd van eenige
posthouders, en als opzinder der Bandi
ten, leggen, die by ’t zien der schepen
uit zee aankomende, ook gewoon is te
vlaggen, en aan die van de Kaap een
zeker zein daar van te geven.

Twintig mylen Benoorden de Kaap
legt het Dassen eiland , wel eer door Jori
van Spilbergen, ilha Elisabeth, doch ni
door de onzen na de menigte der steen-
dassen (een klein roshairig diertje) het
Dassen eiland genaamt. Het legt ontrent
mylen van de vaste wal, en is maar 1
myl in ’t rond , aan de W. kant vry
rotzig; maar aan de Oostzyde schoon er

zandig , daar men op een goede zand
grond op 16 vadem kan ten anker ko
men ; doch de oever zelf is rondom zeer

klippig. Men ziet daar wel eenige krui
den, en fraaje bloemen, maar men vind

NGE VAN DE

er geen bosch, geboomte, nog versch
water, en niet anders dan dassen, en zee-

robben in menigte, van welke daar jaar-
yks veel traan gebrand word

De Dassen, dic hier doorgaans op de
kruiden aazen, zyn zeer goed van smaak.
en komen zeer na aan het lamsvleesch.

Ook vallen ’er veel Pinguins (of wit-
hoorden, zoo Candisch die wel eer noemde)

een soort van vogels, die men in de eerste
reizen onzer Natie na Indiën afgebeeld

ziet. En behalven deze vallen ’er ook
nog andere zeevogels, scholfers, meeuwen
nallegaazen, en diergelyke soort

Het verschilt niet veel van ’t Robben-
eiland , dan dat het laatste wat grooter,

rouwer bewasschen, en vry hooger is.
Wat verder om den Noord, ontrent z.

mylen van de Kaap , heeft men de Sal-De Sal-
danha-baay, zoo genaamt na een Portu- danna-

aay
geesch zeevoogt, Antono Saldanha, di-
in ’t jaar 1503. hier aan geweest is. Deze
is smal en eenige mylen diep , zoo dat
nen ’er beter als in de Tafeibaay tegen

alle winden gedekt legt; doch men kan
net daar niet lang houden , om dat er

Wy vertoonen dereen versch water is
zelve by No. 38 A. , waar in men ool-
net zien kan de strekking der voornoemde

Saay, die der Tafel- en Zoutbaay, en Baay
Falso, mitsgaders het Robben- en Dassen-
eiland , en de ankergrond die men daar
om streeks hecft

Wat nu de Tafelbaay in zich zelven,, Gevaa
betreft, het is een schoone groote baay, in de Ta

felbaaydaar veel schepen, al vry zeker, tegen alie
yNV

vinden gedckt , konnen ten anker leg-winden.

gen; maar zoo de N. Westen wind be-
zint door te waajen (die de baay vlak in
comt, alzoo die meest Z. O. en N. W

gestrel-t legt) dan is een gehecle vloor
n het uiterste gevaar, om van haare an
kers af te spillen , en in korten tyd te
vergaan , waar van ik in ’t jaar 1714.
eenige beginzelen gezien, en toen te ge-
lyk ontwaart hebbe, hoe i1 boots, die
aan ’t hoofd lagen, in een half uur tyds
in slarden geslagen, en de meeste schepen
van haare ankers geraakt waren, draajende
zommige als tollen rondom, terwyl an-
deren met schieten noodzeinen deden

Die wind heeft de E. Maatschappy den
164en Juni 1722. zes schepen, de Engel-
chen drie bodems, en de Franschen eer

chip in weinig tyd gekost.

Dit waren van ons de Stantvastigheid,
Rotterdam , de Schotze Lorrendraaje
die nog op strand zat) Lakeman , de

Zoetigheid, en de Hocker Gouda, al te

zamen schepen, eerst uitgezeilt, en ge-
negen haare reize na Indien verder voort
te zetten

De drie Engelsche waren genaamt de
Nigtingale, de Caredois, en d-Addison,

en ’t Fransch schip Namen. Een swaart
ag
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spitsbroeders in dien grooten nood , enslag voor onze Maatschappy , behalven
hen egter zoo na by de wal ziende, nam,dat zy in dat zelve jaar liei ong-luk had,
nier door ten uitersten getroffen, een beom in volle zee nog 6 fchepen van baare
luit, waar over men ten hoogsten moetretourvloot, te weten, Amsterveen (zyndt
verbaast staande zeevoogt) de Samson , ’t Raadhuis

Hy bond een loodlyn, van ’t Engelschvan Middelburg, Reynestein, Blyenburg
gestrand schip bekomen, met een weer-en ’t Huis te Forecst, te verliczen.
gadclooze moedigheid om zyn lyf , gafIn ’t jaar 1672. tusschen den 4 en gden
t eind ’er af aan eenige matroozen , omJuni verloor de E. Maatschappy hier door

t wel vast te houden , sprong toen metde N. W. wind de twee schoone retour-
groote onverzaagtheid in ’t midden vanschepen Hoogergeest en de Goede Hoope
de branding , swom na de erbarmelyktNa dat de vloot hier een maand gelegei
drenkelingen van ’t schip Hoogergeesthad, ontstond ’er ’s nachts een swaar on-

en nam den eenen voor en den andererweder, zoo dat de baaren, door de woe-

na , by de armen , by ’t hair, en daardende winden aangezet , en als tot aan

hy ze maar vatten kon, en sleepte henden hemel opstuivende, met de duistere
met een groote hartvogtigheid, door delugt maar een en de zelve stoffe scheener
baaren , na land , en zoo heeft hy 'eruit te maaken
toen veelen gered ; maar om ze op dieNa dat de meeste schepen, en ook deze
wyze allen te behouden, was volslagentwce, van haare ankeers gespoelt waren,

onmogelykontdoken wel eenige nog het zigtbaa
Ontrent 300 man zagen dit droeviggevaar; maar de twee voornoemde raal-

schouwspel met schreijende oogen aan;en ten eersten tegen de klippen aan, er
doch geen van hen had moed , om nat volk daar door in den hoogsten nood
’t schip Hoogergeest te swemmen , tenvan in korten tyd , zoo de Hecre niet
einde daar verder een middel tot bergingveelen daar van op een wonderbaarlykt
van zoo veel beklemde zielen uit te vin-wyze gered had, te zullen vergaan, waar
den; waar op dan deze Jochem Willems-ontrent zich een geval opdeed, dat waar-
zoon , door N. Verhulst, schipper opdig is om zyne zeltzaamheid hier aange-
Waterland, zonderling hier toe aangezet,teckent worden, aangezien men weinig
een besluit nam, om zyn leven, tot red-voorbeelden daar van ergens vinden zal-
ding van zyn medebroeders, nog op eente weten , van eenen Jochem Willemszooy
andere wyze te wagenvan Amsterdam, een matroos in dienst;

Hy trok al zyn kleederen , op eendoch voor die tyd op ’t schip Spierdyk
blaauw hemd en een blaauwe laakenzehet ampt van Quartiermeester waarne-
hemdrok na, uit, swom met die loodlynmende

om zyn lyf door die hemelhooge bran-Deze borst met de schuit aan de wa
Dappere ding, onder welke hy menigmaal nederzynde, wiert hem , wegens ’t onstuimig
daad van dook, heenen, en quam, na veel gevaar,weder door zyn schipper, Siewert de Joig,ochem

eindelyk aan ’t schip Hoogergeest , datWillems. belast, aan land te blyven, en de schuit

nu geheel op de zyde , en vol zand enzoon, by maar wel te bezorgen ; maar aangezier
tolyven debranding hoe langer hoe hooger begon water geslagen was, alzoo die gruwelykt

van Hoo
zee 'er geduurig met afgrysselyk geweldgergeest te gaan, oordeelden die genen, die op de
en geklots op aanrolde, terwyl het volk,en de schuiten pasten, best, alzoo de meeste

Goede schuiten aan de wal waren , die op dat die bergen van zeën aankomen , en
hoope , ’t strand te haalen, vermits zy anders in in de hut op een gepropt, alle oogenblik
hier.

onder een naar gejammer en geklag, waarflarden stonden geslagen te worden.
van de bergen weergalmden, de dood teZes of zeven boots , door de swaar

zeën van de schepen afgeslagen, en var gemoet zag ; maar zoo haast de derde-
waak, N. Swaar, dien dapperen Jochemwelke het volle aanstonts verdronk, wier-
met zoo veel moed door die verschrikkeden niet verre van ’t Fort aan de Oostkant
yke baaren als een zeeleeuw heenen wor-van ’t hoofd geslingert, en daar nog

stelen, en by hun schip, dus tot hunnemeest , hocwel vry deerlyk gehavent,
redding opborlen, zag , vloog hy, diegeborgen

Terwyl nu de wind hoe langer hot gereed stont om anders in zee te springen,
met de traanen in de oogen zynen be-meer toenam, en de zee zich hemelhoog

verhefte, verdronken ’er ’s morgens ’e schermengel om den hals, en riep, van
blydschap als opgenomen, tot zyn andereaan tusschen 10 en i1 uuren verscheide

ter dood daar beklemt zittende mede-menschen, zoo van deze 2 schepen, als
van ’t Engelsch schip Orangie, die, om broeders : Mannen, gryp moed, God dank,
zich te redden, in zee gesprongen waren nu zyn wy behouden
en hoope hadden van al swemmende he Jochem, ondertusschen geen oogenblik
land te zullen krygen , hoewel hen dit tyds willende verliezen, zei tegen dezen
clendig ontschoot. stuurman, die maar een chitze rok aan-

Jochem Willemszoon zoo veele van zyn had, en verder naakt was: Gaat heenen,
A 3 ricemt
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laatste van allen , met het vlot aan landneemt de trapvan ’t half dek, bind die aar
gehaalt isde loodlyn, en met eenen een touw van boore

De Heer Gouverneur, Simon van deraf , om daar door zoo veel menschen al
Stel, die het dapperbedryf van dezen zee¬’t mogelyk is, over en na land te slepen
held , met de uiterste verwondering enMen kon maar twee menschen gelyk du
beweging, en met groote bekommerinsoverhaalen, en zoo wierden ’er ook maan
voor hem, aangezien had, smeet hemtwee togten met de zelve gedaan, ter
zoo als hy aan land quam, zyn eigen 1olwyl de vermoeide en te veel afgematte
toe, en gaf ordre, dat men alles tot beJochem Willemszoon aan boord wat uit
houdenis van dien dapperen man aanwen-

ruste.
den zou. Ook gaf hy by zyn vertrck,Ondertusschen maakte men aan stran
na dat hy herstelt was , hem nog dezeeen vlot van de afgeslagene planken er volgende loffelyke getuigenis mede, op

balken der schepen , die men met eer
dat ook de Heeren Bewindhebberen henloodlyn vast aan een sorde, waar op mer
na verdienste beloonen , en een hooge'er 4 of f te gelyk met een bras door de
bediening geven mogtenbranding heenen rukte; maar terwyl mer

aan land bezig was met dit vlot klaar te
maaken , begeeft Jochem , onverduldig Extract uit de originel.
om zelf te zien, hoe de zaaken tot red-

Missive, door den Gouverneur Siding van zyne medebroeders verder aan
mon van der Stel, en den Raad aargelegt wierden, zich wederom (doch nu
Cabo de Bonne Esperange, aarzonder touw of lyn) in die woedende
de Heeren Zeventhienen, in daiczee , een stoutheid , dic hem byna he
den 224en Juni 1692. gezonden.leven zou gekost hebben ; want na dat

hy ontrent halver weg tusschen ’t schit
LHEt droevigst van allen was , zoo veeen ’t land gekomen was, bevont hy zich
zielen in 't uiterste gevaar haares le¬door ’t geweld der branding zoodanig af

vens te zien , en bun jammerlyk kermen tgemat , dat hy, niet tegenstaande zyn
hooren , zonder dat men eenig middel toitgroote kloekmoedigheid, zich egter ge
hunne behoudenis uitvinden kon, tot dat cin-noodzaakt vont ettelyke maalen om huli
delyk Jochem Willemszoon van Amster-en ontzet te schreeuwen , zonder dat
dam , Matroos , Quartiermeesters dienstyemant van alle die daar stonden, de hart
doeude op ’t schip Spierdyk , zich aanboodvogtigheid had van hem , hoe zeer zy
om met een touw om het lyf door de brandingdaar toe genegen waren, de behulpzaame
en aan boord te swemmen, ’t welk hem ookhand te bieden , alzoo zy vreesden hun
gelukie , en door middel van een vlot, enleven daar by in een zeker doodsgevaa
zyn medegebragt touw, over en weder ge¬te stellen.

trokken, de meeste part der menschen uit eenHy dan vernemende, dat al zyn schreeu

gewisse dood te reddenwen om hulp te vergeefs was, en dat hi
Wy konnen niet ledig staan deze trouw-zich zelven redden moest, spande daar op

hertige daad , zoo kloekmoedig als gelakki.met een weergadelooze onvertzaagtheic
in ons aanzien t'onzer aller ver-vonderingalle zyne kragten in, verdubbelde zynen
uitgevoert, UEd. Hoog Agtb. mits dezenyver, en vergde in dien hoogen nooo
eerbiedig voor te dragen, met ootmbedig ver¬zyn armen en beenen meer , dan zy an

ders verrigt zouden hebben , waar door zoek, baare goede gelieste zy , den zelven in

hy eindelyk de grond onder zyn voeter tyd en wyle, als gestrekt hebbende tot be¬
kreeg, en in staat was, om daar, staande houdenis van veel Compagnies dienaaren, te
tot aan de borst in zee, zynen adem war willen gedenken.

te konnen haalen , om daar na dan ver
Even zoo ongelukkig bleven in deze get groe¬der na land te swemmen.

Dit waren wel zyne gedagten, maan baay, en door die N. W. wind, in ’t jaar vig nran-
1698. de twee retourschepen Oosterland den vanondertusschen wiert hy door een swaar
en Waddinxveen , waar van (zoo men Wad-baar , die hy niet ontduiken kon, van

dinxveen
zynen grond afgeslagen. Hy, hier door my berigt heeft) maareen jongen ’t leven enooser
niet verzet, spande weder al zyn vermo af bragt ; ook is onder die schipbreuke-land ii

lingen de huisvrouw van D. Henrik Wil-’t jaargen in, en kreeg andermaal weder grond
lem Gordon, die aan boord gebleven, ter-1638onder zyn voeten; maar wiert nog een-
wyl haar man aan land gegaan was, mefdaar van geslagen, waar op hy, ziende
haar kind in de armen aan strand doodnu door die branding niet te zullen ko
komen aandryven, en ook zoo aldaar bemen, een besluit nam om weer na ’t schif
graven. Een jammerlyk einde voor zotte swemmen, dat hem eindelyk na vee
veel beklagenswaardige zielen ; ’t geermoeite en gevaar gelukte, alwaar hy zich
maar alleen door ons aangehaalt wort,eenige tyd onder de fokkerust hielt, en
om te toonen, hoe gevaarlyk deze baardaar na weer op het schip geraakte, var
is by het doorwaaijen van een N. W.waar hy, nevens drie anderen, byna de

wind,
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2KAAP DER COEDE HOOPE.
niet zonder het uiterste gevaar, gekomen,wind, die men meest in de wintermaan-
lzoo zy zich menigmaal aan ’t hard grasden Juni en Juii heeft, hoewel men aan
en deze en gene helmstruiken , haddende andere zyde ook bekennen moet, dat
noeten vast houden , en zich dus ookdit zelden gebeurt, en dat hierdoorgaans
vel tegen de steilte, die van ’t begin derettelyke dagen aan een de Z O. wind
tloove tot boven toe aan weerzyden metvan welke wy in ’t vervolg nader zullen

ongelooflyke swaare klippen bezet was,spreken , en die een overlandige wind
moesten optrekken.voor de schepen is, doorwaait

Men plagt in oude tyden voor te ge-Wanneer men nu , de baay dus inge-
en , dat boven op dien berg een grootloopen zynde , het kastcel der Goede
binnenwater was; doch dit, naaukeurigHoope nadert, komt onder dat hemelhoog
ynderzogt zynde , is bevonden een ver-klippigen bar gebergte alles zoo ruy

digtzel te zyn, alzoo daar niet dan eenigeen rotzig voor, dat het onmogelyk schynt,
grippen en vlakke kuilen , in swaaredat men daar die schoonc plantagien,
rotzen, met welke dien berg alommethuincn, en ververschingen, die men na-
daar als bevloert is, waren, waar in eenigderhand bekomt, vinden zal.
vater stont, ’t zy van den dauw, of werOok komen de huizen van ’t vlek, al-
van den regen, dat zeer helder en smaa¬100 zy meest maar van eene verdieping

kelyk was, vooral voor zulke vermoeidezyn, byzonder laag, en gansch niet fraa
en verhitte menschen.voor, hoewel men die, na dat men ’er

Hier en daar heeft men egter veel langingekomen is , byzonder goed tot woo-
gras , en ook wel eenige andere kuilenning der ingezetenen, en tot herberging
fmoerassen , die pas een voet of ander-der vlootsgasten bevint
half diep waren, en waar in eenigeHet eerste , dat yemant, van buiter
graauwe kikvorschen zich onthouden,De Tafel-hier aankomende, verwonderenswaardig
die men by dag niet verneemt; maar byberg. voorkomt, is de uitnemend hooge Tafel
nacht zeer klaar hoort roepen. Egterberg , die veel hooger gelykt, om da
zyn ’er hier en daar boven op en langsmen ’er zoo kort onder, en van strand
eenige schoone en helder water gevendemaar  uurs , of ten uitersten i myl, a
bronnen, waardoor de landen ’er ontrentis, waar door die, als men ’er tegen or
op verscheide plaatzen bewatert worden,ziet, als over ons heenen schynt te han
die men zoo Beoosten , als Bewestenren. Hy legt in ’t Z. O. en Z. , en ten
Compagnies thuin en ook door de zelvedeelen ool na ’t Z. W. ten Z.
loopen, behalven dat men na 't O. ver-Hy draagt dezen naam , om dat hy
scheide spruitjens na de kant van ’t rondeboven op zoo plat als een tafel is , die
bosje , en na ’t nieuw warmoesland zichzomtyds met een berg van witte wol-
verspreiden ziet, van welke zich 'er eenken als gedekt word , dat by de kundi-
in een spruit van de zoute rivier, en an-gen aldaar een vast teeken is, dat de Z.
deren in zee of in de baay ontlasten.O wind haast doorwaajen zal; waar op
Al ’t welke men zeer net in een fraajeveelen , dit ziende, wel de gewoonte
eekening van de Kaap No. 38. B. ge-ndden van te zeggen : ziet daar, de tafe

merkt, en my door de Heer Gouverneurword gedekt , en wy zullen haast wat te
Willem Adriaan van der Stel ter hand ge-schaften hebben ; hoewel die spreekwyze
stelt, zien kan; in welle teekening, evencigentlyk hier past, als men daar by we
voor zyn Ed. komst aldaar gemaakt, mengens den Z. O. wind (die anders door-
dit vlck in platten grond met zyn verderengaans voor de schepen op de Rheede goed
omtrek toen pas buiten de Tafelbaay zeeris, en die zelden in een stormwind ver
klaar beschouwen kanandert ) ook cen storm en swaare regen

Dus ziet men hier boven meest een een-waar van eenige voortcekenen zyn) te
paarige vlakte, en ook hier en daar welgemoet ziet.
een klein heuveltje, en dan weer een on-Deze Berg vertoont zich van buiten,
diepe vallei, waar in men meest kreupel-als de muuren van een swaar en hemel-
vosch, gras, en ook wel eenige boomenhoog kasteel , alzoo des zelfs klippen,
vindvoornamentlyk by de krans, meest regt

Zoo kan men wel een half uur al meestop en neder staan, zoo dat het ten uiter-
over een schoone vlakte gaan , waar nasten teverwonderen is, dat zich nog deze
men by een vlakke vallei in t O. komt,en gene waaghalzen, niet tegenstaande
daar men veel wonderlyke steenrotzen,zyne steilte, hebben durven verstouten,
als of zy met handen op een gestapeltom den zelven te beklimmen.
waren , verneemt , terwyl men in dieIk heb ’er verscheiden gesproken, die
vallei niet anders dan ruigte, lang dikdit ondernomen en ook volbragt hebben,
gras, en eenige helm zietzynde ’s morgens ten 6 uuren langs de

Daar na komt men by een grootekloof hoewel eenigen ook wel een anderen
kloof , die dezen berg van de Duivels-weg verkoren) opgegaan, en ontrent 1
of Windberg in ’t N. U. afscheid; maanuur na de middag daar boven op maar

die
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middel was om af te komen) na benedendie zich afgryzelyk diep vertoont, en
te laaten zakken , dat zeer ligt quaalykwaar in men ongeloofelyke groote scheu
had konnen uitvallen.

ren en spelonken ontdelt En zoo hier door nog niet schriks ge-Wanneer men nu op de kant van dien
noeg in deze waaghalzen was , wiercBerg na de Rheede toe ziet , is de af-
zy nu en dan wel eens, door ’t zien vangryzelykheid van dat gezigt na beneden

mist en vuiligheid van grof wild gedierniet uit te drukken, alzoo de Leeuwen
te , zoodanig verdubbeld , dat zy zichberg , die al vry hoog is, en alle andere
dan, zonder eenige vreeze voor dat ge-daar ontrent gelegene gebergten, geer

vaar meer te gevoelen, maar zoo los nie-bergen gelyken, en by na, als of ’t maan
ten afglyden, om doch van geen leeuwenbultige vlakten waren, voorkomen.
of tygers verslonden te worden ; waarDe huizen, ja zelf het Kasteel, doen
door zulke dan doorgaans wel zoo spoe-zich maar als swarte stippen op, die men
dig beneden als boven gekomen waren.pas met het oog onderscheiden kan, en

Het heugt my, dat ik den ouden Heerde grootste schepen gelyken dan maa
Simon van der Stel, en ook Juffrouw dezeer kleine bootjens, gelyk de boots er
Man, huisvrouw van den Tweeden per-schuiten ook maar kleine swarte vlakjes
soon daar, in ’t jaar 1685. heb hoorenschynen te zyn
zeggen , dat zyn Ed. met de meeste lie-ofDit was ’t gezigt op de Rheede ,
den van aanzien, en met verscheide juf-daar ontrent; maar als men eens na be
fers, van welke zy ’er een was, eenigenneden langs die afgryzelyke steile rotzen
yd te vooren op dien berg geklautert,van dezen berg zag, ontdekte men eener
en dat zy ’er allen boven opgekomen.afgrond zoo diep , dat 'er den beschou
en daar eenigen tyd zeer vrolyk geweestwer het hoofd van draaide, zoo dat mer
zyn , zonder dat hen eenig quaad ont-genoodzaak wiert te rug te wyken, zoo
moette, dat wel te gelooven is, alzoo 'ermen niet suizelen , en van boven neder
toen veel volk by een was, en nu en dan

storten wilde
geschoten , dan eens een groot vuur ge-Men ziet ook, na de Westkant by de
maakt , ook zomtyds eens wakker ofkuilen en moerassen, waar in die kikvor-
rompetten geblazen, en opgetrommeltschen zyn, tusschen eenige scheuren der
en daar door al het wild gedierte , datsteenrotzen hier en daar eenig water na
daar ontrent wezen mogt, verjaagt wiert.beneden stroomen , en ook hier en daar

Egter heb ik noit yemant, van allenwel helder in die kuilen staan
die 'er op geweest zyn, gesproken, dieOm alles op dezen berg door en door
lust had, om ’er weer op te gaan.te zien , heeft men wel een etmaal var

Daar zyn ’er hier, die voorgeven ontrentnooden, om ’t welke dan , na zoo vee
de krans van den berg van verre ’s nachtsaangewende moeite, te beter te konner
een vervaarlyk licht, dat zich bewoog,doen, zommige daar een nacht overge-
gezien te hebben , en die daar uit oor-bleven zyn, en dan overvloedig tyd had
deelden ,  dat dit een karbonkelsteenden, om al het aanmerkenswaardige wel
was, die voor in de kop van een grootete doorsnuffelen.
slang stont, maar zy zouden my meeiIk heb ’er gesproken, die dat gedaar
voldoen , die dezen steen eens gevondenhadden, maar die verklaarden nogmaal.
hadden. Ik houde het voor een fabel,onder dat verhaal te yzen , als zy aar
en oordeele , dat dit eenig ander licht’t gevaar, waar voor zy zich bloot gestelt
zal geweest zyn , dewyl noit yemanthadden, maar dagten , alzoo zy nu en
hier, of elders, iet verder daar van ont-dan, daar in die naare nacht alleen zyn-
dekt heeftde, wel eens ’t afgrysselyk gebrul van ty-

Daar zyn ’er , die de hoogte van dezergers of leeuwen met een ziddering, die
berg net afgemeeten, en bevonden hebbenniet uit te drukken is, hoorden, te meer,
dat de zelve 1857 Rhynlandze roedenalzoo ’er voorbeelden waren, dat 'er van

hoog is ; waar uit men dan ziet , wa’t schip Pylswaard van 7 Tafelbergklim
staat ’er op de meeting van Mr. Nicolaasmers maar a weer beneden gekomen, er
de Graaf te maaken is, die zegt de zelvede anderen waarschynelyk door eenig wild-
ook gemeeten, en bevonden te hebben,gedierte verssonden waren
dat hy 298 Rhynlandze roeden hoog wasWas nu ’t opklauteren op dezen hoo

Het is verwonderenswaardig , , datgen en steilen berg moejelyk voor deze
men, wanneer deZ. O. wind doorwaajennieuwsgierige opklimmers geweest, het
zal, boven op dezen berg gelyk als eennederdalen was hen wel honderdmaal
heirleger van witte wolken , al vanmoejelyker en gevaarlyker voorgekomen
verre derwaarts heenen dryven , ojalzoo zy hier niet alleen , door na dier
een koppel by een vergaderen , en daasselyken afgrond neer te zien, als ver-
na ook die wolken den berg allengskensblind en verbystert, maar ook genood
als by trappen, en als of het afgeschaafdezaakt wierden zich op veel plaatzen met
krullen waren, afdalen ziet, zonder dathet uiterste gevaar (hoewel 'er geen ander

men
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KAAP DER COEDE HOOPE 9

anker leggen , konnen de schuitsroejermen nog den allerminsten wind in de tafel
er zomtyds wel i of z uuren over bezijvallei gewaar word; maar zoo ras die tot
zyn , eer zy hun volk in de Rochebaarop de aarde en beneden gekomen zyn
aan land konnen leveren. Doorgaansdan begint die wind zoo sterk door te
waaid deze wind sterk in de zomermaan-poetzen, dat men, halver weg zynde.
den, van September tot Maart door, enwerk heeft om op zyn beenen te blyven
in dien tyu ziet men ook doorgaans diestaan , of niet in weerwil in een gat o
witte wolk ’er boven op, die zich, alshol voort te waajen , waar van ik by
de Z. O. wind doorwaajen zal, voorafondervinding spreken kan, alzoo ik mei
op dien berg vertoont.nog een wakker jong Heer, dus halver

Die lang hier aan de Kaap gelegenweg van dezen wind overvallen zynde.
hebben, konnen dien Z. O. wind al vangenoodzaalet wiert my nevens hem in eer
zeer verre, en zelfs al van de Tygerber-diepen kuil, die wy daar vonden, voo
gen (schoon vry verre daar af gelegeneen tyd vast te zetten , alzoo wy anders
zien aankomen, wetende daar uit by erzekerlyk zouden weggewaaid, en het
vaarentheid ook lang te vooren te voor-onmogelyk gaande gehouden hebben
zeggen , dat die wind binnen korten tydWanneer nu deze wind zoo doorblaaf
waajen zal. Dus heugt het my, dat ik(dat zomtyds wel ’s morgens , maa
in ’t jaar 1685. met den ouden Capiteinmeest ’s namiddags, hoewel ook wel der
Hieronymus Cruse, en met eenige schip-ganschen dag, en ettelyke dagen aan eer
vers, van ’t ronde bosje (een fraaje thuingebeurt) zoo wort niet alleen het stoi
der E. Maatschappy ontrent 1 myl vanvan de grond als tot aan den hemel op
t Fort na ’t O gelegen, en anders Rustengedreven; maar men ziet 'er zelf steenen

burg genaamt) rydende , hy tegen eenals knikkers onder, die de menschen me
van deze schippers, die zyn afscheid aeen groot geweld tegen ’t hoofd geslagen
volkomen had, en maar na de wind, dieworden , behalven dat men van wegen
toen nog N. W. waaide, wagtte, zeidehet stof , dat in de lugt is , by na nie

Schipper, ryd vry wat aan, want eer wvan zich zien kan, alzoo ’t de menschen
aan ’t Fort zyn, zal de windZ. O. waajen,in de oogen en mond, en, schoon de deu-
en dan zoud gy wel een kanonschoot, omren dan over al gessoten zyn , zoodanis
aunstonts te vertrekken, na uwe kleeren kon¬in alle de huizen waaid, dat zelfs geslo
nen krygen, dat ik u niet raaden zou af tetene kassen en kabinetten, hoe digt ook
wagren. De schipper, dit hoorende, en

doorgains vol stof leggen
de wind nog N. W. , en de baay vlakIk heb, by het doorsnorren van dezer
in ziende waajen, stont, nevens ons allenvreezelyk sterken wind, verscheide boek
hier verbaast over, en vraagde, waar aarhouders, die dan over de straat gingen
zyn E. dit wist te voorzeggen , ’t geerzich van huis tot huis aan de venster
hy ons , aanstonts zeer klaar aan diezien vast houden, zonder dat zommiger
witte wolken, die van verre al vry sterkzich van ’t eene huis na ’t andere dorster
na dien berg quamen aandryven, toonde.begeven, moetende daar zoo cenigen tyc
waar op dan die schipper ook aanstontsstaan, om een tusschenpoozing van dezer
op een sterke galop van ons afreed, ter-wind (die ik dus eens &8 of o dagen aar
wyl wy hem maar zagtkens volgden;een even sterk heb zien doorwaajen) af
maar eer wy aan ’t Fort quamen, zagente wagten , en dan zoo langs de huizen
wy zyn schip de baay met een schoonetot aan hunne wooning heenen te slui-
Z. O. wind al uitzeilen, zoo dat hy, of

pen sterk aangereden, of met de landschuisOp zulken tyd is ’t uitgaan als verbo-
moet nagevolgt , en zoo aan boord ge-den, voor al aan de juffers van rang, die
komen zyn.dan met een zomescherm zouden willer Hoe sterk nu deze wind in de Tafel-

gaan, alzoo die in een oogenblik gehee
baay ook doorblaast, moet men egterna boven toe omwaajen , en in flarder
hier nevens zeggen, dat zich zyn geweldraaken zou. En wat de mans betrest
maar meest in die baay vertoont, en hoe-die wegens hun ampt dan in ’t Fort, of
wel ik den zelven wel eens wat sterk paselders, moeten zyn, die hebben het dan
voorby ’t Fort en den Windberg, zelf(gelyk wy reets getoont hebben) quaa-
tot een stukweegs O. op , vernomer

genoeg hebbe, is het egter zeker, dat men wanDie dan van boord na land moeten
dieper landwaard in daar niets ter wereldroejen, hebben ’t met dien boozen winc
van weetzeer quaad : want die agter in de schui Deeze Tafelberg schynt van buiten bar

zitten , konnen zich van de digt over
en onvrugtbaar , alzoo men ’er looverwaajende en als overregenende golven

nog gras bespeurt ; doch hy is bovendie zich als witte lammerkens op dic
op met zeer goede groente bewassen.dan zeer groen zynde zee vertoonen
Ook zyn in de kloove veel wortels,onmogelyk droog houden; en schoon zy
hooge boomen, en ruigte, die ik ver-al redelyk digt by ’t Fort of Vlek ten

scheideB
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heid beklommen hebben, op des zelfsscheide maalen heb zien in brand steeken,
top niet wisten te komen, behalven dat

en meu vind 'er boven op veelerlei schoone hen dit veeltyds door de wolken, die hem
bloemen en gewasschen.

bedekten, belet isVoor ettelyke jaaren ontdekte men hier
Boven op den zelven staat een vlagge-

eene zilver-myne ; maar men ging niet stok, waar ontrent zich in een klein
voort hier in te werken, om dat de on- huisje een posthouder of twee onthou-kosten te groot, en ’t hout te schaars, en

den, die, zoo ras zy eenige schepen van
tot andere dingen veel noodiger was. verre in zee zien , die zy wel 10 of 12

Aan des zelfs voet is ook een water- mylen verre ontdelken konnen, ten eer-
moolen sten de vlag opheissen, en zoo menigmaaretTen Oosten van dezen berg ,

met een stuk kanon, dat daar by geplaatstlinkerhand , als men voor deze bergen
s, schieten, als ’er schepen zich opdoen,staat, heeft men den Wind- of, zoo ’t ge-
om aan die van ’t Kasteel kennis daar varmeen volk zegt, den Duivelsberg, waar
te geven, gelyk dat mede uit de kloove.schynelyk de Windbero genaamt van tusschen dezen en den Tafelberg geschied,wegen de valwinden , die men daar uit die daar van aan de Heer Gouverneur ook

een groote kloove en opening tusschen
gemeenclyk nog door een bywagt berigtdie twee bergen menigmaal, en wel zoo
geefionverwagt verneemt , dat de in de baa

Ook worden de couleuren der vlaggenzeilende schepen daar door zeer ligt haart
jaarlyks voor de vaderlandze en retour-marszeilen en stengen verliezen , om
schepen verandert, en daar van door den't welke , zoo veel mogelyk is te voor- Heer Bevelhebber der Kaap aan haar E-komen , men doorgaans gewoon is de
delheden op Batavia kennis gegeven, ofmarszeilen tydig te stryken, en de sten-
dat de retourvlooren altyd zeker en bui-gen , zoo ras men maar ten anker legt
ten bekommering die baay zouden kon-door te schieten. Waarom hy de Duivels
nen inloopen ; welker overheden door-berg genaamt is, weet ik niet
gaans hunne besloten berigten krygen,Hy is veel lageren smaller, als de Tafel
sie zy gemeenelyk niet verre van de Kaapen Leeuwenberg, en maakt met de Leeu-
gewoon zyn eerst te openen.wenberg als een half rond uit

Boven op dezen berg is in ’t jaar 1682Hy ziet na de zoute rivier, en na de
de Heer van der Stel, met de gemaalinTygerbergen, en ontrent dezen berg ziet
van zyn Edelheid , de Heer Ryklof vanmen de fraaje plaats van Henrik Meyhoom,
Goens, Gouverneur Generaal van Indiendie nog niet zeer lang aangelegt is, en
nevens eenige Kaapze Juffers, vrolyk ge-

meer anderen daar aan volgende.
weest, en zyn Ed. heeft daar ook eenDe Leeuwenberg , die vry wat lager
yramide , ter eere van haar Edelheid,als een van deze twee bergen, en dien
Mevrouw Joanna van Ommeren , doen

kop het hoogste is, legt ter regterhand,
opmetzelen , en op een fraajen swartenof Bewesten den Tafelberg, en maar mef

steen dit geval doen uithouweneen kleine kloove ’er tusschen beide van De Kaap
nevenWy vertoonen deze Bergen ,afgescheiden. Hy legt na ’t W en teBergen,

het Vlek ’er by, No 38. C en t Vlekbedekt die zyde meest , hoewel hy dan
Als men over die kloove ryd , welkeafgebeelc.verder na ’t N. draaid. Over den rug er

tusschen den Leeuwen- en Tafclberg is,by de staart is een groote vlakte , daar
ziet men ’er wegen na de overzyde desmen veel huizen zou konnen zetten; doch
zelfs, daar de Vrylicden kraalsteen, omwaarom dit niet geschied , zal men hie
er kalk van te branden , gelyk zy aanna te kennen geven. Ook zou dan ’t vee

deze zyde ook wel klippen uit zekertin deze vallei geen weyde hebben
put haalenHy voert dezen naam, of na de Leeu-

Ontrent de staart van dezen berg heeftwen , die men nu en dan daar op we
de Heer Simon van der Stel in den tydontdekt heeft (gelyk Wouter Schouten er
van zyne bestiering een kleine vierkantecen, wanneer hy dien beklom, niet zon
schans, met 4 stukken geschut voorzien,der de grootste schrik zag, en Capiteir
doen bouwen , en een goede wagt 'er inOlof Berg voor ontrent 30 jaaren ’er hier
gelegt, zoo om den sluikhandel te belet-op nog een , die ’t spoor wel mogelyl
ten, als omonze vyanden by tyd en wylerbyster was, en de ingezetenen vee
illen afbreuk te doen ; doch de zelve isschade deed, in eene reis doodschoot) o
met 'er tyd vervallen , zoodanig dat dena zyne uiterlyke gedaante , alzoo hy
Zoon de stukken ’er heeft moeten vanvan verre al zeer levendig een leggenden
daan haalen , en men ’er nu nog maarLeeuw vertoont, terwyl hy met zyn
eenige overblyfzelen af zietstaart tot in zee afdaalt, en daar den W

Op de zyde na de Vesting, en na d’hoek van de Tafelbaay maakt. Met zyn
Tafelberg toe, plagt Abraham Hertog een

en hyvoorlyf legt hy na ’t Z. W. ,
steenbakkery te hebben.steekt zyn kop zoo steil in de lugt, dat

Om nu van de Kaapze Colonie, voorveelen, die dezen berg uit nieuwsgierig-
100
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KAAP DER COEDE HOOPE.II
in handen van Mr. Willem ten Dammezoo verre dit land onder ons staat, een
geraakt , en door hem weer aan Gabrieinette beschryving te geven, moet men
Touman voor etrelyke duizend guldenvoor af weten , dat de zelve in vici
verkogt.Hoofdcolonien bestaat, die weder haarc

Eer men van hier na Constantia gaat,byzendere verdeelingen van zekere land-
’t geen na den Boschheuvel volgt, looptstrecken hebben, en die in deze navol
er buiten den Boschheuvel cen steenag-gende bestaan, en met haare onderdeelen
ige smalle en ongemakkelyke weg tus-net aangewezen worden.
schen en over een ruwen berg na de
Houtbaay , daar ook al eenige plaatzenDe Stadt, of ’t Vlek, met den Regts-
aangelegt zyn; en daar men ’er meer zouban des zelfs , waar onder behoo-
connen aanleggen, zoomen het niet na-ren :

relaaten had, om ’t hout van dit bosch,Met de1. De Tygerbergen.
lat men hier zoo hoognoodig heeft, teHofsteden2. De Koeberg

behouden.De Blaauwe Berg. daar op3
Ook zyn ’er buiten de steenbergen nogDe Mosselbank gelegen.4

verscheide andere veeplaatzen der E-
Maatschappy in een plaats , os picos fra-Stellenbosch, waar onder deze vierII.
50s0s, of de gebrokene bergen, door demindere Colonien behooren.
lortugeezen genaamt, doch die van de1. Stellenbosch.
Hollanders naderhand, voor al daar dic2. 't Moddergat
bergen in 'tZ. leggen, Noorwegen ge-3 Hottentots-Holland.
naamt zyn, om dat zy zeer wel na zekertDe Bottclary.4.
bergen in Noorwegen gelyken. Hier
lagt de E. Maatschappy bevoorens haarDraakeestein , waar toe deze vierIII.

slagtvee te bewaaren, ter tyd toe zy ditbehooren :
naliet, en haar vleesch van vier Pachters’t Land van den Berg Keert we-I.
begon te nemen ; en na dien tyd is ditder, tot de Kerk

land door de Heer Simon van der Stel (datDat van de Kerk tot de Wagen2

wel ; dagreizen groot is) by zyn plaatsmaakers- Valey.
Constantia gevoegtDe Wagenmaakers-Valey zelf.

Deze gansche landstreek van Constan-En nog eenige landstreken, als4.

tia, den Boschheuvel, enz., legt lang-Riebecks-Rasteel, de 24 Rivie-
de zoute rivier na ’t Z. O. ten Z. en zooren , de Honig- en de Piquet-
al verder na tZ.berg.

Naderhand heeft de E. Maatschappy
weer een veepost over de zoute rivier naIV. Het land van Waveren ,, dat geen
de Tygerbergen , die ontrent 3 mylenonderdeelen heeft.
van de vesting leggen, en die men ge-
nakkelyk van daar zien kan, aangelegt,Beschryvinge der I. COLONIE
nwelk dal der Tygerbergen, anders de

Tygervaley genaamt , ’t vee byzonderWanneer de E. Maatschappy zich hier
wel kan geweid worden, alzoo die land-neergezet had, heeft zy zich eerst in de
treek een van de schoonste en allervrugt-Tafelbaav, en daar buiten , doch voor af
jaarste daar om strecks is, nietalleen omna de zyde van de zoute rivier (ander.
lat de grond zeer schoon, goed, en deook wel Keizers-rivier, na zekeren Jo-

aarde zeer vet en swart, maar om datbannes Keizer, die ’er in verdronk, ge
hier boven dit land doorgaans in den zo-naamt) uitgebreid, gelyk daar langs en
mertyd , en zoo lang ’er vrugten ofontrent van tyd tot tyd fchoone buiten
tveld zyn, een dauwwolk legt, dieplaatzen en horsteden zyn aangelegt, on-
t zelve ongemeen bevogtigt, waar opder welke Constantia, en ’t Rondebosje
dan by dag de zon zoo wonder heerlykdie wy hier na breeder beschryven
verkt , dat men daar door hier onge-merkelyk boven de andere uitsteken
neene schoone vrugten heeftOm nu nader kennis van de zoute ri-

Zy worden de Tygerbergen genaamt, p.vier te krygen , vertoonen wy de zelve
niet, om dat diergelyk wildgedierte zich tyger¬by No. 38. B. in prent.
daar onthoud, maar na zekere donkere bergen.zen van de eerste en fraaiste plaatzen
of bruine vlekken, die de zelve van allehier ontrent, is de Boschheuvel, wel ee
indere bergen daar klaar onderscheiden,door de Heer van Riebeeck aangelegt, die
en die ’er door den mist der herten opik in ’t jaar 1685, wanneer ze Guilliam
gemaakr worden , die dat land ook vetHeems, een Borgerraad, toequam, metveel

maakergenoegen gezien, en daar op een fraayt
Men heeft daar ook twee valeyen vanplantagie van oranje-, cirroen- en meei

dien naam, de N Oostelykste de Tyger-andere boomen, en een schoonen wyn-
valey , en de Z. Westelykste de witteberg, gevonden heb. Naderhand is zy

Ty-B 2
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op, als eer in tyd en dus ook in regtTygervalley genaamt, die zeer digt by
zynde, behouden zou

een leggen.
Een magt aan hem door den Heer vanOm den goeden grond is deze land-

Rheede in ’t jaar 1685. gegeven by In-streek reets zoo bebouwt, dat ’er nu 22
structie, een geval, daar van Puttenschoone plaatzen en hofsteden in aange
veinig eere van hadlegt, hoewel die van veel meer belang in

Deze Mosselbanksrivier, dus na eenigeopzigt van haare inkomsten, dan wel ten
mosselen genaamt, die men hier nuaanzier van haare gebouwen, zyn. Ook
en dan wel aan de klippen hangen ziet,zouden ’er hier niet veel meer konnen
en krygt , is maar een zamenloop vanaangelegt worden , om dat zy malkan-
wateren, door den regen in den regentydderen dan te na zouden komen, of niet
veroorzaakt , en dat in de zomer, inwel van water konnen voorzien worden.
jutten blyvende staan, brak word, hoeDe boeren zyn hier ryk , en bezitten
vel de menschen en ’t vee daar ontrentveel klein en groot vee, en ’t was een

zich hier mede moeten behelpen, alzooarme boer, die hier maar 6oo schaapen
er geen ander naby is , waar na deen 100 ossen in ’t eerst bezat. Deze
Mosselbank zelf nu en dan wel de regen-Tygerbergen beslaan in ’t rond ontrent
bak genaamt word.een streck van 8 groote mylen , en de

Deze Mosselbanks-rivier loopt een zeeruiterste plaats der zelve is 4 mylen van
langen en krommen weg, en stort, naveel’t kasteel der Goede Hoope gelegen
dalen doorgeloopen te hebben, by deHier tegen aan stoot de Koeberg, die
Tafelbaay in de zoute rivier, waar medeontrent 6mylen van ’t kasteel is, en zich
zy daar in die baay in zee loopina ’t O. ten N. uitstrekt. Hier hebben

Behalven deze zoute rivier is in dezezich de Coloniers naderhand mede uit-
streek nog een bron, die zyn oorspronlgebreid , doch bevonden dit land zoc
in ’t gebergte van Stellenbosch heeft, engoed niet, als de Tygerbergen, bchal-
van daar door de Tygervaley, gelyk zyven dat men hier , wegens gebrek van
ook voorby de Kuil (een schoone plaats,water, zoo veel borgers of boeren nie
die Capitein Berg nu toekomt, en welheeft konnen plaatzen.
eer de E. Maatschappy plagt eigen teOm deze reden begaven zich veelen
zyn) loopt, dochde zelve is in den zomerder zelven , alzoo hen ’t bevoorens be-
brak ; doch by de Steenbergen en byschreven land in de Tafelvaley en daa
Constantia zyn verscheide rykelyk warer-buiten na de zoute rivier, en aan deTy-
gevende bronnen, hoewel daar geen an-verbergen, te klein geworden was, na
der , dan de Heer Simon van der Stel, nutden Blaauwen berg, die 8 mylen van de
af had, alzoo al dat land onder zyn Ed.esting na ’t N. O. ten O. legt, en zoo
stont.genaamt word, om dat hy zich, voo

Over die rivier, welke voorby de Kuilal wanneer men eerst uit zee komt, er
loopt, is ook een brug gelegt, om datna ’t land toe ziet, zeer blaauw opdoet.
men ’er in den regentyd anders nietDit is mede zeer vrugtbaar land , en
overkomen kon, om na Stellenbosch teby na zoo goed, als dat in de Tyger
gaan.bergen , doch wegens ’t gebrek van wa-

Hier ontrent zyn maar drievrugtbaareter, dat hier mede niet te ruim is, heeft
plaatzen, te weten, de Kuil, de plaatsmen hier zoo veel borgers niet konnen
van Henrik Hattung, en die van Jacobplaatzen,

VogelDeze gansche landstreek is, volgens
(erder is van de Kaap af tot aan Saxen-den aanleg der eerste uitbreiding van deze

berg (een plaats dus na Michiel Sax geColonie, niet tegenstaande men hier in
naamt) een afstant van 6 mylen , waar't eerst veel wild gedierte van Olifanten,
aan ’t land van Stellenbosch stoot.Leeuwen, Herten, enz. had, in weinig

Na dat men hier aan de wal gekomenjaaren bevolkt , en tot dus verre heeft
is, ziet men een open vlck , met eerzich de eerste Colonie ook in ’t eerst maar

fraai getal huizen, die van buiten meestuitgestrekt; maar naderhand is zy, we
alle gewit zyn , dat van de Rheede eengens een geschil, dat de Landdrost en de
aardige en cierlyke vertooning doet. Zyprovisioneel Fiscaal van Putten, ontrent
zyn, om deselle winden, doorgaans maartjaar 1712 over een yders geregtigheid

van eene verdieping, hoewel dit nader-krecgen (dat ten laatsten door den Poli-
hand veranderde.tycquen Raad den Fiscaal tegen gewezer Het Vlek strekt zich ten grootsten

wiert) tot aan de Mosselbanksrivier, die
deele na den Tafelberg, en ook eenigna de Tygerbergen daar al mede aan
zins na den voet van den Leeuwenbergprenst, uitgezet; doch met die bepaling,
uit, en legt ontrent750 treden Bewestendat wel de regtsban van den Fiscaal zoo
’t Ravelyn, of anders 881 treden net vanverre strekken, maar dat egter de Land
de poort des Kasteelsdrost, zoo by eer dan de riscaal eenige

Wanneer ik in ’t jaar 1685. hierquamwegloopers vangen mogt, zyn regt daar
ston-

Tet Vlek.
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stonden ’er de huizen vry ydel, en, in langer aan die rey komen, te weten, die
vergelyking van nu, zeer weinig. van Henrik ’ouman, Richter, en nog een

4 heb ’er in de Tafelbaay in’t jaar 1714. Buiten deze regte zyn ’er nog  dwars
ontrent 254, zoo groote als kleine, zelf traaten, die van ’t Fort na den Leeuwen-

geteld , zonder deze en gene openbaare berg loopen, waar af de naaste aan strand
gebouwen (gelyk het touwpakhuis, er 350 treden (tot ’t naaste huis aan den Leeu-

meer andere huizen der E. Maatschappy wenberg) lang , en 25 treden breedt ,
hier by te rekenen doch de anderen, wel van de zelve leng

Zy zyn meest van Kaapze klippen ge te, maar de helft smaller zyn
bouwt , en doorgaans daarom maar var Het naaste aan strand is best bekent
eene verdieping , om dat zy anders te met den naam van de rey huizen by
veel van de swaare valwinden lyden moe- Brommer, die daar Equipagiemeester was,
ten; gelyk zulk een huis ook doorgaans en ’er een zeer schoon en groot huis met
daarom met riet gedekt word , dat men een opgaande trap had , en is die straat
daar in de duinen , of in de buffels- en in 4 blokken verdeelt, en de a straaten.
rietvaley , pas ten N. O. van de zoute die na den Tafelberg loopen, bestaan yder
rivier en wat Bezuiden ten W. van uit 3, en dus te zamen uit 12 blokken
Visschershok gelegen, overvloedig heeft, behalven de welke ’er nog verscheide
hoedanig een rietdak van een dubbelhuis kleine dwarsblokken, van 1, 2 of 3 hui-
hier nog wel 300 of 350 Rders koster zen by een , waren
moet Dus maaken ook de huizen by den Heer

Deze huizen zyn vry gemakkelyk ge- Blesius een dwarsblok op zich zelven
bouwt , en van verscheide zeer goede behalven dat zich boven by den Tafel-
vertrek ken voorzien, hebbende een dub- berg nog verscheide huizen met zeei
bel huis, twec Zaletten aan de straat, en groote en schoone thuinen vertoonen, die
verscheide middel- en agterkamers, en al een zonderling cieraad aan dit vlek, en
ook veeltyds een groote plaats agter; en een groote uitspanning voor de zoo lang
zulk een dubbel huis doer hier ’s maandt in die naauwe bodems beperkte vlotelin-

gen geven13, 14 of i5Rders , na dat het groot of
klein is, van huur. De meeste hebben Ter zyden het huis van Brommert heeft

maar bol- kozynen men na ’t Z. W. een schoone vlakte tus
Hoewel wy nu gezegt hebben, dat zi schen den Leeuwenberg en de Duinen,

die zich wel een half uur verre vandoorgaans maar van eene verdicping zyn
zyn ’er na ’t jaar 1695. (zedert welken tyc Brommers huis tot aan den Leeuwenstaart

il hier ontrent verandering bespeurt heb- langs strand zeer verheven vertoonen, al-
ve) verscheide dubbele huizen gebouwt waar men al mede nog veel huizen zeer
van de welke de twee huizen van Alber: vermaakelyk van stant zou konnen bou-
Koopman, naast malkanderen staande, de wen ; doch de reden, waarom dat gelaa-

eerste geweest zyn ten word , zal elders in een opstel van
Deze waren na dien tyd wel zeer fraai eenige vragen door den Heer Generaal

maar in ’t jaar 1705. vont ik hier vry van Hoorn aan den Kaapzen Raad by zyn
grooter, hooger en heerlyker huizen, aanwezen alhier gedaan, gegeven wor-

denzoo die twee, die de Heer Henning Husing,
Borgerraad alhier, en een van de vermo Het voornaamste gebouw hier is het Het
genste borgers, op de weg na ’t Fort to Kasteel der Goede Hoope , dat als een Kkastee
naast malkanderen gebouwt, en waar van vyshoek met ; schoone punten, die wy derGoede

Hoope.hem ’t zyne , daar hy toen in woonde, hier na opnoemen zullen, en waar op
wel 1ooooRders zoo by my zeide, ge- verscheide schilderhuizen staan, zeer cier
kost heeft, als ook dat van den Fiscaa yk van verre daarom te meer pronkt,

om dat het boven op plat met schooneBlesius , dat mede een zeer schoon huis
is , waar in men (gelyk in dat van de groote steenen zeer fraai bevloert, en

van leuningen , waar langs men rondomHeer Husiug) een dubbelde wooning on
’t zelve wandelen kan, en dat een heerlykder en boven , en die, na de wyze der
uitzigt alomme geeft, voorzien is. Bo-huizen tot Amsterstam , met opgaande
ven de poort is een rond kloktoorentjetrappen heeft

met een koepel, en een vierkant huiskenDe straaten zyn in verscheide blokken
met een dubbele verdiepingverdeelt. Men heeft vier breede regte

Het is in ’t jaar 1672. door den Heerstraaten , na den Tafelberg toe wat
Gouverneur Tibrand Godsken begonnen,oploopende, en die van myne treden 112

lang, en 15 breedt waren, hoewel 'er die ’t in 3 of a jaaren meest volbouwt
buiten deze straaten nog wel verder of heeft , hoewel ’er nog al iets voor zyn
na den Tafelberg, en ter zyden uit na der vervanger, de Heer Bacx, en meer an-
Leeuwenberg, verscheide huizen hier er deren, zelf tot ’t jaar 1699. aan te doen
daar verstroid staan ; gelyk 'er mede in viel. Daar en boven is 'er, by de komst
de voorste ry na ’t Fort toe nog 3 huizer van den Heer Veldoverste Herman de

Wilde,B 3
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Kerk diende, en daar men ter regter-Wilde, in ’t jaar 1703., begin gemaakt,
hand een zeer groore wooning voor denom een ravelyn , en een bedekten wec
Heer Gouverneur, en ter linkerhand vanvoor dit Kasteel te maaken, doch ik kon
die Kat een fraai groot woonhuis voorby myn aanwezen 1714. niet zien , dat
den Tweeden Persoon, heeft.dit met zyn gragt die niet heel groot

Dat van den Heer Gouverneur, ’t geenwas, nog zoo haast zou gedaan zyn
mede van a verdiepingen is, vervat veelDit is wel een schoone, sterke en zeer
schoone vertrekken onder en boven, mits¬wel gelegen vesting, om dit Vlek te
gaders een kleine middelplaats, alwaardekken, en deze baay tegen vyandelyke
ook een Tank is voor Japansche goud- en

schepen, die 'er zouden willen inkomen
zilvervischjens, die ik 'er in gezien heb-te beschermen ; maar ik heb van zeer
begoede vernuftelingen en bouwkundigen Voor den trap van de Kat onthoudvan Sterkten wel hooren zeggen, dat mer
zich gemeenlyk een gewaapent soldaat,deze plaats nog veel sterker zou konner
met een bywagt, om aile lieden, die denmaaken, met een goed waterpas van 24
eer Gouverneur gaarne spreken zouden,

twaalf-ponders op zekeren uithock pas
aan te dienen.buiten de staart van den Leeuwenberg,

De wooning van den Tweeden Persoonalwaar de schepen de droogte de Walvis
is mede wel van eenige zeer goede ver-voorby zeilen moeten, en daar de schans
trckken voorzien ; maar alzoo zy de

van de Heer Simon van der Stel wel ee
grootste niet was, heeft de Heer Helotplagt te leggen, te plaatzen, vermits men

ge-(zoo ik in ’t jaar 1714. bevont) 'erbevonden heeft , dat men zelf met een
duurende zyn gezaghebberschap nog een8 ponder die plaats van de eene tot d-
beneden, en een bovenkamer, bygemaakt,andere wal, of van de Leeuwenstaart tot
waar mede het de Twecde Persoon hieraan de Walvisch, overschieten kan
nu zeer wel stellen kanAangezien nu alle schepen in de goedt

Voor den Capitein was ’er ook eentyd hier inkomen, en ’t na de wal van de
kleine wooning even ter zyde dat eersteKaap houden moeten , om de Z. O. te
gebouw, waar in de Zeevoogden der re-myden, en in den regen- of wintertyd
tourvlooten zich onthouden ; doch deze(die van Mey tot September duurt, zynde
was niet van veel belang, waarom ook deApril en October de wyffel-of stille maan
meeste Capitcins, die ik zedert 40 jaarenden) zy onmogelyk na de overwal kon
herwaarts gekent hebbe gemeenelyknen loopen, om dat men werks genoeg
hunne huizen buiten ’t Fort in het Vlckheeft, om dan maar met een schui in de
hadden.Rochebaay te landen , alzoo ’er aan die

Zoo als men door de Kasteelspoortoverkant dan een branding hemel- hoog
waar in men nu en dan wel een Leeu-staat, zoo zou men van dit waterpas dan
wenhuid of twee hangen zag) binnenook, buiten tegenspraak, alle vwandelyke
die vesting komt, heeft men’er een grootschepen zeer gemakkelyk, en geheel ze
plein, dat al vry lang en moi breedt is,ker, zoodanig konnen waarnemen, dat
en daar men gemeenlyk een grooten struis-men geen vreeze ter wereld zou hebben,
vogel loopen ziet, tegen over welke bin-dat een der zelve in de baai zou konner
nenpoort zich de Kat, de wooning vanbinnen loopen , ’t welk zoo ’t by een
den Heer Gouverneur en die van den Op-gelukje al eens gebeuren mogt, dan ver-
perkoopman, of den Twecden Persoon,der door die van het Kasteel belet zou
vlak in ’t front, als of ’t maareen gebouwkonnen worden, alzoo het zelve zeer
tvas zeer cierlyk, alzoo ’t van buitensterk gebouwt, en byzonder wel van ge- zeer fraai gewit is, vertoont

schut en volk voorzien is
Als men even de Fortspoort ingeko-In deze vesting heeft men verscheide

men is, heeft de Winkelier aan de linker-schoone gebouwen , die ’er van tyd tot
hand een zeer kleine wooning, hoedanigetyd schynen aangemaakt te zyn. Het
er onder de wal, of punten ineer, ofoudste komt my voor, dat men ter reg
anders wel pakhuizen zyn , om deze enterhand heeft, zoo als men in ’t Fort
gene goederen in te bergen.komt, en daar gemeenlyk de Zeevoogden

Tusschen de Kat en de wooning vander vloot by hun komst gehuisvest wor
den Twecden Persoon is beneden eenden , dat al een vry groot gebouw van
opening, of een groote poort, door welketwee verdiepingen hoog, en van ver
men op een tweede fraai groot agterpleinscheide schoone en groote vertrekken
komt, alwaar de Lieutenant aan de over-voorzien is
zyde een fraaje wooning heeft, zonderNaderhand is de Kat, daar nude woo
dat ik wete dat 'er meer zyn ; maar dening van de Gouverneur is , door der
verdere plaatzen aldaar zyn geschikt totouden Heer van der Stel bebouwt, alwaan
pakhuizen, om de wynen, ’t koorn, enmen , na dat men de trap opgegaan is,
allen anderen voorraad ofte goede-in ’t midden een zeer groote zaal ontmoet,
ren der E. Maatschappy , staande onderdie tot ’t jaar 1704. toe te gelyk voor een

de
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lin en kinderen van den Heer Gouverneurde verantwoording van den Pakhuis-
gemaakt te zyn, die nu voor ’t gestoeltemeester, Dispensier, en Keldermeester,
van dien Heer, nevens alle andere vrou-daar in te bergen wen in den buik van de Kerk zitBuiten ’t Fort heeft men digt by ’t huis

In ’t W staat een zeer nette agtkan-van Jacobus van der Heyden, oud Hecm-
tige predikstoel, op een swarte ebbenraad van Stellenbosch, of anders naast het
houte dikke fraei geslingerde enkelde styl,huis van eenen Pythius, een Herbergier,

4 ofs voeten hoog, en 5 duimen ovenog een zeer lang en groot pakhuis, om
’t kruis dik , welke stoel op yder hoekhet touwwerk , en deze en gene andere

goederen der E. Maatschappy , tot die met 8 swarte fraai geslingerde pilasters,
op welke een mooye kap rust, verciert;kraam behoorende, te bergen; op welk
behalven dat de stoel,en de kap, over al metplaats het oud Kasteel , door den Hee

van Riebeek in ’t jaar 1652. begonnen ebbenhoute lysten omzet is. Ook is de
trap zeer net gemaakt, en de Bybel legtgestaan heeft, waar van ik 1685. nog de

laatste aarde , om het geheel en al te op een koperen lessenaar, zoo fraai, als ik
’er al zeer weinig gezien heb. Deze stoelslegten, hebbe zien wegkruyen
is zeer lugt, alzoo hy over al open isOnder de openbaare gebouwen is de

Kerk, een zeer fraai gebouw. Zy wiert Ter regterhand van den Predikstoel is
’t gestoelte der Predikanten, en Ouder-onder de regeering van den Heer Willen

Adriaan van der Stel, meest op het sterk lingen, dat maar gemeen, gelyk aan de
andere zyde na de N. deur ook dat deraanhouden van de Heer Petrus Kalden,
Diakenen is , buiten de welke ’er aartoen Bedienaar des Goddelyken Woords

weerzyden van den Predikstoel nog ver-hier, uit de middelen der Diacony voor
scheide andere nette gestoeltens zynontrent 11000 Rders gebouwt, en geraak te

den 6den Januari 1704 wanneer er de eerste Ik bevont deze Kerk van myn treden r0
lang, en ook zoo veel treden breedt ; dochmaal in gepredikt wiert, klaar

Zy is ten naasten by agtkantig van ge- van buiten beslaat zy 173 treden in ’t rond.
Menziet daar agter den Predik stoel aandaante, hebbende 4 groote vakken, en

tegen yder vak, van in de 20 of 30 voe- de regterzyde van een kerkglas, ofte raam,
de tombe, of anders ’t wapen van den Heerten muurs hoogte, 2 groote glasraamen,
Gouverneur Louis van Assenburg (die dendie, na myne gissing, tusschen de zo en
7sten December 1711. stierf, en den 2den30 voeten hoog zyn
Januari 1712. begraven wiert, hoewelDe zelve heeft in ’t Z. en in ’t N. eer
daar van niets ter wereld bleck) met eenveel hooger ryzende en fraai opgaande
standaart ’er boven. Hy voerde een burgtgevel, in yder van welke mede een groote
met ; toorens in zyn wapen , en andersglaze raam is, doch maar half zoo groo
zag men ’er niet af, dat, voor een Gou-als de andere boven, maar beneden me

verneur al te eenvoudig was ; maar aaneen spinnekop, en verder een zeer nette
de andere zyde van die glaze raam was depoort aan wederzyden, die met dubbelc
combe van den ouden Heer Simon van derdeuren gesloten word. Zy heeft 4 ge-

Stel, die den 24sten Juni 1712. overledenvels, byna op de wyze der gevels van de
en hier begraven is. Aan weerzyden vangemeene huizen in Holland, opgehaalt.
zyn wapen ziet men verscheide stukkerOok ziet men ’er by de deuren in ’t N

en Z. twec schoone portaalen, 10of 12 geschut, die verguld zyn, mitsgaders
voeten hoog, die rood en wit zeer fraai eenige trompetten, en verscheide krygs-

tuigen en geweeren, mede zeer sterk ver-gemarmert zyn.
guld; boven ’t waapen steekt een standaardIn de Kerk heeft men 4 ronde gewitte
uit, en beneden het zelve ziet men eenpilaaren , die ontrent  voeten over ’t krui-
man in ’t volle harnas op zyn linker armen ontrent 2y voeten met haare cierlyke

rusten, met de staf van bevel in zyn reg-gemarmerde capiteelen hoog zyn, tegen
terhand, en met een helmet vol pluimenyder van welke een fraai gestoelte staat
op zyn hoofd; waar by zich dan verderwaar onder dat van den Heer Gouverneur,
een wapenrok een swart helmet, ermet zyn 4 fraai geslingerde pilasters, om

den hemel of de kap te dragen, het aller meer andere cieraaden , tegen die muui
vertoonen.fraaiste, en in ’t Z. W. geplaatst is, en

Agter ’t gestoelte der Diakenen zietover welke van vooren een schoon tapys
legt men ’t waapen van den Heer Joan Blesius,De andere staan in ’t N. W., Z. O. independent Fiscaal , die den yden Apri
en in ’t N. O. onder de welke de Borger- 1711., 55 jaaren oud zynde, stierf
raaden ’er een voor zich zelven met ver- Boven ’t gestoelte der schippers, in
lof van den Heer Gouverneur en de Dia ’t N. by den kloktooren, hangt het waa-
kenen hebben laaten maaken pen van de Heer Nicolaas Welter, gewe-

Alle de zelve zyn zeer fraai, en onge zen Commandeur van Gale, op ’t eilanc
meen net van eikenhout; maar daar be Ceylon, hier den 104en Februaai 1708

hoorde ook een gestoelte voor de Gemaa- overleden ; doch ter linkerhand van dat
ge-
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Eindelyk moeten wy , alvoorens vangestoelte ziet men ’t waapen van der

de Kerk te scheiden, hierbyvoegen, datLieutenant Adriaan van Reede , die den
voor de deur in ’t N. W., na de kant24sten Augusti 1708. gestorven is
van 't Ziekenhuis, dit Latyns vers staat :Ter regterhand van ’t Predikanten ge-

stoelte is een fraai ovaal of eyrond ver-
Egrotis solamen ego fessisque solamenguld waapen met veel cierkrullen van

Fonsquc salutiferos suppeditans sluvios.een Deensch Capitein, Frorop, die nie
Si modo Celestes rivos afflictus adibitverre van de Zuider Kerkdeur onder den

Non tantum incolumis, sed satiatus erit.besten blaauwen zark, die ik in deze Kelk

zag, begraven legt P.KALDEN,
Naast dezen zark ziet men ’t graf van Dat is:

een Deensch Commandeur van Trunge
Ik ben tot troost van al de zieken, en ver-baar, Court Adeler, die in ’t jaar 1671

uitvoer, dat ampi 8’jaaren bekleedde, en moeide ;

toen na zyn vaderland vertrok ; doch De Bron des Heils, zoo g u maur tot dit
quam tusschen de Kaap en Inaïen t Hemelsch Bad.

sterven, en ishier onder een fraajen Sweed Verlegen over uw bedryven heenen spoeide;

zen zark begraven. Gy waart behouden door ’t bezitten van
Dus ziet men ’er ook den Heer Joan dien schat. F. V.

Bacx, Gouverneur van de Kaap der Goe--

Hoope, ’t eiland Mauritius, en den re Voor de Z. O. deur ziet men dit La-
forte van dien, onder een schoonen blaau- tyns vers :

wen zark (zynde hy den 29den Juni 1678 Mystica Sponsa Poliqquæ sancta palatia lustras,
overleden) den 4den Juli begraven ; be

Menteque divina sollicitas Dominumhalven dezen is ’er nog een blaauwe zark
Accipe que placidæe hic panduntur federawaar onder Juffrouw Cornelia Siæ, 1681

vitoverleden, begraven legt ; welke zaaken Oblatumque bonum suscipe corde pio
wy ten deele als een cieraad dezer Kerk

Spectator , quicunque venis , transisque viatoren ten deele ook daarom aanhaalen, op
Atria , crede , notant , quæ sit ad astra via.dat men zien zou, waar de lieden, aldaar

begraven, gebleven zyn PETRUS KALDEN.

De buiten Kerkdeuren, die bruin ge
Dat is

verst zyn, doen met haare obeliscen mede
een zeer fraaje xertooning, en aan deN Geestelyke B-uidl die de Heilige paleizey
Oostzyde ziet men een zeer fraajen vier- Bezoekt, en met veel erust aen Heer bid
kanten tooren, boven met een moojt om gena
korte spits, meteen gro te kopere vaan Ontfang de Panden des Verbonds, u hier te
en van binnen met een schoone klok ver- 5497.

ciert , behalven dat de Kerk van buiter En neemt ze met een hert vol yver vroeg
en van binnen zeer net gewit is. Deze en spa
Tooren is ontrent zovoet in ’t vierkant Beschouwer, wie gy zyt, gewoon voorby
en 70 of 8o voeten na gissing hoo; te gaan

Van buiten is ’er een muur van 7 voe- Hier ziet gy klaar de weg ten hemel voor
ten hoog, na de zyde van ’t slaavenhuis, u staan F. V.
rondom het eerkhof, dat men rondom

deze Kerk heeft, opgetrokken, hoewe Vlak tegen over de Kerk ter regter-
die van vooren maar ruim avoeten hoog. hand, of na ’t W , heefr men het Zieken
en 106 voeten lang is huis, cen fraai gebouw, dat byna zulken

Het slegtste, dat my van deze Kerl gevel, als de Kerk boven zyne deuren

voorkomt , is dat 'er van binnen geer heeft; doch deze is op zyn Kaaps geheel
gewelf, en dat ze, zoo ’t my toeschynt, gewit
niet al te sterk gemaakt is, alzoo zy Het is van vooren 160 of 170 treden

wanneer de Z. O wind wat fel door breedt ; doch buiten ’t zelve ziet men
waait, al vry sterk lild en schuc een borstweering van klippen gemaakt,

Voor de onkosten, tot ’t maaken van die 4 of 4: voeten hoog , 2o0 treden
deze Kerk by de Diakenen hier gedaan lang, en 115 breedt is. In ’t midder
hebben zy weder ’t regt om de graven in tegen over de deur heeft men een braave
de Kerk te verkoopen, van de welke zy poort, en een hek tot een eersten ingang,
doorgaans 7s Kaapze (doende 16 stuivers en dan komt men aan ’t huis zelf
of 60 Hollandze gulden voor yder trek Het is een schoon gebouw , waar in
ken; ook zyn zy gewoon de plaatzen ii men, zoo als men ’er in komt, aan we-
eenige gestoelten aan de ingezetenen te derzyden 11 lage steene bogen heeft,
verhuuren , dat voor hen al een fraai in- onder welke men na een binnen -galderi

komen geeft, van ’t welke wy hier niet doorgaat, aan wederzyden vol fraaje bed¬
zullen spreken , om dat 'er hier na nos dingen voor de zieken. Zy is 80 voeten
iets van zal gezegt worden. lang;
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Excipit Hospitio fractos morbisque, viisque,lang; maar vry laag en bedompt, en by

Hæec domus, &amp; medicam larga ministraide minste regen vogtig, waar door hier
opemten eersten een zeer benaauwde reuk is.

Belga tuum nomen, populis fatale domandis,Zulken galdery met haare gewitte boger
Horreat, &amp; Leges Africa terra tuas(even als de voorige) heeft men ook over

dwars, maar die is wel 100 treden lang DANIEL HeinsiUs, Nic. Fil.
en dan is 'er wat verder na de bergzyde

nog een kamer, voor die aan de perzing Dat is :leggen, door uitdrukkelyke last van den
Heer Generaal van Hoorn afgeschoten. Dithuis, voor zieken opgericht, verquikt de

Ter zyden dit huis heeft men een lang wakken

gebouw van eene verdieping, en onder OAfrica l schrik voor den Nederlandschen
een dak , waar van wy, als wy van des naam,
CompagniesThuin handelen, nader zul- Geschikt om volkeren bartvogtig neer te
len spreken bakken,

Dit Ziekenhuis nu is in ’t jaar 1699 En om gehoorzaambeid te hegten aan haar
wanneer de Heer Daniel Heinsius, buiten F. V.Faam.gemeen Raad van Indien, hier als Com
missaris quam, en dus al mede onder de Men kan ook zeggen,dat hieruitnement
regeering van de Heer Willem Adriaan wel op de zieken gepast word, gelyk
van der Stel begonnen , en de Heei aan zoo veelen , die ’er weder gezond
Heinsius heeft ook dit Latyns vers hier op uit komen , en hunne reizen , ’t zy na
gemaakt , ’t geen voor de voordeur met Indien, ’t zy na ’t Vaderland, vervolgen,
deze letters ’er by, staat : G onwedersprekelyk blykt

aa

HOOFDSTUK.TWEEDE

VAn den Thuin der E. Maatschappy in de Tafelbaai. Zeldzaame opgezette Dieren
in den zelven. De Vrugten bier vallende. Fraaje Herbarius Vivus van Olde¬

land. En kort uitirekzel deszelfs, mitsgaders de Thuin in prent verbeeld. De twee an¬
Saisoenen.  't Hoofd. Stellenbosch. Hottentots-g-dere Compagnies Thuinen.

Holland. Vergelegen. Draakestein. Ingezetenen. De Dienaars der E. Maatschappy.
Kaapze Commandeurs en Gouverneurs. De CommissarissenDe Regcering albier.

van Kaap der Goede Hoope. Tweede Persoons. Fiscaals. Krygshoofden. Pre-
dikanten. De verdere Bedienden.

les duizenderlei wonderlyk toelagchendeYEn van de fraaiste werken hier in
en verrukkende gezigten, heerlyke grot-de Tafelbaai, over welke te spre-
ten, fonteinen, priëelen, kommen, cierlykeken valt , is die weergadelooze
heggen, watervallen, en verder van al-Thuin der E. Maatschappy.
les , wat een nieuwsgierig reiziger ver-Alles, wat de Ouden van de Thuinen
lustigt, kan vinden, die men aan de Kaapder Hesperides met haare goude appelen,
in dien Thuin niet ziet; hoedanig ik veelof van die van Alcinous, van Adonis, Epi-
ongemeene fraaiheden in de thuinen vancurus of van de in de lugt hangendt
't Loo, Hontsholredyk, Zorgvliet, Roo-Thuinen van Babel, van die van Lucul-

zendaal (by Aarnhem) en op Heemstede,lus, Sallustius, Cicero, en meer anderen
by Jutfaas, met verwondering beschouwtgeschreven, en zoo wonderlyk hoog op-
heb; maar ik zegge, en houde staande,gegeven hebben , kan op geen stukken
dat egter geen van alle de vermaardena by dezen weergadeloozen Kaapzen
thuinen der Ouden, of der hedensdaagzeThuin haalen
liefhebbers van thuinen , zoo men opIk wil wel gelooven , dat men won-
ianleg der plantagie, en der zeldzaamederlyke fraaiheden, verbaazende heerlyk-
boomen uit alle vier de wereldsdeelenheden, keurlyke nettigheden, en onge-
ziet , by dezen verbaazenden en fraajenmeene bekoorlyke cieraaden in een groote
Thuin konnen of mogen vergeleken wor-menigte van Thuinen der Koningen.
den , om dat men in de zelve al dePrincen, Vorsten, en vermogende Hee-
zeldzaamste boomen en plantgewasschenren, in Italien , Duitsland, Vrankryk
der Ouden en der hedensdaagze liefheb-en in ons Nederland , en vooral aan de
bers, die men oit in eenige thuinen vanVecht, heeft; en dat men in de Thuiner

naam vont, overvloedig, en in dezenvan Enguien, Fontaine Bleau, en Versail-
c Thuin

V. DeEL.
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heel 18 treden breedt, zynde over al (ge-Thuin heeft, maar ook een menigte der
yk ook de andere wegen) zeer digt metzelve, waar van men of niets in alle die
roozeboomtjens tusschen beiden beplant.andere thuinen , of immers geenzins iets

Het wandelpad aan de O. kant van denzoo volmaakt, dan hier, vint.
thuin, by de steene muur, is 18 treden,Ik laat dan aan de thuinen der Ouden
en dat van het Westerpad, anders heten der hedensdaagze liefhebbers, waar zy
eikenpad genaamt (om dat men daar eenook zouden mogen zyn, hunnen luister.
dreef van enkel schoone eikenboomenen aan de andere beroemde thuinen in de
neeft) is 16 treden breedt , en des zelfsdeelen der wereld hunne cere , maar
vinnenpad tusschen deeiken en de heggenzegge vlak uit, dat deze thuin aan de

in, beslaat nog 8 treden , behalven datKaap iets uitmuntends en bekoorlyks
het aan wederzyden nog een weg van 4heeft, ’t geen men in geen andere thuinen
reden heeft ; buiten welke 3 hoofd-op den ganschen aardbodem ontmoeten
wandelpaden zich in de lengte, daar nogzal, gelyk ik noit iet diergelyks van ceni-
4 korte andere paden in de breedte ver-gen thuin in eenig land gelezen, of ge-

hoort heb , dat in zyn gewigt daar by toonen, die yder pas 9 of iotreden lang,
zal konnen ophaalen. en4 ofgtreden in ’t midden breedt zyn,

die men langs de breedte mede alommeIk zal dan een begin maaken onzer
beschryving van dezen uitmuntenden met een menigte van roozeboomkens tus-

chen de andere in bezet zietAfricaanschen thuin ; te wonderlyker,
om dat men die heeft op den barsten uit- Buiten de wal van dezen Thuin heeft

hoek die men zou konnen vinden. men , na de kant des Tafelbergs ,een

Vlak voor den zelven langs zync breedte watermoolen,en door dezen ganschen thuin
staat een zeer groot slaavenhuis , zynde an boven tot beneden zeer schoone ge-
een gebouw met een enkele verdieping, metzelde diepe warcrleidingen en gaten,
ontrent 30 voeten hoog, boven piat, 77 door welie men ’t water , dat van den
treden lang en 46 diep , waar in een Tafelberg komt afstroomen , door de
groot getal slaaven van de E. Maatschap- gansche thuin leiden ziet, dat ongemeen
py 3 by ons aanwezen op ontrent 600 veel tot de vrugtbaarheid des zelts doet
stuks begroot , zich onthoud, en waar Aan weerzyden van elk pad heeft men

over een Mandoor en een Onderman- zeer hooge heggen van uitnemende hooge
loor ’t gezag hebben, om de zelve peklaurier, populier, ook van een wilde

’t zy in de Thuin, ’t zy elders, tot den joom , die een zattynblad ,van ge-
arbeid te verdeelen. daante als een wilgenblad , verroont,

Dit slaavenhuis is vast aan de muur van elzen, en van meer andere boomen,
die aan de O. zyde langs den thuin een die alleen maar dienen, om de vrugten ,
groot stuk weegs na den Tafelberg loopt, en andere gewasschen, ’t zy in de laanen,

en ontrent I1 voeten hoog, van klipstee- ’t zy in de byzondere perken van yder
nen opgetrokken , en neemt allenskens, soort van boomen, tegen de swaare val-
na ’t opgaan van de weg na den Tafel- winden, die van den Tafelberg in dezen
berg, ook af, zynde voorby zeker huisje chuin nederstorten , en anders alles dik-

pas 7 of S voeten hoog wils om verre zouden slaan , te dekken.
Men gaat aan de O. zyde door een Sinnen deze heggen, die ik wel 23 of 24

groote poort in dezen Thuin, ter regter- roeten gisse hoog te zyn , heeft men in
hand van welk de onderthuinier in een t middelpad veel eiken, limoen- citroen-
klein huisje woont. Deze poort heeft orangien- en veelerlci andere boomen in
pilasters. In ’t frontispies staat : ryen geplant; doch de eiken in dit pad,

en die in ’t pad by de muur staan , zynG
niet boven een gemeen been dik ; maar

aa die in ’t buitenste pad na ’t Westen zyn
vry dikker, en ook veel meer in getal,1679.
alzoo hier aan yder zyde 1i7eiken staan.Zy beslaat in ’t geheel 19 Mergen lands, Sok ziet men hier en daar, tusschen de

is i115 van myne treden lang, en 293 heggen in, groote cardamomboomen,
treden breedt ; welke meeting met die f wel eenige andere soorten , daar na
van een myner vrienden, dien ’t ook lustte gelykende.
dit toen na te passen, zeer net overeenkomt. Deze gansche thuin nu is verder in

Men heeft in de zelve drie groote wan- een groote menigte van middelmaatige
delpaden , die van ’t voornoemd slaaven- byzondere moesvakken , die weer haar
buis na den Tafelberg loopen. heggen van 7 of 8 voeten hoog hebben,

Het middelpad is binnen de boomen verdeelt ; in zommige van welke perken
15 treden en buiten de boomen nog 13 men niet als salade, in andere niet als pie-
trede (behalven de kleine paadjens aan erzeli, toekruid, en fyne moeskruiden,
wederzyden, die yder nog wel 1; en dus in andere niet als zuuring, in andere niet

te zamen nog  treden beslaan) in 't ge- dan kool, in andere niet dan rosmaryn
een
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om by dezen koninklyken Thuin eenig-een half mans lengte hoog heeft, in an-
zins vergeleken te worden , alzoo mendere niet dan wortelen, in eenige niet dan
alles, wat alle de vermaarde thuinen derboontiens, en peultjens, in andere niet
aarde nuts en zeldzaams uitleveren , hierdan allerlei bloemen, in andere weer niet
als in den schoot van dezen Africaanschendan byzonder schoone bloemkool, of
Moederthuin kort by een gezamelt ziet.artisjokken, in andere knollen, of wel

Een Thuin te gelyk van een ongemeenekonkommers, karooten, en wat dies meer
groote nuttigheid en verquikking vooris, aanqueckt, alle de welke weer met

onze en andere vlooten , en door zynhaare byzondere, doch vry lager, heggen
zeldzaame boomen en plant gewasschen,afgeperkt, en omheint zyn, om de zelve

n verdere natuurlyke cieraaden onvergevoor de valwinden te bewaaren.

ykelyk. Een getuigenis, dat buiten my,Dus heeft men ook byzondere perken

alle onpartydigen, die dezen Thuin gezienvan allerlei vaderlandsche, en weer byzon-
hebben , en dus ook de Engelschen endere van Indische boomen , in yder van

Franschen aan den zelven geven; en dit iswelke geen andere , dan zulk een foort
e wonderbaarlyker, om dat men dit al-van boomen , gezien worden.
les in een gewest ontmoet, dat van buitenMen ziet daar een abrikoozen-perk,
in den eersten opslag den vreemdeling zooeen perziken-perk, een queen-perk, een
uittermaaten dor, bar, en klippig voor-kastanien-perk, een vygen-perk, een ap-
comt, en daar men, zoo men zich aanpelen- perk, een peeren -perk, van ge-
c einde der zelve na de zeekant wend,meene dito, (en clke soort byzonden) een

den heerlyksten Thuin ziet, die men zichkerzen-perk, een granaat-perk, een pilang-
verbeelden kan , terwyl men zich maarverk , een pompelmoes-perk, een mispel¬
omkeerende , den barren en klippigenperk, een pruimen-perk, een olcker- en

Tafelberg, met alles wat naar en ysselykeen haazenooten-perk, waar van alle de
is, zoo naby, en voor zich heeft.boomen zeer net in ryen , na de konst

Men heeft in den zelven de schoonstegeplant , en met een byzondere hegge
lommer van allerlei soorten van boomen,omzet, en afgezondert zyn.
behalven zeer fraaje en lustige prieelen,Dus is 'er ook een perk alleen met al-

laar groente overloopt, en daar men zeerlerlei Medicinale boomen, en ook vakken

ang, zonder gevonden te konnen wor-met allerlei Medicinale planten , onder

den, verborgen in zitten kan. Ook zynwelke eerste men den Draakenbloedsboom
'er hier en daar in de paden verscheidezoo dik als een halve ton) den kamfer-
rustbankjens onder overdekte en lommer-boom , de moer van alle Kaapze kamfer-

ryke plaatzen by deze en gene ruischendeboomen , die op zekeren nacht zeer schie-
beekjens , dat aan de afgesloofde enlyk verdort, en uit zyn wortelen zoo,
scheurbuikzieke vlootelingen een onge-als men hem nu ziet, weer uitgesproten
neene verquikking geeft, gelyk ook het15) en een groote menigte van andere
vermaak van de wandeling in dezenzeldzaame boomen , die in de vier deelen

Thuin op de drie groote paden, voor aldes aardryks vallen , en my nu niet te
ils men van boven af na de rheede ziet,binnen schieten; alie welke soorten weer
en zoo na beneden komt, met geen penyder na 't deel der wereld , daar zy in
uit te drukken, en nergens by te verge-vallen , byzonder afgeperkt, en onder-

yken is, om dat de natuur en de konstscheiden zyn. Daar zyn ook de kancel-
hier toe alles, wat verlustigen kan, zooboom van Ceylon hoewel in ’t verborgen)
olmaakt schynen by een gevoegt te heb-de acmelia, de coffi- en pistache boom, de
ben, dat men zich zelven, terwyl menarbutus uit Italien (die schoone doch wat
dit beschouwt, en aandagtig overweegt,wateragtige vrugten geeft) en verscheide
daar in als verliest, behalven dat men zichOokfraaje, Madagascaarze boomen.
ook , hoe meenigmaal men daar in zouzeeft de Hortus Amstelodamensis van de
mogen gewandelt hebben, noit daar inHeer Commelyn veel klaare bewyzen hier
ten vollen vergenoegen kan, maar gesta-af by de overgezonde Kaapze gewassen.
dig zich weder als met een nieuwe lustMen heeft daar perken met olyven-
aangedaan vind, om weer op nieuw daarboomen, moerbesyen -perken, amandel¬
n te wandelen , dat ook daarom altydperken , poire de bon Chretien-perken,

even aangenaam voorkomt, om dat mensaffraanpeeren-perken, burgemotten-per-
er altyd weer iets in ontdekt , dat menken, rietpeeren-perken, limoen-perken,
bevoorens niet eens opgemerkt, en overen zeer veel anderen, die ik voorby gaa-
t hoofd gezien hadIk heb hier verbaazende groote que-

Boven aan het middelpad plagt eenkeryen van meloenen , geheele kamer
steene speelhuisje te zyn, dat 'er wel hadvol, en ongemeen schoon, en weergade
nogen blyven staan, alzoo daar een on-loos schoone en groote watermeloenen in
gemeen vermaakelyk uitzigt op de rheedemenigte gezien, zoo dat alle de thuinen
is ; zoo dat ik niet bedenken kan, omen fraaje plantagien, die ik in ons land,
wat reden dit hier van daan genomen is.of elders gezien heb, niet waardig zyn,

C 2 Over
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Over al, waar heenen men wil, mag

men in den zelven gaan wandelen; maar
men mag niet het allerminste afplukken

waar op swaare straffen staan , gelyk e
ook doorgaans over al zeer veel spions van
slaaven zyn , die daar net op weten te
passen. Ook hoort men zeer zelder
daar af, en als dat by ongeluk al
eens geschied , koopt zulk een onvoor
zigtige dit liever, met een steekpenning
aan die slaaven te geven, af, dan dat hy
zich voor de verbolgent heid en gramscha
van den Thuinier, of van den Heer Gou
verneur, bloot zou stellen

Ontrent het midden van dezen Thuin
is na de kant, daar men die steene muu
aan de O. zyde heeft, een fraai steene
huisje , waar in een smalle trant me
twee deuren is, van welke de een na den
thuin toe, en om daardoor in den zelven
te gaan, en de andere na de straat zyde
geopent word, gelyk men van daar ook
regt tegen over de stal, of ’t koetshuis
van den Heer Gouverneur, er inkomer
kan.

Dit huisje heeft aan weerzyden van
dien trant twee fraaje kamers , waar in

de Heer Gouverneur my , en ander
vrienden, nu en dan wel ’s middags ont-
haalt heeft ; ook is hy gewoon de En

gelschen, Franschen, Deenen, en alle
vreemdelingen, hier, of anders in ’t huis
van den Equipagiemeester Brommert, te
spreken, alzoo zy niet in ’t Kasteel, nog
andwaart in , en niet verder dan in de
Tafelbaay , mogen komen. Dus heeft
men boven ook twee zulke kamers, en

een plat 'er boven, daar men op wande
len kan.

Men gebruikt de zelve nu, om ’er
zeldzaame Dieren, hier vallende, in o
te zetten

Ik zag 'er in ’t jaar 1714. deze navol¬
gende

Zeldzaame Rheen, of Rhecbokken
jan hoogte als een groot hert, zynde

een manneken en een wyfken. Dezi
hadden witte dwarsstreepen over het

agterlyf, en swaare lange geslingerde
hoorns, die rood van verwe waren
Eland, die van hoogte als een swaaren
os, vaal-rood van verw was, en dikke
regt agter uitloopende hoorns had, dit
wel een half el lang waren
Kleinen Rhinoceros, met een groote
en een kleine hoorn op zyn neus, van
welke de groote ontrent een span lang,
en de kleine pas een groote vuist dik
Was

Rossen Bok, wat grooter als een hert,
die korte hoorns van anderhalve voe

had , met zeer veel slingerkrin
gen, en die aan ’t einde zeer spits
waren.
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1 Jong Zeekalf, van grootte als een swaa-
re Engelsche Dog
Geylamden schoonen wilden Ezel, met
witte en swarte dwarsstreepen over

’t lyf; van grootte als een gemeen Paar-
zynde

Maatig grooten Leeuw, en een Leeu
win

Zeckoe, die wel 13 of 1400 pond (na
gissing) swaar, kort van pooten, en
zeer dik van lyf was.

Benevens veel andere zeldzaame geraam
ten van Dieren, die ik niet kende

Deze Thuin is al van de eerste tyden
dezer Colonie aangelegt, maar toen veel

cleiner, en schraaler van alles voorzien

doch naderhand , en voor al zedert de
komst van den oudien Heer Simon van der

Stel (gelyk men in ’t Frontispies eenig
zins aan tjaar, 1679. uitgedrukt, zien
kan) merkelyk vergroot, zoodanig var
alles verbetert , en zoo wonderlyk wel
onderhouden, dat de voorige thuin daai
niets na geleck, alzoo zyn Ed. den zelven

niet alleen van veel nutte, maar ook van
allerlei uitheemze en zeldzaame boomen,
planten, heesters, en kruiden, voorzag,

velke voetstappen naderhand zyn zoon,
de Heer Willem Adriaan van der Stel,

niet alleen zeer wel nagevolgt; maar ool

nog ongemeen veel tot het verbeteren
en vercieren van dezen Thuin met aller-

ei zeldzaame gewasschen , toegebragt
heeft

Het opzigt over dezen Thuin had eer

Jan Hertog genaamt, diebaas Thuinier,
alle maand 60 gulden van de E. Maat-
schappy trok, en die, behalven den on-
derthuinier, een groot getal slaaven onder

zich had, die hy gestadig tot het altyd-
duurend werk in dezen Thuin verdeelde.

Behalven dezen voortreffelyken Thuin

heeft men ’er hier (voor al als men wat
hooger na den Tafelberg en na de kloove
vaan dien opgaat) nog verscheide anderer

van de Vrylieden, die wel veel klciner;
maar om de fraaje plantagien , wynber
gen, en andere cieraaden, waardig zyn
om gezien en bewandelt te worden

Uit het gene wy nu reets van deze
thuinen gezegt hebben, blykt klaar ge-
noeg, dat men hier ongemeen veel schoonc

boom- en aardgewasschen, en dierhalver
en ongemeene goede en vrugtbaare aarde

heeft , hoewel men, als men de zelve

met opmerking beschouwt , geenzins
voor al in de Tafelbaay ) zeggen zou,

dat zy in staat was , om zulke schoone
vrugten voort te brengen

Aan de perken, met byzondere boo-
men beplant, ziet men reets, wat voor

poomvrugten hier vallen; van welke wi
alleen nog deze en gene zaaken te zeggen

hebben
De

De vrug
ten, hie-

vallende.
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De poire de bon Chretien groeit hier on-
gemeen schoon, en beter, zoo de Frar
schen zeggen als in hun eigen land ;
doch andere zeldzaame Fransche vrugten,
als de renet, goude pipping, en dierge
lyke fyne appelen, willen hier niet wel
voort

De granaatappel heb ik in groote
schoonheid van blos, en van ongemeene
rypheid, noit zoo, dan hier, gezien.

De queepeeren worden hier niet alleer

ruim eens zoo groot, als in Holland

maar ook zoo ongemeen ryp, dat men die
zonder eenige wrangheid met de grootste
smaak ter wereld eeten kan , behalven
dat het een lust is 'er zoo 3 of a by een

van cen ongemeene grootte, en zoo gec
als goud, aan een dun takje te zien hangen

De olyven, vygen, moerbezien, amar
delen, mispelen, riet- saffraan-en winter

peeren zyn hier ongemeen schoon , en
de burgemotten veel grooter, als ik die
oit in ’t Vaderland gezien hebbe; maa
zy vallen vry wateragtiger. Ook dragen
de olyven wat lui

De aagtenappelen zyn hier doorgaans
wel klcin ; doch zeer goed van smaak

De pruimen, okkernooten, en kastanie
zyn hier zeer goed; maar de haazenooten

kruis- en aalbezien willen hier zoo nie

voort; men heeft mede veel kerszenboo-
men ; doch zy dragen zeer traag. Ook
word de piessang en ananas hier zoo ryt
niet, als in Indien ; maar de gojava
grocijen zeer wel. Men had ’er ool
mangostanboomkens, maar nog zeer klein
en ool bamboes-stoelen zedert, ’t jaa
1712. gehad

De abrikoozen en perziken zyn ’e
overvloedig, en ongemeen schoon, voor

al landwaart in, daar de grond vry beter
is. Het is waar, dat zy juist die rood

Vaderlandze couleur altyd niet hebber

gelyk ik die ook zoo wel in ’t vaderlanc
gezien heb) maar dat belet niet , dat ik
ze hier zeer goed heb gegeten. Ook
moet men bekennen, dat alle abrikoozei
en perziken in ’t vaderland niet even goec

zyn , en ik heb ’er daar vecle gegeten
die op geen stukken na by de Kaapz.
haalen konden; doch ’t verschilt veel van

wat boomen en land zy zyn
Zekere Monsr. Purry , en eenige an

deren, spreken zeer veragtelyk by na van

alle de vrugten hier ; doch daar loopt vee
nyd , verwaantheid, onkunde, liefde
loosheid, en jaloezy, onder hun zeggen,
weshalven wy dit maar ongevoelig voorbi
gaan , voor al van vreemdelingen , die
niet fraai ’s, dan in hun land, zagen

De orangie- en limoenboomen groejen
er mede ; doch niet zeer overvloedig
maar ik heb ’er een soort van kleine ci-
troenen uit de hand gegeten, zoo onge
meen lekker en verquikkende, dat ik noit
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cen vrugt, die my meer bekoorde en ver
voerde, weet gegeten te hebben, alzoo
ik my aan de zelve niet verzadigen kon
Of ’er die veel vallen, kan ik niet zeg
gen; maar de Heer Adriaan van der Ste.
vereerde ’er my in ’t jaar 1685. twee hon
derd op de reize na Batavia ; welke mi
zoo ongemeen wel smaakten , dat zy in
de eerste weck zeer gretig en met berouv
van my niet beter daar af voorzien te
hebben, al weg waren

Veel boomen, uit ’t Vaderland gebragt
wilden hier niet tieren; doch geënt, of
geocculeert zynde , groeiden de zelve

hier aanstonts vry weelderiger en voor-
poediger, dan in Holland, daar zy door-

gaans tot in ’t voorjaar moeten wagten.
Een van de heerlykste vrugten , die

hier vallen, is de druif, die hier onge-
neen schoon, ryp, en menigerlei is, waar
an de oude Heer van der Stel eerst, en
daar na zyn zoon, de Heer Willem Adri-
aun van der Stel, de voornaamste lof en
eerc, als de grootste voortzetters zoo van
den landbouw, als van den wynoegst,
buiten alle tegenspraak toekomt ; want
choon men hier voor hun tyd reets drui-
ven gehad, en ook eenige wynen gepers
heeft, is het egter zeker , dat de oude
Heer van der Stel hier op zyne uitmun-
ende buitenplaats, Constantia, zeer veel

soorten van wynstolcken, uit Duitsland
en andere gewesten, ontboden , en die
men hier bevoorens noit kende, gebragt
neeft, behalven dat 'er tot nog toe geen
wyn is, die by de roode Constantia-wyn
kan vergeleken worden ; maar toen zyn
zoon hem quam vervangen, heeft hy nog
ouigelyk meer andere soorten van wyn-
tokken, by zyn vaders tyd hier nog on
bekent, in zulken menigte aangebragt,
dat men ’er over heeft verbaast gestaan,
voor al na dat hy zyn plaats , Vergele-
gen, volbouwt had

Men heeft hier de steendruif, de blaauwe
muscadel, of de Catalonier, de witte
muscadel , de kleine blaauwe druif, en

de kristaldruif. Ook zag men (doch al
leen by den jongen Heer van der Stel)
de Frontinjacdruif, de Russelaar, de
Pottcbakker , de Avignon, de Cham
pagne, de Burgoigne, de Wyntint, en
cen Perziaanze lange witte druif, de boi
Jesus genaamt , die ongemeene schoone
vitte wyn gaf, en die hem door den

Heer Desmarets gezonden was.
Alle deze soorten van druiven tieren

hier ongemeen wel, en ’t is een lust om
soor de wynbergen , zoo aan de Tafel-

baay (die men ’er verscheide, by de Die-
naars der E. Maatschappy, en voor al b
de Vrylieden, ziet) als voornamelyk land-
vaard in, te wandelen, daar men aan zeer
aage stammetjes zoo veel duizenden on-

gemeen schoone groote en doorrype tros
zenC 3
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maar ik heb ’er eenige auricula ’s op hetzen hangen ziet , dat men niet weet
nieuw moesland van de E. Maatschappywelke men kiezen wil ; en hoe veel men
gezien; hoewel ik 'er by zeggen moet,'er ook af eet, bekomen zy de menscher
dat zy flaauw van couleur, en zeer kleindoorgaans zeer wel, gelyk ik aan mi
varenzelven bevonden heb , die ’er dagelyks

Niets is 'er, waar over men zich meer’s morgens, ’s middags en ’s avonts eenige
verwonderen moet , als over de ganscheponden, en meer, als ik zeggen durf
velden met bloemen, die hier in ’t wildvan at, zonder dat zy my oit quaalyk
rroejen, en die zoo ongemeen sterk enbekomen zyn, behalven dat zy ook on

fraai van kleur zyn, dat het jammer is,gemeen dienden , om onze licchaamen
dat zy niet alle na ’t leven, en met haaredoor de oude spyzen als gesloten en ver
verwen, door een konstig schilder afgehard, zeer gemakkelyk te openen, en raaje
teekent worden. Ik heb 'er eenen Her-voor al als men de schillen mede opeet, Herbarius
barins Pivus van gezien , die de Heerte zuiveren Vivus van
Henrik Bernard Oldeland, een fraai Bota- Oldeland.Men mag van de zelve, als men in een
nicus, dien ik als opziender van de Comwyngaard is, zoo veel, als men ’er be
pagnies thuin hier in ’t jaar 1695. gekentreert, om niet eeten ; doch de bossen
heb, had by een gezamelt, en die weldie men mede neemt, moet men betaalen

Ik zou van de druiven, en voor al van in 13 of ra deelen in Folio, met een zeer
fraaje beschryving van yder plant in ’t Lat perszen der zelven, en van veel plaat-

zen hier en daar in de Tafelbaay , nog tyn, bestont. Ik vont dit werk in ’t jaa-
veel konnen zeggen; doch zal dat uitstel 1714. by hem nagelaaten, en heb 'er met

veel vermaakt nu en dan in gefezen. Daarlen ter tyd toe , dat ik van de erneering
der Vrylieden hier spreken zal zyn Engelschen geweest, die 'er groote

Wat de aardvrugten betreft, die groe- zin in hadden ; , doch de bezitter van

jen hier van allerlei slag en soorten zeer t zelve , Monsr. Donker, zyn nazaat
eischte ’er hen veel te veel geld na hunweelderig. Noit heb ik zulke schoone
zin voor. Zy waren ongemeen fraai,groote ajuin , dan hier, gezien. Het

zelve moet ik ook van de bloemkool byzonder wel gedroogt, en zoo levendig
zeggen, die met geheele aamen en half nog van verwe, dat het een lust was de
aamen (gelyk de andere ingelegde kool zelve te zien

en queen) van daar naar Indien vervoert Wy geven hier een kort uittrekzel van
worden. dit Kruidbock :

Het koorn, zooderogge, als de tarw
Kort uit-groeit hier ongemeen wel, en de halmen Africaansche Abutilon , foliis rugolis
trekzel uit

der zelven ziet men met ongelooflyk veel siliculis lanuginosi
delands

schoone koornairen beladen. Absinthium Africanum kruidfrutescens, foliis
boekHet zy men van grove , het zy men latioribus.

van fyne moeskruiden spreckt, men heef Allium Africanum, flore purpurascente.
ze ’er beide ongemeen schoon, en over Aloe, veelerlei, al-
vloedig 1 Aloë Africana arborescens , montana, non

De aspergies en aardbeyen zyn 'er nog- spinosa, folio longissimo, plicatili, slore
tans niet zeer gemeen ; egter heb ik die rubr o

beide op de plaats van den Heer Willem 2 arborescens , sloribus albi
Adriaan van der Stel , Vergelegen , in cantibus fragrantissimis
Hottentots Holland, zoo schoon en smaa- caulescens , foliis spinosis
kelyk gegeten, als men die zou konnen maculis ab utraque parte albicantibus
wenschen ; en schoon de aspergies maar notatus.

maatig groot, en pas een gemeenen vin 4 brevissimo, crassissimoque
ger dik waren, waren zy egter weer zoo subviridifolio, store
mals, dat men die geheel en al opeeten s5 slore glabro , vigidissimo,
kon; en de aardbezien, die ’er roode en flore subviridi.
witte, doch meest langwerpig, grocjen 6 slore rubro, folio maculis al
zyn uitnement, beide van smaak en geur. utraque parte albicantibus notato

Bruinheilig, of mentha, klaver, en folio triangulari
andere fraaje gewassen, ziet men daar in &a verrucis ab utraque parte albican¬
’t wild groejen, en gansche velden mef tibus netato

rosmaryn van een uitnemende hoogte, 8
u olio in summitate triangu-

zeer weelderig op ’t veld staande lari, margaritifera , flore subviridi.
Roozen, teylen, tuberoozen , foela 9 margaritifera, minor.

moegri , foela quater boras, en een groote 10 foliis glaucis, margine ap;
menigte van andere Europische en Indi¬ dorsi parte superiore spinosis , flore
aansche bloëmen heeft men ’er zeer schoon, rubro

en weelderig, doch de anemia, of ranun- II foliis glaucis, margine &amp;
culus willen er in ’t geheel niet aarden; dorso integro spinosis

12 Aloe
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4 Apocynum Africanum humile, aizoides,12 Aloé Africanc caulescens, foliis glaucis

siliquis erectis.caulein amplectentibus. erectum , subbirsu-folio triangularis longissimo13 tum , foliis undulatis
sloribus luicis fmp; fætidis

6 Apocynum scandens Africanum Vincecaulescens, foliis magis glan¬14 pervince foliis , subincanumcis canlem amplectentibus, &amp; in muero
Apocynum Africanum scandens, Aspho¬7nem obtusiorem desinentibus.
deli radice, angustissimo folio.minus glau¬

15 Lapati folio8cis, caulem amplectentibus, dorsi parte
Arum Athiopicum slorigerum Cy fructumsuperiore spinosa.

ferens , radice magna orbiculariglaucis, cau-16
Arum Africanum Flore albo odoratolem amplectentibus latioribus, &amp; unde-
Arum maximum AEgyptiacum , quod vulge

quaque spinosis
colocassia audit.glaucis , cau--17

1 Asclepias Africana Azoides.lem amplectentibus dorso integro spinoso
2 dito, longioribus folijs minus dentatis.glaucis bre18

Flore pulchre fimbriato.3vioribus, caulcm amplectentibus, folio-
Argvrodentros Africana, foliis fericis &am; ar-rum parte interna &amp; externa non nibi

genteisspinosa. Asparagus Sylvestris Africanus aculeatus.
glaucis bre-19

Asphodelus Africanus angusti folius luteus,foliorum summitate internavissimis ,
minornon nibil spinosa.externe

Asplenium Africanum ramosium , maximum,- canlescens perfoliata, glauca20 7

caulibus splendentibusnon spinosa.
Aster Africanus Jacobee foliis , Flore1r folio, minutissimi.glabro21
aureo.donato.covitatibu Stechatis foliis, Flore2humilis , spiris inermibus22
aureo.verrucis obsita. Ramosus, Hysopi foliis,Arachnoidaa23 3
Floribus ceruleis.foliis ex albo &am; vi-24 dito, albis.4.ridi variegatis

Aster Africanus, Heligrisi folio, Floresfolio non nibil reslexo.25
rubro.rubro variegatissloribus ex albi

Frutescens, foliis an-6folio in summitate269
gusti, &amp; plerumque conjunctistriangulari &amp; rigidissimo, marginibus

splendentibusalbicantibus.
parvis  reftexis foliiserocta , triangularis , &amp;

27 lavendulae fo83 triangulari folio viscoso
lio, Flore purpureo.rotunda, folio parvi28

annuus , senecionis foliis.9; in acumen rigidissimum exeunte.
Frutescens, foliis sene-10Alaternoides Africana, ericæ foliis, slo-

cionis crassioribusvibus albicantibus &amp; muscosis
Alteroplatii Carpos Africana Frutescens crith¬Telepbini legitimi2

mi marini foliisstore viridi.nuperati folio,
Astragalus Africanus odoratus, Flore luteo.lauri ferrata

Bellis Africana , Florum pediculis penefolio.

aphylis foliis incisischamemespili fo¬
folio-—2lio rigidiore &amp; minore , stloribus albi-

sis , foliis angustis &amp; integriscantibus.
Capitulo aphyllo luteo,roris marini la5

coronopi folio, cauliculis procumbentibus.tiori ; pilosiori folio, flore cerulco.
4 dito, foliis &amp; cauliculis junceis erectisAlthaea Kfricana vesicarie.
1 Bryonia Africana Glabra, foliis in pro-Amygdalus Africana nana, slore incurvate

fundas laciuias divisis , fructu minoriroseo simplici, folio mali persici augu
Lacinata, tuberosa2stiore

radice , Floribus berbaceisAnemospermos Africana, foliis cardui
Caiendula, sive Caltha Africana bumilis,benedicti , slorum radiis intus sulphureis

Flore intus albo, foris violaceo simplici
plan¬2

Campanula Africana annua , birsuta,1taginis slore sulphureo
latis serratisque foliis , Flore magnoJacobæe mari
violaceotime foliis , flore sulphureo

glabra, ser-u2Apocynum Africanum erectum villose1
rato folio, Flore pallidofructu, salicis folio lato, glabro.

birsuta, parvo an¬2 dito , subbirsuto. 3
gustoque folio, Flore pallido violaceo.glabro, angusto.3

4 Cam¬
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2Cotyledon Africana , teretifolia , store4 Campanula Africana annua, angusti-

pulchervimofolia, Flore purpurascente major.
foliis oblongioribus,dito, minor

Floribus umbellatis , fibrosa radice.Campanula Africana Frutescens,aculeosa.5
Frutescens, foliolongoFlore violaceo 4

angusto, Flore slavescenteminor, Erini facie,7
Flore um¬Flore violaceo, cauliculis erectis

bellato coccineo8 dito, procumbentibus
1Cytisus Africanus argenteus, Flore atroCampborata Africana umbellata , Frutescens.

purpureoCardamine Africana trifolia (dicitur etiam
birsutus, angusti foliusNasturtium) foliis ternis, facie christo
herbaceus floribus rubris.phorianae

Ecbium Africanum Frutescens, foliis pi-Centurium majus Africanum , laciniatum
losis.Flore aureo, odorato.
¬ perenne , LycopsisI Centurium minus Africanum, lini folii
facirfacie, Flore amplo suave rubente.

Elichrysium Africanum lanuginosum, la¬arboré2
tifolium, calyce Floris argenteo m; am¬scens, latifolium, Flore ruberrimo
plissimo3 dito, angustissimum, Flore ruberrimo.

tomentosum Fru-24 -tulpiferum
tescens, calyce argenteCbeirantos Africana, Flore luteo

lanuginosum, an¬Cbrysanthenum Africamim Stoebes , foliis
angustioribus gustissimo folio, calyce Floris argenteo

amplissimo¬Cbrysanthenum Africanum repens, Flore
tomentosum Fru-aphylo, coronopi folio.

tescens , floris calyce aureo2Chrysanthemoides Ofteospergon Africa-
Fruteseens, Co-num , odoratum , spinosum &amp; viscosum

ridis folio.Cistus bumilis aizoides maritimus Africanus
6 incanum , tomen¬Flore rubello

tosum, foliis subrotundiI Colutea Africana annua, foliis parvis
umbellatum,odo¬mucronatis, vesiculis compressis

ratum , luteum2 annua , foliis cordatis
8 Fruteseens, an-vesiculis minus compressis

gustis &amp; longioribus foliis, incanis3 Senna foliis , flore san
guineo latifolium , fa-

tidum, capitulo aureo.humilis , flore sanguine-
— rcrotolariæ siliquis. 10 luteum , polii

I Coma aurea Africana friticans , folii. folio
— in-IILinarie angustis major. tomentosum

2 dito, minor canum, angustifolium , sloribus rubris

123 Coma aurea Africans , Linarie foliis latifolium , fati-
dum , capitulo aure-glaucis &amp; lanuginosis

fruticans , om Frutescens, foliis13
Crithmi marininium maxima, foliis tomentosis &amp; in

canis. 14 arboreum Africanum, Ro¬
u ris marini foliofruticans, Eric.

folio 15 Africanum,plantaginis folio
16 -fruticans, foliis fætidissimum,am¬

glaucis &amp; in extremitate trifidis plissimo folio.
Ifruticans, foliis inodorum , gla¬

crithmi marini. brum, coronopi folio
fruticans, folii. Ephemerum Africanum annuum , flore bipe-

inferioribus incisis, superioribus dentatis. talo

1 Conyza Africana arborescens incana Erica Africana viridis, angustissimis fo¬
sloribus purpuroviolaceis, foliis Salvia liis , slosculis in capitulum congestis

u2odore , odore Salviæ  Roris marini stloscu is subbirsutis, se¬
2 cundum ramulos dispositis.humilis, foliis angustio

-ribus nervosis , sloribus umbellatis incana, foliis angustis-3
- Frutescens , foliis Sal- fimis

viæ, odore campboræ capillaceo brevique folio,4
a dito, foliis Erucæe bamatis &amp; incanis flore rotundiori purpureo
5 Roris marini. folio minimo, slove ro-5
6 Conyza Afric na Senecionis Flore. tuxdiori albido

nCotula Africana, calyce eleganti casio 6 coris folio, store oblongo
I Cotyledon africana Frutescens, foliis or- spicato

7 Ericobiculatis, iimbo purpureo cinetis.
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Erica Africana, coris folio, Flore oblongo,7
purpurep , e foliorum alis prodeunte-

dito, breviori
Erica Africana , coris folio , sloribus9

vesicariis

Juniperifolia , Flor--u10
oblongo , spicato

Ii dito, umbellato

Evonymus Africanus, folio lucido serrato
Fabago Africana arborescens, slore sulphureo ,

fructu rotundo

Ferula Africana, galbanimifera, fruteseens,
Myrrhidis foliis

Filicula Africana maxima ramosa, pin
nulis tenuibus dissectis

dito , in acutas divisa lacinias.

Filix Africana maxima, ramosa, pin¬
nulis crenatis

dentata, Lonchitidis facie.
— ramosa, pinnulis Lonchitidis

Feniculum Africanum , foliis in summitat.
atro rubentibus, seminibus angustis ,
; longioribus.

Frutex Africanus aromaticus, Flore spicate,
-xigto.

AEtbiopicus, portulace folio, Flore
ex albido virescente
Africanus Erice folio, glutinosus
Flore spicato albo

a Africana , sloribus majoribus, &amp; si-Gale

liquis crassioribus

Genista Africana frutescens, Rusci ner
vosi foliis

dito, angustis foliis.
3 Genista Africana Lavendule folio.

Juncea, floribus cæru-4
leis , soliis mintmis

minima , foliis Myrthi5
in exquisitum mucronem desinentibus.

6 Roris marini foliis, Flore

qureo

argenteemarborescens ,
lanugine pubeseens

rutescens , spicata pur-8

purea , foliis angustissimis
9 dito, foliis Torton-Raire , Flore purpurep.

10 Genista Africana, Laricis foliis longiori-
bus &amp; lanuginosis

1I dito, crassioribus &amp; birfurtis
12 Genista Africana frutéscens spicata, La-

ricis foliis
13 dito, capitata.

14 Genista Asricanalutea, spicata, Laricis
foliis

frutescens, capitulis la¬15

nuginosis, Laricis brevissino folio.
dito, Laricis incanis foliis16

17 Genisia Africana camphorate folio, Flo¬
ribus luteis minimis

18 7 foliis Gallii

19 - Dorycinii facie.

20 arberesceus , Styracis
folio Flore car-leo

Geranium Africanum arborescens, lbisc
folio rotundo, Carline odore.
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Geranium Africanum frutescens, Malva
folio, laciniato, odorato, Flore pur-
purascente

u Alchimille birsuto
folio , slaribus albidis

- arboreseens, Alchi-
millae birsuto folio , sloribus rubicundis.

r Betonice folio laci
niato &amp; maculato, sloribus incarnatis

6 dito , procumbente floribus Parvis ele¬

ganter variegatis
Geranium Africanum noctu olens, tube¬

rosnm &a nodosum, &amp; Aquilegiæ foliis
u8 Aoui-

legiæ folio , slore incarnato rubente
9 Flore

ruberrimo, Anemones folio latiore
10 Flore

rubro, Anemones folio angustiori
radic.II

tuberosa, foliis pastinace incanis, la-
iuginosis , flore pallido slavescente12dito, angustioribus

reranium Africanum noctu olens, tube¬13

rosum , vitis foliis birsutis
Geranium Africanum minus, Cariandri14

folio , sloribus incarnatis

uve crispe folie,15
sloribus exiguis rubellis.

16 majus , Coriandri
folio, floribus incarnatis

7 Althee folio, parve
Flore.

18 foliis plerumque au-
ratis , sloribus ex rubro purpurascen¬
tibus.

19 Myrrhidis foiio, store
albicante , radice rapacea.

20 oliis inferioribus A¬

sari , superioribus Stapbydis agriæ ma¬
ulatis , splendentibus &a acetoso sapore.

Astragali folio.21

frutescens ,22 folio
crasso 6é glauco, acetoso sapore

lobularia Africana frutescens Thimelee
folio, lanuginoso

sive Tulipa Africa-Hemanthus Africanus.
na , flore albo.

flore cæruleo, um¬Hyacinthus Africanus

bellato tuberosus.

Jacobea Africana frutescens, Abrotani
folio

2 dito, Hormini folio
Sonchi folio.3 Jaccbea Africana,

dentis leonini folio

5 absinthii folio.
u foliis integris, undu-6

latis &amp; crispis
laciniata latifolia,

Flore purpure-
laciniata, angusti-

folia, Flore purpureo.
radice tuberosa.
frutescens, foliis in¬

cisis &amp; subtus civeraceis.
11 Ja
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Ornithogalum Africanum, luteum, odo11 Jacobæa Africana frutescens, foliis Ab¬

ratum , foliis cepaceis , radice tube¬sinthij umbelliferi, incanis
roJ4.frutesens, coronopi fo¬12

Ornithogalum Africanum, Flore viridi,lio.
alteri innato.dito, Lavendule folio latiori.13

Plantaginis ro-folio longo Ep; glauco. 314
see folio, radice tuberosa.Jacobæa Africana, hedere terrestris fo-15

Oxus bulbosa Africana rotundi- folia,lio repens
caulibus &amp; floribus purpureis amplisfruteseens, crassis suc-16

2 dito , virentibus floribus amplis purpu¬culentis foliis
re1sdito, foliis rigidis &amp; birsutis.17 Oxus bulbosa AEtbiopica s. African-Jasminum Africazum foliis solitariis,
minor, folio cordato, Flore ex albidosloribus vulgatiori similibus
purpurascente.ilicis folio, Flor

2
Pet sites Africanus, Calthe palustris folio,solitario , ex faliorum alis proveniente,

radice slavescente crassu.alho
Phalangium Africanum ramosum, FloribusKetmia Africana, Populi folio.

albis , petalis restexisdito , subtus incano, &amp; caule virescen¬2
Phaseolus Africanus birsutus bitumino¬te.

sus, siliquis bullatis, Flore slaveo-Ketmia Africana Vesicaria, folio tripar
parvo fructu, nontito, Flore purpièreo.

nibil albicante.fruticans, &amp;4
perennis minor, Floveerecta, Alni foliis latioribus &amp; majo¬ 3

sitave rubenteribus, Flore spirali sulpbureo
Planta lactaria africanaKetmia Africana frutescens, foliis mols
Pimpinella Africana saxifraga maximalibus &amp; incanis, Flore spirali sulphu-
Polypodium Africanum maximum, acutissimere0

divisumn6 Vesicaria, uve crispa
Polygala Africanc frutescens, angustisi-Ifoliis, Flore spirali sulphureo
ma, majorLaurus Africana minor Querci folioI

2dito, folio, minor2 inodora Africana, fructu globose
Polygala Africana , Lini folio magnoLauri ferratæ , edoratæ Stapeliana

Florefimilis.
frutescens, Buxi folio,3 Afrieane

maximo FloreLeonurus perennis Africanus sideritidis folio
arborea myrtbifolia.Flore Phaæniceo majore villoso

Floribus albis , intus purpureisI Leucoium Africanum ceruleo Flore,
FloreLatifolium birsutum. Portulaca Africana semper virens ,

rubicundo2 dito, angusto Coronopi folio, majus.
minus. Pseudo- dictamnus Africanus , hederæ

terrestris folioLiLio-Narcissus Africanus humilis, lon
dito, foliis subrotundis subtus incanis.gissimis foliis, polyanthos saturato colore

Ranunculus Africanus seu AEtbiopicus, fo-purpurascens
platicaulis huu liis rigidis , Floribus ex luteo virescen¬2

milis , flore purpurascente odorato. tibus.

Rapuntium Africanum minus, angusti foliumLothus Africana annua, birsuta, slori-I

Flore violaceobus luteis

Ricinus Africanus maximus, caule geniculate2 frutescens, Flore spicato
rubicundo vutilante.

Lychnis Pseudo -melanthio similis Africana Salix Asricana, angustis &am longissimis foliis,
subtus incanis.glabra , angustifolia , Flore cleganter

rubello Salvia Africana frutescens, Scorodonie
Lycium Etbiopicum, Pyracanthe folio. foliis,Flore violaceo.

folio subro-Malva Africana frutescens, Flore rubro. 2
1 Melianthus Africanus tundo, glauco, Flore magno aureo

I Scabiosa Africana arborescens, maxi-dito, minor, humifusus, foliis pimpi
nellae crispe ma , foliis rugosis , &amp; crenatis inte

3minor fætidus. gris
frutescens foliis rigidisMyrthus Africana humilis , foliis Myrtilli

crenatis, cauliculis nigricantibus. splendentibus &amp; serratis , Flore albi-
Narcissus Africana, Polyanthos cante.

capitulo oblongo, FloreOlea Africans humilis , sylvestris , folic
duro , subtus inca no¬ albo.

Scilla Africana, Flore viridi parvo, bulboOreoselinum Anizoides arborescens, Ligustici
amplissimo¬foliis  facie, Flore luteo

1 Scla
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2 Thymelaa Linifoliæ similis Africana,1 Sclarea Africana præcox nnua.

Foliis lucidis latioribus &amp; obtufis.trutescens , Helianthemi2
3 Thymelaa Africana, foliis lini, sloribusolio.

in capitulum congestis.Sedum Africanum fruticosum, Ericæ1 4 Tbymelæa Africana, Roris marini folio,folio.
angustissimo breviori.arborescens , incanum,—2

dito, longiori.5foliis orbiculatis
6 Tuymelaa Africana, Rcrismarini folio,majus arborescens, folii¬

sloribus longioribusrotundioribus glaucis , limbo purpureo
u Sanamunde facie,7cinctis.

Ericæ foliis angustissimisumbellatum album, fo4 .Torton-Raire fimi¬lio viridi angusto mucronatum , Flore
lis , sloribus in capitulum congestis.albo.

9 foliis Rusciannuum, Centaurii mi¬5
10: fruteseensJasmimnoris facie , Flore aureo

Flore , foliis PolygaleSenecio Africanus arborescens, ficoidis folic
angustifolia, JasminiII3 facie.

sloreSideroxilum Africanum, Cerasi folio
Tithymalus Aizoides Africanus, fimpliciSisynrichium AEthiopicum seu Africa-

squammato caule.num majus , angustifolium sloribus al-
2 dito , caule squammato , clamaneritbis

folio.seu Africanum majus, lati-2

3 Tithymalus arborens Africanus.folium , sloribus albis ; hexapetalis li-
Etbiopicus seu Afri-4neis purpureis striatis

canus , Mezerei Germanici folio, FloreEthiopicum seu Africanum,3
pallido.minus latifolium , Flore hexapetalo

5 Tithymalus Aizoides Africanus, validissi-albo.

mis ex tuberculorum internodiis prove¬Africanum Flore ex phaeni-—

nientibus.ceo suave rubente.
Trifolium Africanum fruticans , floreAfricanum , foliis gladioli
purpurascenteparvis  longis, pallescente Flore.

foliou u Ramosum AEthiopicum seu
angustiore , slore rubicante.Africanum , foliis plicatis nervosis ap;

foliisinconis , radice tuberosa phænicea
incanis , flore luteo.majus , Flore luteo macula

Tulipifera arbor Africana.notto.

Valeriana Africana fruticans , foliisminus angustifolium, Flore
longis &amp; angustissimisminore , variegato.

2 foliis angustis, sloreSolanum pomiferum frutescens Africanum
mècula rubicante notato¬spinosum, nigricans, Borraginis Flore,

fruticans, foliis E-foliis profunde laciniatis.
ricae.lignosum Africanum semper vi-2

Vitis Idaea Atbiopica seu Africana,Irens, Laurinis foliis.

Myrthi Tarentini folio flore atro pur-Spartium Africanum frutescens, Erica
pureo.folio.

2 dito , buxi minoris folio sloribus albi-Rusci2
dis.folio, caule amplectente.

Spiræa Africana , Foliis cruciatim po¬
sitis.

Buiten deze zyn hier nog de navolgende
u odorata, Floribus plane2

soorten van Vygenboomen, ook byrubentibus.

Tournefort te vinden.3 dito, Foliis pilofis
Stapbilodendron Africanum, semper virens

I Ficoides Africana, folio plantaginis un¬Foliis splendentibus.
dulato, micis argenteis asperso-Tanacetum Africanum fruticans, multi¬1

acaulos , latissimis2slorum, Foliis Tanaceti vulgaris decuplo
crassis  lucidis foliis conjugatis, sloreminoribus.

7 aureo amplissimo¬arborescens, Foliis2
erecta, ocimastri fo¬Lavendule, multifido Folio 3

lio, micis argenteis asperso, slore roseoTetragonocarpos Africana, radice magna
magno.onerosa &amp; carnosa.

erecta ramosa, Tri-- Fruticans, Folii. 4
polii folio, slore aureo magno.longis  angustis.

5 Ficoides seu Ficus Aizoides Africana,Thymelaea Linifoliæe similis Africana,
folio angustiori.sloribus pallidis , odoratissimis.

6 Ficoi-D2
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Waar by men nog voegen kan de Ama-6 Ficoides seu Ficus Aizoidles Africana mi-

quas of keurboom , die in z jaaren zeeinor, multicauli , flore intus rubente
hoog word , en een vrugt in een hauwextus incarnato.
of schede geeft, waar in6 of 7 korls zynFicoides Africana folio ensiformi dilute vi7
Ook kan men hier by nog wel het kreu-renti , flore aureo, brevi pediculo insi-
belhout voegen ’t geen tegen de loop gedente
bruikt, mitsgaders de Canna der Hotten8 ensiformi folio obscure
ots , die zeer wel na de Chineeschevirenti , flore longo pediculo insidente.

wortel Nist, of Ginseng, gelyktfolio ensiformi varie in2
Behalven de voornoemde inlandze boo-ciso; aureo ftore pediculo insidente

10 Ficoides, seu Ficus Azoides Africana pro¬ men en gewasschen zyn hier nog zeer veel
uitlandze, alscumbens , folio triangulari ensiformi.

trian¬II
Abiesgulari folio longissimo, fructu mulii
Acacia Americana, foliis colutee Scorpioidescapsulari, slore luteo, major.

12 dito, minor leguminose , siliquis echinatis.
Acetofa hortensis13 Ficoides Africana, folio triangulari lon¬
Allium saiivam, &amp; hortensegissimo, slore aureo.

14 dito, purpireo. Alnus rotundifolia, ; gutinosa, viridis.
carnec Aloe Americana sobolifer-15

16 Ficoides , seu Ficus Aizoides African- Althea Indica, seu Rosa Siaensis.
Amygdalus.major, procumbens, triangulari folio

fructu maxims eduli Ananas, sive carduus Brasilienus, foliis Aloès.
Ficoides Africana, folio longo triangu- Apium bortense , seu Petrojelinum vulgo17

Arundo Sacharifera.lari incurvo, purpureo caule.
18 triangulari Asparagus sativa 63 hortensis

recurvo , floribus umbellatis obsoleti Beta rubra, &amp; alba radice rapæ.
coloris , externe purpureis Batatas.

19 dito, Flore flavescente. Brassica rubra 3; alba, Capitata &amp; non
20 Ficoides Africana, folio triangulari lan Capitata, &amm; Florigera

reato. Zamphoraria seu arbor Camphorifera , ex
21 dito, incurvo f dentato. qua Campbora officinarum prodit.
22 obtusa, in geminos aculeos abeunte, Zannabis sativa &amp; erratica.

flore aures Carduus Benedictus, sive Cnicus sylvestris
-apice rubro, caule purpurascente.23 birsutior.

24 Ficoides seu Ficus Aizoides Africana mino aryophyllus.
erecta, triangulari folio viridi, Flore Zassia Cinnamomea , seu Cinnamomum , sive
intns aureo, foris purpureo. canella Ceylanica

25 dito , falio triangulari glauco , Fore Castanea Sylvestris
luteo. Cepa vulgaris.

26 Ficoides Africana frutescens, perfoliata, Cerasus varii generis
folio triangulari glauco, punctato cortice Chærephyllon sativum.
lignoso, tenui, candido Cicer sativum.

27 erecta, folio triangulari Cinaria bortensis, folijs non aculeatis.
glauco, punctis obscurioribus notato Clematis Hederacea Indica , foliis subrotun-

28 - -r bnmilis , folio triangu- dis , Flore rubente.
lari glauco, bullato, Flore luteo. Corylus sativa

29 dito, dorso aculeato, Flore luteo. Crista pavonis
30 Ficoides Africana erecta, folio triangu- Cucumis vulgaris.

lari glauco am; brevi, Flore cayneo dictus flos passionis.
312 humifusa , folio trian Cucurbita lagenaria am rotunde

gulari longiori, glauco Flore slave Cupressus ramis expansis
scente Zyanus segetum hortensis, Flore albo, cæeru-

32 Ficoides , seu Ficus Aizoides Africana, leo , ac.
folio tereti procumbens, Flore purpureo Cytisus arvensis.

33 dito, coccineo. Datura , seu stramonia Indica major fætida,
34 Ficoides Africana, folio tereti, in villos porro spinoso , oblongo

radiatos abeunte. Faba leguminosa
35 Ficus Africana, ocxleis longissimis &amp; Ficus communis Indica, &amp;c

foliatis, nascentibus ex foliorum alis. Ficoides seu Ficus Americana, cerei effigie,
36 Ficoides Africana repens, &amp; laæte virens, spinosa &amp; angulosa

Flore purpureo. Fæniculum vulgare
Fragaria ferens fraga rubra.

En alle deze soorten zyn Hottentots- Frumentum Indicum Sarasenicum.
vygen genaamt. Foela Moegri.

Foela
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Raphanus Rusticanus.Foela quater boras.
Rosa Centifolia , frutice spinoso, rubra,Aros branco.

alba, &amp;c.Gramenvulgare , item bulbosum &amp; sparteum
Rosmarinus bortensis.Hollandicum.

Ruta bortensis.Grossularia multiplici acino, sive non spinosa
Sabina.hortensis rubra, &amp; alba
Salvia.Guajana alba dulcis, sive Gujavo Pomifera

Sambuccus vulgarisIndica
Secule Hybernum sive majus.Hordeum vernum &amp; bybernum.
Spinacbia semine non spinoso, &amp; spinoso-Hyacinthus albus, ex Hollandia ablatus
tamariscus fruticosa.Intybus sativa, latifolia, &amp; crispa, En-

Targon bortensis.divie-salade.

Triticum HybernumJuniperus vulgaris baccis parvis.
TulipaKat japiring.
Vitis Vinifera.Kajve Amaas.
Viola Martia.Lactuca vulgaris capitata, &am; non capitata.

Allerlei Salade.
Alle deze boomen, planten, gewasschenLeucoium album, purpureum , flavum.

en bloemen vint men in den Thuin derLilium, seu corona Imperialis
. Maatschappy, of op Vergelegen, opNajorana vulgaris.

Constantia, en op meer andere fraajeMalus domestica, variæ denominationes ejus.
Buitenplaatzen en Landgoederen alhier.cydonia fructu oblongo &am; leviori.

En vermits wy hier wegens den Thuincitrie.

der E. Maatschappy nu niets meer by teLimonia acida &amp; dulcis.
voegen hebben, oordeelen wy noodigArantia Indica, fructu omnium maxi-
nier den zelven by No. 45. in prent temo , pompelmoes dicto, medulla partim
vertoonenpallescente, partim rubescente

Behalven dezen Thuin heeft de EArantiaLusitanica scu pomum Sinense
Maatschappy, een myl van de Kaap naPunica, sive Granata.
’t O., nog een anderen , doorgaans hetMalum Syriacum seu Creticum, of Creti-
Rondebosje, maar eigentlyk Rustenburgche Majorana.
genaamtMelissa hortensis, odore critri.

Dit is een stuk lands van 26 Mergen,Melo Hispanicus.
dat in ’t jaar 1667. of 1668. al bekent, enMentha hortensis crispa.
neest meteen schoonen wyngaard bepiantMespilus Germanica foliolaurino non serrato.
was , waar van de E. Maatschappy inMorus fructu nigro.
’t jaar 1705. tweeëntwintig Leggers ge-Myrthus communis Italica, &amp; latifolia Ro
trokkken heeft. Buiten dien wyngaardm0n

varen ’er ook andere schoone plantagienNapus Sativa.

van eikenlaanen , en heerlyke vrugt-Narcissus albus magno odorato flore
boomgaarden, en ’t fraaiste hier af was,Nasturtium Indicum , slore luteo dilutiore.
dat 'er een zeer proper huis by was, metNux Juglans seu regia vulgaris
verscheide gemakkelyke vertrekken bo-Ocyum latifolium maculatum vel crispum.
ven en onder; over al welken omssagOlea Sativa.

ook een baas Thuinier het opzigt heeft.Pæonia Flore pleno rubro, minore , of
Buiten deze twee Compagnies ThuinenPaeonie- roozen

heeft de Heer Willem Adriaan van derPalma Dactylifera, Dactylus vulgo, of de
Stel nog een schoonen nieuwen MoesthuinDadelboom.
schuins tegen over ’t Rondebosje na 't O.,Papaver bortense.

en niet verre van daar, in ’t jaar 1700Pastinaca Sativa, radice alba.
aangelegt, die 4o Mergen groot is, zooPepo Indicus reticulatus, seminibus albis &amp;
my uit de Kaart van de Kaap, voor zynnigris, major, of de Watermeloen.
Ed. gemaakt, en my door zyn Ed.Persica malus vulgaris fructu molli &amp; albo
toegezonden, klaar blykt , hoewel hyitem fructu quasi sanguineo.
nu in zyn ganschen omtrek wel 58 of 60Pinus Sylvestris.
Mergen beslaat, over welke mede eenPiper Indicum sive balecutium, propendenti
byzondere baas Thuinier het opzigtbus siliquis, oblongis, recurvis rubris ,
reert.of lange Peper

Van dezen Thuin, die ik op zekerenPistacia Indica, seu Persica , fructu race-
tyd met zyn Ed. gezien , en zeer fraaimosa.
bevonden hebbe, maakte die Heer welPrunis.
zoo veel werk, als van den Thuin aanPyru: Scriva.
’t Kasteel, om dat daar alles wonderlykQuercus vulgaris brevibus pediculis
wel groejen en tieren wilde.Raphanus niger major rotundus, &ap; Rapha¬

In alle deze Thuinen ziet men allerleinus minor oblongus.
xrcotudeD3

De twee
andere

Cnrt762
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Thuinen.
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Zoodanig nu is ’t hier in de Tafelbaayvreemde boomen, en planten, waar van

gestelt ; maar buiten de zelve is onze’er nu en dan al veele aan deze en gente
Colonie hier landwaard in vry verdeHeeren tot Amsterdam , en in andere
uitgezet, dat wel van de eerste tyden afsteden, overgezonden zyn, gelyk uit
begonnen is, gelyk men onder anderenverscheide afteekeningen in de Hortus
aan een post, Riebecks kasteel genaamtAmstelodamensis van de Heer Commelyn,
zien kan, maar dat egter op een gehee

en elders, te zien is
andere wyze naderhand by den Ouden enDat nu alles hier zoo voorspoedic
den Jongen Heer van der Stel gedaan isgroeid, en zoo wel tierd, moet men ten

deelen aan de goede grond, maar voora
Van de COLONIE vanook aan de gemaatigde lugtstreck, waa

onder de Kaaplegt, toe schryven; alzoo
de hitte en koude, na de verscheide saai STELLENSOSCH
soenen hier niet te groot is; hoewel men

Dus verre, nu omstandig van deze’er in de wintermaanden van Mey of Jun Stellen-
cersle Colonie gesproken hebbende, gaan posh.(en zoo verder) en zelf in September
wy tor die van Stellenbosch over , dieen October nog, ’s morgens en ’s avonts
weer ina andere deelen onderscheiden iswel een stoof, ja wel een vuurtje, ver-
over yder van welke wy vervolgens indragen kan ; en heb ik in Februari zeli
t byzonder zullen spreken. Het zynondervonden, dat het bier wel kilkout kan
dezezyn; ook heb ik het ’er nu en dan al vry

heet gehad ; maar dat duurd niet lang 1. Stellenbosch.

en de lugte winden , die hier veeltyds 2. 't Moddergat
waajen, zuiveren de lugt van alle schaa 3. Hottentots-Holland.
delyke dampen, en helderen de zelve 4. De Bottelary.
zoo byzonder op, dat men de menscher

hier doorgaans zeer gezond en lang le Van ’t Dorp StellenboschI.
ven ziet.

Hoe wyt zich de Nederlanders hierDe zomer begint hier met Januari, de
nu reets in en buiten de Tafclvaleylente met October; in den herfst en in
en in de Tygerbergen, en daar ver-de winter waajen de N. W., en zomtyds
der omstrecks , in de eerfte 28 jaaook de Z. winden hier zeer fel door, en
ren onder verscheide Gouverneurs endan kan het ’er zomtyds zoo sterk rege-
Commandeurs uitgezet hadden , wiernen , dat alle de gewasschen niet alleer
hen dit land egter, alzoo de borgers entegen de grond geslagen, maardoor den

coloniers sterk toenamen, nog te klcin,swaaren regen , die dan van ’t gebergte
weshalven men goedvont zich weer eenzoo steil en met zulken geweld komt af
stuk verder in ’t naaste land , dat hierstroomen, ook met zeer breede streken

aangrenst, en nu Stellenbosch genaamidoor de duinen heenen langs groote ge
word, uit te breiden ; een landstreck,maakte guilen en sluiven in zee wegge
die 4 andere groote colonien in zich be¬sleept worden ; doch hoe sterk dan de
grypt, van welke dat , waar in ’t dorpregen en de wind daar zyn mag, is 't best
Stellenbosch legt, de Hoofdcolonie vaner af, dat het niet lang aan een duurt,
die landstreek iswant anders was het 'er niet te harden.

In de zelve waren toen de HottentotsIn de Tafelbaay heeft men tusschen
in groote menigte , gelyk ook zeer veelt Hoosd. t Fort en tusschen ’t Equipagie- pakhuis
wild gedierte , doch de dapperheid enaaast Pytbius, een zeer groot hegt Hooft
naarstigheid der Nederlanders dee dievan swaare balken , waar over planker
beyde in korten tyd, alzoo zy tegen onsgespykert zyn. Het is 165 voeten lang
schietgeweer niet konden, van daar wysen 5 of 6 voeten breedt

ken; waar na zy dat land van zyn strui-Na de kant van den Leeuwenberg zyn
ken, struellen, en onnoodig geboomte'er verscheide pompen gelegt, alwaarde

tuiverden , en tot hun oogwit verderschuiten of boots hun water haalen. Dus
bereid hebben.heeft men drie waterleidingen met die

De grenzen dezer colonie zyn in ’t Wpompen van den Tafelberg, deeene hier
daar zy tegen de Kaapze bevoorens vande andere na ’t Fort, en de derde of
ons beschreven colonie, of tegen de Ty-’t plein , by de eerste regte straat na dt
gervaley , en Tygerbergen , aanstoot;Tafelberg ; , doch men heeft met die

na ’tZ. de baay van KaapFalso, na 't O.pompen geduurig moeite, en dan i
de bergen van Stellenbosch, en de berger’t zeer moejelyk, en verre water te haa-
van Hottentots Holland (welker beiderlen
toppen, even eens als de Tafelberg, metBy ’t plein , ontrent de huizen van
een witte wolk ook, als de Z. O. wind’t vlek , heeft de Heer Willem Adriaan
doorwaajen zal, bedekt worden) en invan der Stel een altyd springende fontein

de’t N. , by de Mosselbanks-rivienten dienst der borgers gemaakt.
Paar
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lenbosch loopt, nevens nog 2 anderePaardenberg, die daar naast aan legt, en
klcinc, die men in ’t Moddergat heeft.na de menigte wilde paarden , zich op
cen stuk weegs met de zelve te zamen.den zelven onthoudende , zoo genaamt
tot dat zy zich in de baay van KaapFalscword
ontlasten. Men heeft veel grundels, aal,Men gaat na deze Colonie over cen
paling, en ook pampus-visch in de zelve,heuvel, de Stellenboschkop genaamt,
en digt aan zec, by Ferdinant Appelsland.waar by men in de eerste tyden cen vlagge-
ook zeevisch, als harder, springer, enz.stol met cen vlag plagt te hebben , die

In dit dorp Stellenbosch heeft men eenmen in tyden van onraad opheiste, en
vergadering van de Borger- en Heemmet een stukk een schoot dede, om de
raaden, die op ’t Landdrostelyk huis aanborgers daar om strecles te waarschou-
Stellenbosch zitten, en waar van de Land-wen , dat 'er onraad was , ’t zy var
drost voorzitter is ; maar dit huis is invreemde schepen , Hottentots, of wan

het verder wezen mogt. ’t jaar 1710., door onvoorzigtigheid van
ren slaave, die wat vuur in een Tabaks-Als '’er dan op den Leeuwenkop om

zulkee reden een kenbaare vlag opge- konfoort aanbragt , by den Landdrost
heist, en geschoten wiert, deed men dai de Meurs tyd, nevens de Kerk, en ette
hier ook, om alle de borgers te doen op- yke huizen daar ontrent, afgebrand, en

n2 uuren tyds in koolen gelegt, zockomen na ’t Kasteel , om malkanderen

te helpen, en dus kon men in 24 uurer dat ’er maar weinig huizen bleven staan ;
alle de gewapende borgers by een heb- doch na verloop van 4 jaaren waren ’er

al weer fraaje huizen aangebouwt ; dochben. Even zoo deden ook de Coloniers

men had 'er in ’t jaar 1714. nog geenna ’t heissen van hun vlag, een schoot
als zy door de omswervende Hortento-- Kerk, of een huis tot vergadering der

Heemraaden herbouwtovervallen wierden, om hulp van ’t Ra-
steel daar door te eisschen ; doch zederi De oude Heer van der Stel heeft in

men sterk genoeg van ingezetenen ge t jaar 1680 de Colonic aan Stellenbosch,

worden is, en men geen vrces meer voor 9 mylen gaans O. aan van ’t Rasseel, of
de zelvc had , is dit stuk geschut weg- 7 mylen rydens met een ossenwagen
genomen, en de vlaggestok om verre aangelegt, en de zelve met 80 huisge-
geval len zinnen begonnen, welke van tyd tot tyd

merkelyk toegenomen heeftDit dorp wort in ’t O door zeer hooge
bergen, de Stellenboschbergen genaamt et was in ’t eerst, eer hier alles op-

geruimt was, een wild bosch, zoo datomringt , die alzoo hoog als de Tafelberg;
het na zyn voorige gedaante den regtenzyn. De witte wolk , die zich by dag
naam behielt , doch deze Heer voegdehier op vertoont, gaat doorgaans tegen

den avont leggen, en dan is 't tot midder nier maar zyn naam by , om dus by
’t noemen van Stellenbosch den naam vannacht stil; in de klooven der zelve waft
zyn geslagt in geheugenis te doen hou-veel hout, doch opde toppendezer ber

den, en aldus nog lang na zyn dood tegen , hoe bar en ruw ook in ’t gezigt,
levengrocjen veel bloemen, en schoonc plan-

Men komt 'er langs een klippigen,ten , kruiden, enz., en in de daalen hier

ontrent ziet men schoone koornvelden. steilen, heuvelagtigen, en ten grooten
decle zeer ongemakkelyken weg, hoe-bockweit-alekers, wynbergen, en vee

heerlyke plantagien leggen vel men hier en daar cok goede streeken
iceft ; egter moet men, om ’er na toeDoor dit dorp loopt een schoone hel

te ryden, wel; of6 paar ossen voor eendere rivier, doorgaans de rivier van Stel-
wagen hebben, wil men ’er komen, enlenbosch, of anders de eerste rivier ge

die konnen ’er, by heet weder, nog welnaamt, om dat zy de ecrste is, die mer
na de zoute rivier ontmoet. Ools is 27 by nedervallen

Dit is een zeer eenzaame weg , enredelyk vischryk

Langsde zelve, of niet verre van daar ’t staat my voor, dat ik, in ’t jaar 1705
en van dit dorp af, heeft men verscheide te paard met D Bekhier na toe rydende,
schoone horsteden als die van de Heer een groote vlakte, waar op wy ettelyk-

struisvogels van verre zagen,overreedden,Henning Husing, Meerlust genaamt, var
Ferdinandus Appel (naast daar aan) die van daar wy maar een huis op ontmoeteden,

alwaar nog maar weinig dagen te voorenJacobus van der Heyden, Welgemoed, en
olifanten wakker de pypen gestelt had-die van D. Petrus Kalden , van Pieter van

der Byl (Borgermeester hier) van Piete den. Daar na quamen wy aan de Kuil,
Robbertzoon, Isaac Schryvers, Adam Tas, de plaats van de Heer Berg, die zoo vee
Catharina Kloeten, en meer anderen. als half wegen is, en verder is ’t een een-

Zy is de cenige rivier by na hier, want zaame weg
die by de Kuil, is, zoo te zeggen, niets Het dorp is in zich zelve niet groot
waard , vermits zy in de zomer by na alzoo ’er by de Kerk toen maar 13 of 14
droog, en brak is. Deze rivier van Stel- hujzen by my gezien zyn ; doch land-

waard
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in rang van deze byzondere Stellenboschewaard in zyn hier en daar nog veel en-
Colonie , en zy aldus van een onkundigkele huizen, en hofsteden, die 1 of 2
Europeer genaamt is, dienze al zoo fraaimylen van malkanderen staan.
als Holland voorquam, wanneer hy, ge-Stellenbosch noemt men nu nog ook
negen cen plaats voor zich uit te kiezenin ’t byzonder ’t huis der E. Maatschappy
en zyn oog hier op laatende vallen, meihier, waar in den Landdrost woont, en
verwondering zeide : Dit is een land bywaar in de Heemraaden vergaderen; er

na zoo schoon als Holland, en ik begeer geendit was wel een van de grootste huizen,
ander , dan dit land, te hebben. In opzigien toen met een fraay boschje omzet.
van de deugd van ’t land had hy gelyk,
doch alzoo hier bergen en HottentotII. Van ’t Moddergat.
waren , die men in Holland niet vint
zoo is het Hottentots - Holland ge-De tweede Colonie, onder die van Stel
aamlenbosch behoorende, wort het Modder

Het isby na grooter, en vrugtbaarder,gat genaamt, ’t geen tusschen de Tyger
als Holland, en ’t is de allerschoonste,bergen en tusschen de bergen van Stellen-
vrugtbaarste, en grootste landstreck vanbosch, legt, en in ’t Z. tegen ’t land van
deze bysondere Colonie. Den weg hierStellenbosch, gelyk dit laatste in ’t N.
na toe is tweederlei. Men kan ’er, vantegen de Botrelary komt te stooten; oo
de Kaap, door de Zandduinen, of dooris die landstreek , tot het dorp van Stel-

en nog door een an-serenStellenbosch,lenbosch behoorende, veel grooter, en
dubblen weg, als men zich na ’t Z. wend,nader aan Hottentots-Holland, en ook
en zoo van ’t Z. O. ten O. regt Z. O.veel schooner en vermaakelyker, als
aangaat, en ook anders langs het dal van’t Moddergat.

Dit tweede deel dezer Colonie van KaapFalso, of langs de zee gaande, ko-
men ; doch de weg over ’t gebergte isStellenbosch word het Moddergat ge
vry beter, als die langs dat danaamt na ’t regenwater, dat in de swaarste

Tot dit Hottentots-Holland behoortregenmaanden Juni en Juli van de berger
het land , ’t geen hier aan alle de zydenna de dalen, en wel byzonder hier na
des zelfs in ’t N , Z., en W legt, ge-toe zeer sterk afstroomt, daar staan
lyk ook de Zeekoejen-valey daar toe alblyft, en dien weg geheel onbruikbaar
mede betrolcken wordmaakt, alzoo ’t daar den meesten tyd dras

Doch eer wy verder hier van melden,staat, en zich als een modderige moeras
moeten wy van Kaap Falso nog watvertoont.

Ten aanzien van ’t voorige legt dit wan breeder spreken

De baay van Kaap Falso , die hier inmeer na ’t N. , en ’t heeft rondom door

Hottentots-Holland, mitsgaders de rivier 't Z. legt, heeft in ’t O en W een aan
van Stellenbosch, des zelis bergen, en eengeschakeld gebergte, van welke die,
ook de landstreek van ’t dorp Stellen velke in ’t O. leggen , de bergen van
bosch, tot zyne grenzen; doen het is in Hottentots-Holland, die veel hooger
verre na zoo groot niet, hoewel hier in als de Tafelberg, zyn, genaamt worden;
mede veel schoone landeryen leggen, alle doch die in ’t W. paalen aan de Steen
welke te noemen my onmogelyk, en bergen (daar Constantia legt) van welkt

juist zoo noodig niet is ; zynde het ge de uiterste, die zeer verre en wel 6 my-
nocg te zeggen, dat daar onder uitsteck en in zee loopt, Noorwegen genaam
’t land van den Borgermeester van Stellen- word

bosch , Wessel Pretorius , benevens de Ook kan men van daardoor een steen
hofsteden van Herman van Brakel , Jan agtigen en zeer gevaarlyken weg na de
Jacob Conterman, en meer anderen; ool Africaansche warme baden, waar van wy
zyn ’t hier al meest heuvels, gelyk mer hier na breeder spreken, en na de landen
hier ook zoo veel dalen niet, als wel ir der Heusaquas en de verdere Hottentots,

de voorige beschrevene Landstreck, ziet in ’t O leggende, gaan
Egter is het land in zich zelven hier mede Op die bergen nu van Hottentots-
zeer goed, en ’t geeft goed gras voor Holland ziet men ook doorgaans, als de
't vee , hebbende ook geen gebrek van Z. O. wind doorwaajen zal, even zull
water , alzoo het ten deele door de ri- een witte wolk, gelyk wy van den Tafel
vier van Stellenbosch besproeit word berg, en de bergen van Stellenbosch ge-

behalven dat 'er nog een kleine beck is, zegt hebben, en zoo lang men’er die op
die geen naam heeft. ziet, is 't een teeken, dat die wind nog

niet ophouden za
Het uiterste einde dezer bergen , datIII. Hottentots-Holland.

in ’t Z. in zee loopt , word de hanglip
Van veel meer belang egter is Hotten- genaamt, om dat het als met een lip aan

’t gemeld gebergte vast istots -'Holland, een uytermaaten schoone
De baay nu, ontrent dit gebergte leg-en vette landstreek, gelyk het de derde

gende ,
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De naaste Hofstede aan de laatstge-gende , noemt men de baay van Raar
melde plaats lag wel 3 goede uuren vanFalso welke wel 10 mylen in haaren
de Zeekocien-valey ; buiten welk Ver-omtrck heeft, en zoo genaamt is, om
legen zyn Ed. nog een schoonc plaats indat des zelfs eerste onderzocker voorge-
’t land van Terra di Nataal, wel 30 my-geven heeft, als of die baay niet goed ,
len van daar had , die al vry groot inen als of 'er, om de steenagtige grond,
uitstrekking wasniet wel te ankeren was, dat naderhand

Bevoorens waren hier zeer veel wildeen vooral in ’t jaar 1708 of 1709. toer
dieren , die zyn Ed metter tyd meestde zelve door last van de Heer van Assen
van daar verjaagt, gelyk hy dat woestburg van Stuurman Jacob Joppe de Jong

om dat 'er een van onze schepen inge land hier in 5 of 6 jaaren tyds tot een
aards Paradys gemaakt heeftloopen was, naauwleeurig onderzogt

Dat hier in de klooven, en op de ber-en over al gepeilt wiert , klaar onder
vonden is , dat dit valsch was gelyk gen, veel schoon hout valt, is die gene

die 'er geweest zyn, zeer wel bekentmede, dat men ’er, om de harde Z C
wind, die hier de gansche zomer meest Ook heeft men hier, buiten de Laurens-
door, en de baay in waaid , niet zor rivier, nog 2 andere, die zoo waterryk

konnen uitkomen niet zyn, als deze, en die te zamen me
Wel is waar, dat 'er in ’t midden een een wyden mond in de baay van Kaap

Falso storten, nadat die 2 voorby ’t lancklip als een klein eilandje , en nog een
ter zyden na ’t W. legt , waar op zicl van Pieter de Meyer haaren loop gerigi
veel vogels onthouden ; maar dit alle hebben. Men vint in de zelve, schoon

belet niet, dat men , des noods , hie zy geen grooten weg heenen stroomen
nu en dan grundels, en aalen, en ookzou konnen ten anker komen, alzoo ’e

wel wel cenige zeevisch digt aan zetgoede ankergrond is
Deze baay is ook zeer vischryk, en ik Na ’t Z. of wel ’t Z. O. heeft men dit Hotten

kenne een vriend , die ’er eens met he Hottentots-Holland, het schoonste land tots-Hol

net 1000 groote steenbraassems en veel daar omstreeks , al zedert ’t jaar 1670 lanc
harders, in twee of drie trekken , ge- door de onze besloten in bezetting te
vangen heeft; doch wel de meeste visch nemen; doch deze Colonie is merkelyk
heeft men in de vischhoek een plaats, in wyn- en koornlanden toegenomen,
niet verre van de Hanglip geleger zedert de Heer Willem Adriaan van de

Naby deze bergen by Kaap Falso heeft Siel hier in ’t jaar 1700. of 1701 zyn
men ook de Zeekocjen-valey, die daar pragtige buitenplaats Vergelegen, (12 my
een uur van strand af, en byna in ’t mid- len van ’t Kasteel) aangelegt heeft.
den tusschen de bergen der Hanglip, er Men kan de zelve zeer cierlyk afge-
van Noowegen , in ’t Z gelegen is beeld zien in de Oeductie van zyn Ed.,

dragende dien naam na de Zeekoejen, di en in de Contradeductie, als ook ir
hier ontrent wel eer meer, dan nu, plag- ’t werk van 4. Boogaard, daar tegen uit-
ten te zyn. Zy is wel i groote myl in gegeven
’t rond Ik heb dit schoon gebouw in ’t jaar

Dat nu Hottentots-Holland , 1705. tivee dagen voor myn vertrck nawaa

mede wy nu weer voortgaan, een schoon Indien gezier Ik had aangenomer
en van ’t beste land hier is, bleck klaa Zondags na de middag aan ’t Kasteel te

prediken, en alzoo de Heer Gouverneuigenoeg daar aan , dat de Heer Willem
Adriaanvan der Stel hier mede zyn schoone tot dien dag toe geen tyd had konnen

uitvinden , om my dic plaats te laatenlustplaats Vergelegen ( waar van wy elder.
breeder spicken) begrepen heef- zien, vraagde zyn Ed. my daags te voo-

ren, of ik, na de Predikatie wel lust zouIn ’t midden van deze landstreck legi
cen hoogen berg, de schaapenberg, om hebben , om dat togtie met zyn Ed te
dat 'er ’t geheel jaar door gras voor de doen. Ik zeide van ja, en nam dit met

veel dankbaar heid aanschaapen is, genaamt , van welke mer
Wy gingen daar op ten 6 uuren ’s a-alles in de Tarelbaay voorvallende, klaar

zien kan , waarom deze Heer , zoo hy vonts in een koets, met 6 paarden, span-
den, na 3 uuren zeer sterk aangereden,niet na ’t l’aderland ontboden was, voor
en daar wat gegeten te hebben, weer 6genomen had hier een lusthuis te bou

wen, om van daar, alles net op zyn ge- andere paarden in en quamen ’s nachts

mak te konnen beschouwer ten 12 uuren op Vergeleger
Op deze schaapenberg had zyn Ed. Daags ’er aan zag ik dit schoon huis,

veele van zyne schaapen te weiden, ook dat, tegen ’t wild gedierte, rondom in vergele-
had zyn broeder , de Heer Francois van een agtkantige, cierlyke, hooge, dikke gen.
der Stel, hier mede, niet verre van den muur lag Ik bevont de galdery in
Heer Gouverneur, een zeer fraaje plaats. t midden 8o voeten lang, en 16 breedt.
waar ontrent de Laurens-rivier was, die Deze had aan de zyde na Kaap Falso
vlak door Vergelegen licp. toe een uitnemend heerlyk gezigt, zoc

E over
V. DEEL.
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beelden kan , opgehaalt, en met eerover de wynbergen en andere landeryen,
schoon glas wyn van zyn Ed. eigen persseryals ook na de baay van Kaap Falso, be-
daar op te drinken , doorgebragt had,

halven dat men aan de andere zyde cen
namen wy ten 6 uuren de reis weder aancierlyk in 4 quartieren geiegt bloemperk
en reden met de zelve koets en paarderhad, en een fraaje rivier zag, die zich in
weer na ’t Kasteel, daar wy ten 12 uurer

twee takken scheide aanquamen, en waar na ik zyn Ed. voorAan wederzyden van die schoone en
zyne beleeftheid, aan my bewezen, varbyzondere vermaakelyke galdery , di
harten bedankte.zeer lugt en hoog was, waren 4 schoone

Ik had dien weg nog wel eens by dagvertrekken, en naast de zelve aan weder
willen ryden ; doch dat kon niet wezenzyden weer  andere zeer net gemeubi
en na dien tyd, by myn retour, heb ikleerd , en waardig om haare fraaiheid
daar toe ook geen gelegenheid gehad.en de groote kosten , daar aan gedaan

altyd in wezen gebleven te zyn, hoewe
de Vergadering der XVII. naderhand IV. De Bottelary.
goedvond , dat schoon gebouw te doen

Het vierde deel tot deze byzondereafbreken, om zoodanige redenen, als zy
tweede Colonie, of die van Stellenbosch.daar over in haare Missive , den 3osten
behoorende , word de Bottelary genaamt,October 1706. na de Kaap, geven; dis
vaarschynelykst daarom , om dat dezemen nevens alle de stukken, daar toe be-
streek lands , die zich in ’t Noordelyksthoorende in de Deductie van zyn Ed.
deel dezer Colonie vertoont , de eenigeen in de Contradeductie van de Messi-
spyskamer, behouder, en als de Bottc-van der Heyden en Tas, als ook in ’t werk
lary is , van waar men by na al, of al-van A. Bogaard over de Kaapze zaaken,
oos ’t meeste hooi voor de paarden ver-zoo uitvoerig voorgestelt vint , dat het
zamelt, alzoo ’er in gansch Africa geenonnoodig is daar iets meer af te schry
schooner grasvelden, dan hier, zynven.

Dit land stoot in ’t Z. tegen Stellen-Ik zag deze plaats met een ongemeen
bosch, in ’t W. tegen de Mosselbank, engenoegen , alzoo daar alles wonderlyk
in ’t O. en N. tegen Draakestein, en dezefraai aangelegt was. Het stuk lands be
aatstgemelde Colonie word door derfloeg 613 mergen en 140 roeden , waar
Paardenberg (dus na de menigte wildevan 6r mergen en 379 roeden alleen met
paarden , die zich daar op onthouden,wynstokken beplant waren, en welke aan
genaamt) van de Bottelary afgeschei-zyn Ed. (zoo men zegt) jaarlyks 55 Leg
den, alzoo de zelve tusschen Draakesteingers schoone wyn , behalven de moer,
en de Bottelary , als beider grenspaal,uitleverden
nlegtIk vont hier tot myne verwondering,

Hier ontrent was ’t land , dat na zy-den koning van Tambora, met zyn vrouw-
nen eersten bezitter Joostenberg genaamtvan den welken wy onder de zaaken van
word , waar ontrent men ookk ’t landMacassar en Batavia breeder spreken. De
van D. van Loon had , niet verre vaneerste was bezig, om den Coraan, of Alco
’t welke deze Heer, terwyl hy eens vanraan voor zyn Ed. zeer net uit te schryven;

op een wonderlykede wagen ging ,en de vrouw had zoo wat opzigt op di
huishouden. Hy was hier, om zyn quaad wyze zeer eiendig aan zyn einde geraak-

1bedryven op Bima , gebannen, en 2
Een uur verder legt Elzenburg , eenhem uit liefde gevolgt. Zy waren ver

heerlyke plaats van de Heer Elzevierblyd my te zien, om dat zy met my daan
die men zegt dat zyn E., in Hollandeenigen tyd in 't Maleits spraken, er
zynde, jaarlyks wel 30oo guld opbragt,was de Heer Gouverneur zeer verwon-
die hem zyn gemagtigde, de Heer Lamo-dert my dat, na zoo lang uit Indien ge-
tius toezont of overmaakteweest te zyn, nog zoo vloejent te hoorer

Hoewel nu deze plaats arm van waterspreken
en hout is, heeft men ’er daar tegerDit huis is by zyn Ed., volgens de last

der Heeren en Meesters , wat na ’t jaa weer overvloed van koorn , bockweit,
1710. afgebroken (waar af pas7 of acoc enz.

Rders, zynde niet de helft van zyn waar-
de, gekomen is) en ’t land is in ver- Van de COLONIE van
scheide parceelen aan dezen en genen a

DRAAKESTEIN.mede volgens last verdeelt, of verkogt,
gelyk men dat eldrs zien kan

Na dat ik dien dag myn hart daar met Do derde Colonie in rang , der gene
die onder de Kaap staan , is die van Draake-zeer veel fraajigheden te zien, aan keur-
Draakestein , ’t welk zich na ’t O. ten steimlyke schoone steenbraassem , en andere

ongemeene visch, mitsgaders aan de N. O- meest uitstrekt

Het bestaat mede in vier onderdeelen,heeriykste vrugten , die men zich ver-
dic
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haalen, en de E. Maatschappy hen alles,die tot het zelve behooren, en aldus ge-
dewyl die vlugtelingen niets hadden, vannaamt worden : wagens, ossen, paarden, ploegen, zaad
enz., heeft moeten verschieten , dat aDc Berg , Keert weder genaamt, meI.
ettelyke tonnen gouds in ’t eerst beloopenhet land tot de Draakesteinze Kerk.
heeft, en ’t geen zy in ’t jaar1713. al opHet land van de Kerk af tot de Wa-2. toooo guld. na afgelegt hadden

gemaakersvaley Gelyk nu de Bergrivier door dit land
De Wagemaakersvaley. alomme stroomt , alzoo leggen over alNog eenige landeryen, die by Rie-4. langs de zelve aan wederzyden veelbecks Kasteel, en by de 24 rivieren,

schoone plaatzen , ontrent een half uur
als ook ontrent den Honig- en

van malkanderen.
Piquetberg leggen. De zelve heeft haaren oorsprong in

’t land van Eiienne Niel, waar by hier enDeze landstreck begint nog4 of s my-
daar meer kleine beekjens komen, die delen N. Oostelyker , dan Stellenbosch,
zelve , eer men by de Kerk komt totalzoo Draakestein wel 14 mylen van
een fraaje rivier doen opswellen.’t Kasteel der Goede Hoope legt

Dit deel is zeer bergagtig, en meestDe Heer Simon van der Stel heeft dit ,
zeer ruw van velden , zoo dat men inpas voor de komst van de Heer van Rhee
't eerst wel half denken zou, dat men inde, in ’t jaar 1684. met 80 huisgezinnen
t steenagtig Arabien quam ; doch als menin ’t eerst al bevolkt, de Fransche vlug-
er wat dieper in komt, bevint men, dattelingen hier geplaatst (waar door men
het zeer goed , vrugtbaar, heerlyk vanhier veel meer ingezetenen , dan onder
landstreek, en van zeer goed water voorStellenbosch, heert) en het, om zich by
zien is; hoewel deze berg, Keert wederdien Heer, dien hy wist dat stont te ko- een van de gevaarlykste is, die men zich

men te aangenaamer te maaken , ni
verbeelden kan, alzoo men, by ’t minstezyne Heerlvkheid, in 't Stigt van Utrecht
ongeluk , om den smallen en yzelykergelegen, Draakestein genaamt
weg, gevaar lyd , om van boven nederEen land , dat ongemeen schoon en
in de rivier te storten, en te verdrinken.vrugtbaar, en daar ’t fruit veel beter, dar

In de winter, of regenmaanden Jun-opveelandere plaatzen, is, gelyk ’er ook en Juli, kan ’t hier zoo koud zyn, datzeer veel geld af gemaakt zou worden
men, na ’t ondergaan der zon, hier wel

zoo men die vrugten van daar maar met
ys, by na een daalder dik, gezien heeft;den ossenwagen, zonder die te pletteren,
doch zoo ras de zon ’er op schynt, smeltbrengen kon, waar door 'er veel verrot-
het weg ; en in dien tyd ziet men ookten, alzoo zy niet konnen verbruikt
de toppen der bergen met sneeuw en ha-

worden
gel, dat zoo tot Augustus en SeptembeiDe grenzen dezer derde Kaapze volk-
suurt, en gestadig met witte wolkenplanting zyn in ’t Z. dcberg, Keert wede
bedekt; ook is het te gelooven, dat degenaamit, in ’t O. een schakel van Draa
pronnen en rivieren hier meest vankeestcinze bergen , in ’t N. de Saldanha-
’t smelten dezer fneeuw ontstaan.baay , en wat meer na ’t W. de bergen

Als men van den berg , Keert wederen heuvels van de groene kloof ;, doch
na de Kerk te rug gaat, doet zich aan deregt in ’t W. de Bottelary, of de Paar-
linkerhand een weg op , door welken

denberg
men na Stellenbosch komen kan; dochDcze Colonic is als een groot Hertog-
wegens de grootheid van ’t gevaar, worcdom op zich zelve, en beslaat (zoo men
de zelve van de borgers en inwoonders dezegt) wel zoo veel lands alleen, als de
bange bock genaamt , alzoo ’t den genen,17 Nederlandze Provintien
die hier ’s nachts over en voor by moetMen heeft daar geen Raadhuis, maan
bang genoeg valt, wegens zekere gevaar-(gelyk wy hier na breeder toonen ) we
lyke steilte, en zoo ’er dan (gelyk hiebyzondere Overheden, als ook een Kerk,
ligt gebeurt, alzoo er nog veel grof wildeenige verstrooide huizen, maar schoon
gedierte van leeuwen, tygers, olifantenwyn- koorn- en weylanden; ook is hie
luipaarden, enz. zwerft) een leeuw, ofeen gemeene watermoolen.
eenig ander wild dier, digt ontrent is, en
een paard ’er de reuk af krygt, is hetI. Van den Berg KEERT WEDER
onmogelyk om ’t zelve in toom te hou
den , waar door dan , by ’t doorbrekenHet eerste, of 't Zuidelykste deel dezer
der zelve, veelen aan een droevig eindColonie ontrent den berg, Keert weder
geraakt, en van boven neder in de rivieen van daar tot aan de Kerk van Draake

gestort zyn, waar na dan ook deze bergstein gelegen, heeft veel schooue lande
om dit gevaar te ontwyken, met regt,ryen; doch welker ingezetenen nog me
Keert weder, schynt genaamt te zyneenige schulden beswaart zyn, alzoo 2

Hier ontrent egter heeft men een vanliet van de grond af hebben moeten op-
deE 2
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Wat hooger op legt die van den Bor-de cierlykste en heerlykste Hofsteden,

germeester, Abrabam Villiers, daar mensie men zich verbeelden kan, en welke,
alleen zeer goede steenkoolen uitgraaft.schoon niet al te groot, voor geen eene

In ’t N. van deze landstreek legt dein gansch Africa, ja niet voor veel plaat-
laats van den independent Fiscaal , dezen van vermaak in Holland, behoeft te

Heer Blesius, Simons - valey , na den
wyken. ouden Heer van der Stel genaamt, alwaaDe Heer Landdrost Joannes Meyer is

men mede overvloed van allerley schooneer bezitter af, en heeft daar aan , ge
vrugten, als mede van koorn, bockweitlyk by meer andere gevallen, getoont,
en wyn, heeft; doch die schoone plaatseen man van veel verstand , en van een
moest hy in ’t jaar 1707., als de Heerenongemeene goede ordonnantie te zyn,
XVII. belastten, dat geen Dienaars vanalzoo by dit stuk lands zoo fraai gemaakt
nen eenige landeryen bezitten mogten,heeft, dat men niet weet, of de konst,
amptshalven, en om aan anderen een goeddan of de natuur hier de overhand heeft,
oorbeeld te geven, verkoopen , gelykaangezien ’er by na niets bedagt kan wor
hy aan zyn gewezen knegt voor zaoocden , om een plaats cierlyk te maaken,
guld. , om alle jaaren zooo guld. af tet geen by den aanleg der zelve door hem
eggen, dedeniet wonderlyk wel waargenomen is
Na Simons-valey komt men by eenHet huis, dat, om de swaare valwin-

berg , de Babilonsche tooren genaamt,den, niet al te hoog is, legt in een fraai
die zeer breed is, en op welkers rug veelen cierlyk verdeelt bosch van schoone
schoone uitgegevene landeryen leggen ;eikenboomen , zoo dat men het by na
onder welkc de plaats van Pieter van derniet ziet, voor dat men ’er by is
Byl'in koorn, boekweit, en wyn, bovenMen komt dan in de schoonste wyn
ille anderen uitsteekt.bergen, en van daar in 2 of 3 byzondere

Daar na volgt die van den Draale-thuinen , yder om het fraaiste, die mer

steinzen Borgermeester, Louis le Grand,ergens daar om streeks, en waar in men

in van meer andere vlugtelingen.de keurlykste vrugten , bronnen, met

een vyver in ’t midden van een bloem-
thuin , een groote menigte van allerley II. Van de Kerk tot de Wagemaakers-
cierlyke piramides van Aloe , keurlykc valey
bloemen, en allerley zeldzaame planten

Daar na komt men by de Kerk vanen gewasschen, die men bedenken kan,
in zulken grooten menigte en zoo Draakestein , die in allen deelen , van
cierlyk by een, in zulken klein stuk land puiten en van binnen  zeer slegt gesteli
zeer geestig en bekoorlyk heeft weten te s, en beter een schuur, dan cen Kerk,
schikken , waar toe een onvergelykelyk gelykt, hoewel ’t hen hier aan geen mid-
speclhuis van laurierboomen , met een delen ontbreekt , om ’er een beter te
konstige berg aan wederzyden, zeer ver- connen zetten; maar dat men niet alleen
nuftig gemaakt, en een grot van allerlen des wegen, maar ook ontrent andere noo-
mineraalsteen, waar in men honderdder- dige zaaken, zeer slordig hier is, zullen
ley verwen ontdekt , te zamengezet vy zeer klaar in ’t vervolg bespeuren

nevens een groot getal van allerley bloe Niet verre van ’t zelve legt ’t land van
men, die 'er tusschen beiden uitschieten, Willem van Zeyl , wonderlyk wel ten
een ongemeen groot cieraad toebrengen, handel, gelyk hy zich ook van alles door¬
behalven dat de holen en klooven van jaans voorziet , dat de borgers hier van
dezen valschen berg nog met allerley fraaje nooden hebben

porcelyne beelden, dieren, torens, enz. Daar ontrent, en wat verder, legt de

vervult, en zoo fraai opgeschikt zyn, dat Paarlberg, zoo, nietna paarlen, die hier
allen , die deze plaats zagen, bekennen zouden vallen, maar na zekeren steen, op
moesten in zulken klein begrip noit zoo des zelfs top, de gedaante van een paarl
veel fraais by een gezien te hebben hebbende, genaamt. Ook ziet men op

Dezelve is Zorgvliet genaamt, en over- de zelve groote steenvelden , waar in
treft zeer verre de plaats,daar ’t na genaam swaare meulensteenen vallen , van welke
is, en in konst, en in de fraaje gelegen- de Heer Gouverneur Willem Adriaan van
neid der natuure, die het te baat heeft Stel 'er reets eenige gebruikt heeft

Hier is wel eer ook een zilvermyne ge- Het is een bewys van zeer quaad over-
opent, doch om de groote onkossen niet leg, dat men tot nog toe hier geen brug
verder ontdekt. ver de bergrivier gemaakt, schoon men

Niet verre van daar legt ook de plaats geld genoeg daar toe in kas gehad , en
van den Borgermeester van Draakestein, zoo veel ongelukken van deze en gene
Jacobus van der As , zoo als men den gezien heeft , die in die rivier , in de
bangen hoek afgaat; maar deze is daar winter vol en diep zynde, in ’t overko-
by niet te vergelyken , hoewei zy mede men verdronken zyn , behalven dat dit
zeer schoon en vrugtbaar is. zeer noodig in de wintermaanden was,

om
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alzoo de grond goed, en hier overvloedom dat dan de meeste lieden daarom niet
van water, en ’t daar door zeer vrugtbaarin de Kerk konden komen.
is, gelyk men hier ook schoone weidenMen kan ’er met een paard , al kan
en koornlanden, heeft; doch, alzoo 'er’t schoon zeer wel swemmen, dik wils nog
geen koornmoolen is, zyn zy genood-niet, dan met levensgevaar, overkomen,

zaakt hier handmoolens te gebruikenna dat de afwatering sterk of slap is; en
Dit gewest der z4 rivieren legt een dag-veele nogtans, hun koorn ter moolen wil-

lende brengen, of in lange tyd niet in reizens van Riebecks-Kasteel, en de inge-
de Kerk geweest zynde, moeten dit dan zetenen behelpen zich hier nog in zeer

slegte huttenop hals en kraag aan wagen
Dierhalven zou ’t goed zyn, zoo men Als men nu een dagreize verder gaat

ontrent het huis van den Borgermeester komt men by den Honigberg, zoo na
Francois du Toit deze brug ley, alzoo daar den overvloed van honig, hier vallende,
de derde landstreek, of de Wagenmaa genaamt , die de ingezetenen door de

Hottentots, met het wasch, dat zy nietkeis valey, begint.
zonder levensgevaar van de rotzen afhaa-
len , om een slegt zoopje Brandewyn,III. De Wagenmaakers Valey.
of wat Tabak, aangebragt word, welke

Deze landstreek wort zoo na den eer- honig zy dan tot ’t maaken van Mede
sten bewooner des zelfs, die een wagen- gebruiken
maaker was genaamt. Door de zelve De Piquetberg legt nog een dagrei
loopt de bergrivier mede ; doch zoo verder, en buiten de zelve heeft men
krom , dat men die eindelyk by na niet nog verscheide andere landstreeken , die

my onbekent zyn.meer ziet ; doch van haaren oorsprong
af (te weten, van den Berg, Keert weder. In deze, en in de bevoorens beschreven
of daar ontrent) loopt zy nog door vee Colonie, woonen tot nog toe veel Hot-
onbewoonde landen der Hottentots en tent ots

stort dan, na een loop van wel 100 my-
len verre, in St. Heleensbaay, die verre IV. ’t Land van WAVEREN.
voorby de Saldanha-baay legt.

De vierde Kaapze Colonie is ’t lancHet is niet lang geleden, dat de Hot
van Waveren. Dit land is na ’t aanzien-tentors hier woonden ; doch zoo ras de
lyk huis der Heeren van Waveren (waarHollanders hier quamen, moesten zy ook

van hier, en al verder na boven vertrek- aen de Heeren van der Stel vermaagschapt
ken ; doch tot nog toe zyn hier weinig zyn) zedert ’t jaar 1701. zoo genaamt,
gebouwen of landgoederen aangelegt, of en van dien tyd af, of van ’t jaar 1705

eerst een begin gemaakt om het te be-ten minsten nog niet in staat gebragt,
volken; hoewel men tot nu toe daar vanom ’er veel af te konnen trekken.
zeer weinig weet te zeggen, of des zelfs
grenzen net aan te wyzen  , alzoo diIV Riebeeks-Kasteel, enz.
aanleg hier nog nieuw, en van zeer wei-
nig belang, schoon ’t zeer vrugtbaar isDaar na komt men by de laatste land-

Men noemt dit land het Roode Zandstreck , tot Draakestein behoorende, van
dat zeer hoog, en verre van ’t Kasteede welkc Riebecks-Kasteel (zoo na den
gelegen is, waardoor men hierniet, daneersten Commandeur hier genaamt) he
zeer moejelyk, met wagens komen kan.eerste district is

Men heeft hier geen vee, dan ’t geenDit is aan de uiterste grenzen dezer
de borgers nergens anders konnen bergen,derde Colonie gelegen, waar ontrent men

veel waar toe zy dan alle 6 maanden weer opalzoo ’t daar zeer goed land is
nieuw verlof moeten verzoekenschoone plaatzen heeft, onder welke die

In deze landstreek heeft men ook tweevan de Landdrost Pieter Robbertszoon, dis
warme baden , wel 30 mylen van ’t Kavan Jacob van der Heyden, Pieter van der
teel, en 2 uuren van malkanderen gele-Byl, Dirk Coetzee , Joannes Botma, en

gen , die wonderlyk goed voor deze enmeer anderen, uitmunten ; ook zouder
gene zicken bevonden zyn ; ook is de'er daar meer aangelegt worden, zoo 'er
laats dezer baden aan Ferdinandus Appelover al maar water genoeg gevonder

door den Heer van Assenburg in eigendomwiert; dat hier, zoo weinig als 't ’er nog
gegeven ; doch om daar te komen, isis, zeer slegt, en meest in putten valt
hier , wegens ’t wild gedierte van leeu-In de cerste tyden waren hier verscheide

wen en olifanten, zeer gevaarlyk, hoewelposten tegen de Hottentots gelegt, die
le Hottentots, die zich hier onthoudenzedert zy onze vrienden wierden , inge-
de Koopmans genaamt, voor een leeuwtrokken zyn
niet heel bang zyn ; waar van wy hierHier toe behoort ook ’t land aan de 24
na nog wel voorbeelden ontmoeten zullen.rivieren , waar na toe eerst voor weinig

jaaren eenige lieden zich begeven hebben, Over dit gewest is nog geen Overigheid
E 3 ge-
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mudden wederom ; doch de boonen engestelt ; doch door een borger is hier reets

erten zyn de rupzen veel onderworpeneen moolen op zyn kosten gezel
en men moet de vrugten ten eersten af-Na dat wy nu dit dus voor af gezeg
snyden, en inoegsten, om voor de Z. O.hebben, moeten wy tot een nader berigi
wind niet bloot te staanhier byvoegen, dat, schoon de landen in

Geen koe laat zich hiermelken, of 2ide Groene Kloof, in ’t land van Waveren
moet het kalf, of ten minsten de huid 'eren ’t Rood Zand, geen koorn nog wyt

af, over een ander heenen hangende, zien,teelen, zy daar en tegen weer treffelyk-
of ’er den reuk af hebbenweiden voor ’t vee hebben, en aldaar de

De ossen hebben hier (gelyk zommigebeste zomerweiden geven, alzoo 'er wa
voorgegeven hebben) geen bulten; maar

ter en gras genoeg is. zyn even eens als de onze ; , doch zooDeze Groene Kloof houd de E. Maat
swaar doorgaans niet. En schoon ’er eenschappy aan zich, staande maar aan vier
groote overvloed van schaapen is , karpersoonen toe, daar hun vee te weiden.

men egter niet zeggen , dat het vleeschom vlecsch genoeg voor haare schepen.
na maate van dien heel goed koop isvolgens een accoort van ; jaaren, te heb

Van Maart tot September waaid deNben, waar toe men oordeelt, dat zy voor
W. wind zeer sterk door, en dewyl ’t inhaare vlooten en slaaven wel 100900 ponc
Juni en Juli sterk regent, word dit voorvan nooden heeft
de wintertyd hier geschat, waar voorHet is ook zyne opmerking waardig
men gmaanden van Mey af rckent, zyndedat de schaapen hier in een gansch jaar
October de wyffelmaand, wanneer de Zgeen hand vol zout likken, dat zy nog-
W. wind nu en dan waaid; en van Notans in Europa , immers in verscheid
vember tot Maart rekent men hier delanden van dien, zoo noodwendig doen
zomer, in welken tyd de lugt hier meefdoch hier isdat aan de zelve, en ook aar
zeer helder is, en in April is 't weder deandere dieren, schadelyk
wyffelmaand , wanneer de Z. O. wind,Men heeft daar ook Zoutpannen (ge
die in de zomer doorwaaid , weder op-lyk op meer andere plaatzen, als medt
houd. De O. wind waaid hier weinigontrent de Zoute rivier) van welkers vor-
en, als dit al gebeurt, pas een half uurming door ’t regenwater, enz. wy elder

De ingezetenen van dit land zyn, ofbreeder spreken , doch het is, schoon
Dienaaren der E. Maatschappy, of Bor- lngezete-zeer syn en wit niet goed, om iets ir

011.
gers, anders Vrylieden genaamt, of Hotte zouten. Ook legt hier een wagt van
tentots. Van elk der zelven zullen wy inde E. Maatschappy, zoo om daar op te
’t byzonder spreken; na dat wy hier metpassen, als om den handel der Vrylieder
een letter bygevoegt hebben , dat mermet de Hottentots te weeren, alzoo dit
hier allerley Natien, en dus Nederlandersniemant, dan de E. Maatschappy, of die
Engelschen, Franschen, Hoogduitzers vanzy dat toelaat, doen mag
allerley gewesten, Savoyaards, ItuliaanenMen ploegt hier ’t land met ossen, en

zelden met paarden, en men spant 'er we Hungaaren, Maleyers, Malabaaren, Cin-

jaleezen , Javaanen , Macassaaren, Ben-10gelyk voor de ploeg, die, alzoo ’t land
jaanen, Amboineezen, Bandaneezen, Boeuit vette en swaare aarde bestaat, dan no
gineezen, Chineezen, Madagascaaren,werks genoeg hebben, en daar zyn ge
Angoleezen, inwoonders van Guinca, envallen, na de grond hard is, dat zy 'er
van de Zoute cilanden vint , by wclk-wel 20 trek-ossen voor spannen, behalven

dat 'er ook veel menschen toe behooren men met de Nederduitze , Maleitze en

Portugeesche taal kan te regt raaken.Gelyk de boeren ’t gansche jaar door
in ’t vaderland hun werk weten te vin- De cerste, en de aanzienlykste in rang,
den , alzoo zyn zy hier ook geen eene zyn de Dienaaren der E. Maatschappy
maand vry, dewyl yder der zelve hen by- In oude tyden plagt hier maar een
zonder werk ontrent de landbouw geeft Commandeur te leggen ; doch naderhanc

Op een Mergen land van 6o0 Rhyn zyn eenigen tot Gouverneurs, of Land-
landze roeden zaaid men hier een mudde voogden , gevordert, en hier zoo ge-

plaatst.koorn van 180 pond, en als nu alles var
de zelve al zeer wel slaagt , hebben zy Dus is nu ’t Hoofd hier nog een Gou- pe Be-
nog veel schaade in hunne koornlanden, verneur, die by zich een Tweeden heeft, diender
gelyk ook ontrent hunne wyngaarden, die bevoorens maar een Koopman plagtder E-

te wezen; maar jegenwoordig een Op-Maat.of van den Z. O. wind, of van den ho
schappynigdaauw, of van de worm, of van de perkoopman is. Men heeft ’er een Fiscaa

olifanten, of van de sprinkhaanen, te independent , een Capitein, Lieutenant
en Vaandrig, en zomtyds wel twee.verwagten.

Van een mudde boekweit gezaaid Daar beneven een Pakhuismeester , Di
spensier, en Soldyboekhouder, die On-zynde, heeft men 30 of ao, van de tar-

derkooplieden zyn, of het daar op wor-we, en rogge 40 of a5, van de booner
den. Zoo is 'er ook een Geheimschryver20 of 25, van erten 30, en ook wel 60

van
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maar buiten de Dicnaars der E. Maat-van den Landvoogt en zynen Raad, dat
chappy, by de welke de Capitein-Lieu-mede een Onderkoopman is ; als medt
cnant, Lieutenant, ofte Vaandrig ookdie van den Raad van Justitie, van Hu-
wel gevoegt worden, zyn hier ook driewelykze, en van de Kleine zaaken , de
Borgerraaden (anders wel Kaapze Bor-Winkelier, de Kassier, en de Negotie-
germeesters genaamt) Leden van dienboekhouder, dat alle maar Bockhouders
welk Collegie door den Geheimschryverzyn , hoewel de Geheimschryver der
die eerste Klerk is) gesloten, gelyk ditJustitie metter tyd nog wel Onderkoop-
Vergadering doorgaans Donderdags ’sman ’er op word

morgens gehouden word.Daar is ook een Opperwondheeler.
De Weeskamer bestaat hier uit dernevens ettelyke wondheelers, en onder-

Iweeden Persoon, drie Dienaars der Ewondheelers, en dus heeft men ’er mede
Maatschappy, en drie Leden uit de Bor¬verscheide Baazen , en Thuiniers , die

sery (die dit voor  jaaren blyven) be-’t opperopzigt over de drie thuinen der
nevens hunnen GeheimschryverE. Maatschappy hebben benevens een

Deze bestieren de zaaken der Weezergroot getal van Baazen der Ambagtsiieden
zoodanig , dat zy niet meer gelden vanvan allerley soort, van de welke 'er veelc
een Weeze, al bezat hy nog zoo veel,onder den Equipagiemeester staan , da

een Schipper in dienst is, en die ’t gezag dan hy tot zyn onderhoud van nooden
heeft over verscheide stuurlieden en ma heeft, voor hem, en de rest voor andert

Weczen, die niet genoeg hebben om tetroozen op de kleine vaartuigen , die men
hier leggen ziet bestaan, hier uitzetten. Dit is my zoo-

daanig van Kaapze Leden van die Wees-Hier plagt ook maar een Predikant aar

kamer berigt; doch of dit al wel, en in’t Kasteel te leggen, doch nu heeft men
'er twee ; een aan Stellenbosch, en een den haak is, laat ik den bescheiden lezer

oordeelenvoor de Fransche Gemeinte op Draake-
De Vergadering van Kleine zaakerstein. Dus zyn ’er mede 4 of; Krank

bezoekers , buiten welke men nog een bestaat uit een Voorzitter (die alle 2 jaa-
fraaje bezetting van soldaaten heeft, all ren verandert , en die doorgaans de Ca-

itein, Soldyboekhouder, of Capitein-de welke te zamen in ’t jaar 1714. ontren

Lieutenant is) drie Dienaars , en drie675 Dienaaren uitmaakten, en die by na
Borgers, met hunnen Geheimschryvereen en dezelve staat met een Indisch

Gouvernement vertoonen , waarom wi En de Vergadering van Huwelyks-
zaaken bestaat uit den Lieutenant, tweedie hier juist in ’t breede niet weer be-

schryven Dienaars, en twee Borgers met hunnen
ScheimschryverGelyk nu de Nederlanders, of de Die

Die van den Polityken Raad vergevernaaren der E. Maatschappy, dit land be-

alle de mindere Ampten in den dienst derstieren , alzoo bestaat de Regecring al-
hier (by na even eens als in de Indische E. Maatschappy, en ook alle de Borger-

yke bedieningenLandvoogdyen) in verscheide Raadsver
Die van den Raad van Justitie oordee-gaderingen

Daar is een Polityke Raad, een Raac len in ’t Civiele en in ’t Criminele opper-
van Justitie, een Vergadering der Wees- magtig, doch van ’t eerste kan men zich
heeren, een Vergadering van Kleine, een op de Raad van Justitie op Batavia be¬

roepen.Vergadering van Huwelykszaaken , en

een Borgelyke Krygsraad Hoe de Borgers in ’t byzonder door
hunne Overheden uit de Borgers bestiertDe Polityke Raad, die de aanzienlykste
worden, zullen wy, als wy van de Vry-en eerste in rang is, bestaat uit een Heer
lieden spreken, aanhaalen.Landvoogt Opperkoopman , Fiscaa

independent, Capitein, Palhuismeester, Van de Heemraaden en den Landdrost,
Dispensier, Soldybockhouder, en den is onder Stellenbosch gehandelt, en van

den Kerkenraad zullen wy onder de stoffeGeheimschryver ; doch in ’t jaar 1705
was de Winkelier mede een Lid. Deze an den Godsdienst hier na melden,
Raad vergadert Dynsdags Eer wy nu verder gaan, zal ’t niet on-

De Raad van Justitie bestaat uit die gevoegelyk zyn , hier tusschen by de
zelve Leden der Compagnies Dienaaren in Lysten der voornaamste Bedienden der
't Civiele, doch in Crimineele zaaken is E. Maatschappy te voegen, en die voor

de Fiscaal hier Eisscher, en dan geen Lid; af malkanderen te laaten volgen.
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LYST der Heeren Commandeurs en Gouverneurs

van Cabo de boa Esperanca anders Kaap der Goede Hoope genaamt.

Joan Antoni van Riebeck, Commandeur.  van 1652. tot 6April 1662. 4 Mey,
1662. 1666. 15 Sept.

Zacharias Wagenaar.
1666. 1668. 31 Juli.Cornelis van Quaalberg.
1668. 1670.acob Borghorst.

1670. 1671. IDecembDieter Hackius.
1672. 2 October 1676.Tibrand Godsken, Gouverneur.

1676. 1678. 29 Juni.Joan Bacx, Gouverneur.
October1679. 1691.Simon van der Stel, Commandeur.

1691. 1692.Gouverneur.
5' April1692. 1699.Extraordinaar Raad.

GouverneurWillem Adriaan van der Stel ,
1699en Extraordinaar Raad. 1708.
1708.Louis van Assenburg, Gouverneur 1711

Manrits Pasques de Cbavonnes, Gouvernaur 1714. 24 Maart 1724. S Septem-
en Extraordinaar Raad, ondertusschen ber overl.

door de Tweede Persoon als Gezagheb-
ber vervangen

Pieter Gysbert Noot. 1726.

Lyst der HeerenCommissarissen van Kaap der Goede
Hoope.
in ’t jaarRyklof van Goens. 1654.

raspar van den Boogaarde. 1655.
Joban Cunaus. 1657.
Pieter Sterthemius. 1659.

Dirk Janszoon Steur. 1663.
Pieter overtwater. 1663.
Joban van Dam 1667.

Jan Thyszoon Pajart. 1668.

Mattheus van den Brouke. 1669.

Nicolaas Verburg. 1675.
Constantyn Ranst. 1677.

nSybrand Abbema. 1679.
Ryklof van Goens, de Jonge. 1680.
Zyn Edelh. Ryklof van Goens, de Oude 1681.

Henrik Adriaan van Rheede tot Draakesteyn 1685

Robbert Padbrugge. 1688.

Daniel Heynsius. 1698.

Wouter Valkenier. 1699
Cornelis Jan Simons. 1707.

Zyn Edelh. Johan van Hoorn. 1709.
Pieter de Vos 1710.

Joannes van Steeland. 712.
Abraham Douglas. 1715.

Henrik Becker. 1716.
Hans Frederik Bergman. 1724.
Ewout van Dishoeke

1725.

Met een woord moet ik hier overver- gaans ook (en zoo veel meer de hooger
der zeggen, dat alle Heeren, die maar Heeren in rang) Commissarissen van de
Buitengemeene Raaden van Indien wa- Kaap geweest zyn.
ren, en na Holland vertrokken , door-

Tweede Persoons van de Raap de Goede Hoope.
Tweede .
Persoons Jacob Reynierszoon, Onderkoopman. van 1652. tot 1654.
van de Frederik Verburg, als vooren. 1654. 1657.
haap. Roelof de Man, als vooren. 1658. 1663. 6 Maart.

Abra¬
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tot 1666. 15 April.van 1663Abraham Gabbema, Onderkoopman.

1667. 5 Septemb.1666Henrik Lacus, als vooren.
16691667Cornelis de Cretser, als vooren.
1670166 9Abraham de Zeeuw, Koopman voor een tyd.
1671. 10 April.1670.Cornelis de Cretser.
1672.1671D. Froymanteau. 1676.1672.Albert van Breugel, Opperkoopman
16781676.Henrik Crudop, Onderkoopman
1679.1678.Dirk Janszoon, Capitein.
1680.1679.Hendrik Crudop, Koopman. 1684. 28 Novemb.

1680.Joan Wittebol, Onderkoopman
1695. 31 Maart.1684Andries de Man, Gpperkoopman.

9April 1707.1697.Samuel Elsevier als vooren
1710.1707.Joan Cornelis d'Ableing, als vooren.
1715. Maart.1710.Willem Helot, als vooren.
1721. overleden.Maart.1715.Abraham Kraanendonk, als vooren.

1721. 1724.8 SeptJan de la Fontaine, als vooren.
1726.1724Gezaghebber.

Raap der Goede Hoope.Fiscaalen aan de

tot 16661660.Fiscaals. Abrcham Gabbema.
1670.1666Cornelis de Cretser.
16721670.Jan Granaat.
16741672.Pieter de Nyn.
1677.1677.Gerbrand Mulder.
1684.1677.Tobias Vlasvat.
16851684Albert van Brengel
1687.1685Joannes van Keulen.
1688.1688.Dirk van Kuyk

1711. 1712Willem van Putten.

Fiscaalen Independent.

van 1690. 2 Oct0. tot 1694. 7 DecembCornelis Jan Simons.
1712.7 April.1696.Joan Blesius.
1724. overleden.1712.Cornelis van Beaumont.

Raap der Goede HoopeMilitaire Hoofden van de

van 1652. tot 1653.Joost van der Laak, Sergeant.Krygs-
1663 1659.Jan van Haerwarden, Vaandrig.hoofden

1673.u 1664Joannes Koon, Lieutenant.
16681665Abraham Schut, Lieutenant.
16741673Coenraad van Breitenbach, Capitein.
1680.1676Dirk Janszoon Smient, als vooren
1686.20 Juli.1682.Hieronymus Cruse, als vooren
16891687Dominicus de Chavonnes, als vooren
1693.1669Willem Pat, als vooren.

1695.Olof Berg, als vooren.
Deze Heer leefde nog 1714. en laater.

1685.Jan Baptista Dubertino, Lieutenant
1708.1706. hier alAdriaan van Rheede
1717.1713. Maart.de Chavonnes, Capitein.N. -

En 1718. zyn plaats nog open
1716.1707.Caje Jesse Slotsbo, Lieutenant

1716.En Capitein-Licutenant.

F
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Predikanten van de Raap der Goede Hoope.
tot 1666.van 1665.Joannes van Arkel.

1667.1656
Petrus Wagtendorp. 1674.1667Adriaan de Voogt. 16761674.Rudolpbus Meerland 16771676
Petrus Hulsenaar

1687.1678
Joannes Overney

1689.1687-Joannes van den Andel
1693.1689.Leonard Terwold
1695.1694.Hercuies van Loon.
17071695.Petrus Kalden.
170728 Augusti.1707Engelbertus Franciscus de le Boucq.
17081707. 2 Septemb.Heuricus Beck
1724. nog.1708Joannes Godefridus d'Ailly

1723.Lambertus Slicher.

Tot Draakestein.

tot 1702van 1688uPetrus Simonszoon.
1705.Henricus Beck. 1702.

1707.1707Engelbertus Franciscus de le Boucg. ¬
1714Pieter van Aken

1724.Was nog hier in ’t jaar

Tor Stellenbosch.

tot1704u 1700.vanHercules van Loon.
1707. September.Henricus Beck 1705

Weer hier, na dat een jaar aar
1704’t Kasteel geweest was

1723En was nog hier in ’t jaar

van Politie.Secretarissen

tot1670.Christiaan Hasselberg. van

1685.N. Kemels

1692.Jan Guilliam de Grevenbroek. 1690.

Hugo de Goyer. 1700
1710.Willem Helot. 1705. al.
1716.1710.Pieter de Meyer

1716.Hugo van der Meer.

Boekhouders.Jusiitie. xx7Secretarissen van

totHugo de Goyer van1685.
Willem Helot 1702.
Aorabam Poulle. 1705. al.

Pieter van den Berg 1711.1711. al.
Daniel Thibault. 1711.

Onderkoopman 1716.

Secretarissen der Weeskamer. Boekhouder.

tot 1706. overleden in ’t laatstAlbert Koopman. van 1735
1708.1707Otto van Pollinkhoven.

1709. was ’t nog 1716.Adriaan van Kervel

Van Kleine Zaaken.

1706.Jan Snip. Winke¬
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Winkeliers. Boekhouders.

tot 1670.van 1666.Cornelis de Cretser.
1670.Jan Wittebol.
1694.N. Vyerrood

17091705.Willem Corsenaar.
1710. en vont hem nog 1714.Jan Aldertszoon.

en Secretarissen van Huwelykszaaken.Cassiers. Boekhouders

totvan 1670.Jan Granaat.
1682Wiilem Adriaan van der Stel.
1686.1683.N. van der Stel
1686. of 16871686.Adriaan van der Stel
1705. overledenHenrik Munkerts

1705. 1710. dat vertrok met d'Ableing.Hendrik ten Damme

1710. was ’t nog 1716.Jaccbus Voet.

Vaandrigs.

Cornelis Barentszoon. 1713.

1713.Jan David Vierabend.

Gerard van Baarsenburg. 1716.

Soldy- Bockhouders.

1670.Antoni Raaf
N. Bloem

en 1716. nog, en laater.1694Jacobus Cruse.

Onderkoopman 1700. geworden.

Dispensiers.

1668vatWillem van Dieden. totu

1670.1668.Cornelis de Cretser.
n 1670.Antoni Raaf

1695N. Freeser.
1698. dat Landdrost wiert.Michiel Ditmar.

1716. word Vryman1698.Joanies Swellengrehel
1621. word 1722. op Batavia1716.Pieter Rochus de Chavonnes.

Winkelier.

Keldermeesters en Boekhouders.

tot 1710. overleden.vanJacobus de Wit.
1716. dat Vaandrig wiert.1710.Gerard van Baarsenburg.

1716. Broeder van Joannes.Swellengrehel.

Pakbuismeesters.

totvanCornelis Daaldorp.
1713. dat na Batavia vertrok.Willem van Putten.

1721. dat Tweede wiert.1713.Jan de la Fontaine

Landdrosten.

totvont hem 1685.Cornelis Linus.
N. Bloem

vont hem 1695.Joannes Muller.
HenrikF2
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totvanHenrik Munkerus.
N. de Wilde, Provisioneel.

1702.
Michiel Ditmar. 1705. Vryman.

1705.Joannes Muller. vont hem weer
1705.1705Pieter Robbertzoon.

opontboden11 Julii 1707.1705.Joannes Starrenburg.
17071707.N. Montanus overleden1711.1707Samuel Martini de Meurs.
1712.1711.Joannes Muller 1712. overleden.1712Dominicus Blesius, de Jonge. deze was ’t 1716. nog, zynde ook Lieu-

1713.Nicolaas van den Heuvel.
tenant in dienst.

Opperwondheelers.

tot 1707.vanWillem ten Damme
Joan Henrik Carnak 1708.

1712. bleef ’t niet lang.Justus Jening Benraat. 1712.
1714. vertrok na Batavia.1712.Bernard Bronswinkel.

17161714.Adriaan van den Oever.

HOOFDSTUK.DERDE

Constantia. Middelen van beslaan voor de Borgers bierVHAn de Vrylieden.
Hunne Borger-Regenten, en hoe veel Vaandels zy hier uit-Lasten der zelve.a

maaken. Ongemakken bier. Kinderpokjens voor ’t jaar 1713. bier noit be¬
kent.

landeryen gebouwt , die zy, of hunncJA dat wy ’t voornaamste, dat 'er
nazaaten , nu als heerlyke hofsteden be-van de Compagnies Dicnaars hier
zitten, dat plaatzen van groote waarde.te zeggen valt, aangemerkt heb-
gelyk veclen onder hen metter tyd liedenben, zal het nu tyd worden, om van de
van groot vermogen geworden zyn.Vrylieden, of van de Borgers, en Land-

Den Borgerraad Hienning Husing, dienbouwers , die zich van tyd tot tyd hier
men zegt, dat in ’t eerst maar een verken-nedergezet hebben, te spreken.
of schaapenhoeder geweest is, heb ik alsDeze waren in ’t jaar 1711. ontrent
een man gekent die verscheide zulkke7150, die ten deelen hier, ten deelen aan
hofsteden ,  doch een byzonder fraajeStellenbosch, ten deelen aan Draakestein,
Meirlust genaamt, en niet alleen verscheideof in Hottentots-Holland, en nog ver-
treffelyke huizen, maar ook een hoofd-der, woonen.

Toen deze lieden hier eerst quamen, somme van 10oooo Ryksdaalders bezeten
heeft.waren zy meest alle arm en naakt, en in

die eerste, en zelf nog al in de laater ty Den Borgerraad Guilliam Heems , die
den (dat my nog zeer wel heugt, die in ’t jaar 1680. hier arm met zyn vrouw

juam , de Botma 's, Meerland (diens we-van die soort 'er gekent heb) kreeg zullk
een boer, of ook wel een Fransche vlug duwe den naam had , dat zy wel 100

leggers wyn van haar land trok ) en meerteling (die ’er zedert ’t jaar 1684. veel
quamen , en nog meest aan Draakestein anderen, die ik gekent heb, hebben in
geplaatst zyn) 60 Mergen land , bene- korte jaaren door naarstigheid veel geld
vens a stel ossen (yder van 6 stuks) een byecn gezamelt

wagen, ploeg, zaad, en alles, dat tot geen Borger vanJegenwoordig is 'er
den landbouw verder vereischt wiert; en eenig vermogen, die zulk een hofstede niet
dit alles by leening, dat hy, na verlooy bezit , die na naare groote, en na de

vrugten, die zy uitleveren, veel of wei-van 3 of a jaaren , tegen inkoops prys
by paaijen affei, en dan was allee ’t zyne, nig gelden ; doch vooral gelden de
zonder dat hy te dier tyd nog eenige koornlanden veel. Daar zyn plaatzen van

lasten behoefde te dragen, of iets aan den 4ooo, fooo, roooo, ja van zoooo Kaapze
Landheer te geven guldens , yder tot 16 ftuiv. gerekent.

Deze landeryen nu hebben zommigen metDeze zyn metter tyd vry vermogende
wynstokken, anderen weer met koorn,geworden, en de meesten hebben nader-
doch zommigen die met beide beplanthand zeer schoone steene huizen by hunne

Daar
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gendeel de wrangste druiven de besteDaar zyn ’er, die 100000 wynstokken
wynen uitleveren(op een stuk lands van 30 Mergen) en

Ook ontdekt men dien zelven smaak,anderen , die 'er zooooo op hun land heb-

doch zoo sterk, en in ’t eerste jaar niet,ben, welkers druiven zy in Februari, of
aan dien voortreffelyken rooden wyn vandaar ontrent, perszen, waar toe zy hun
Constantia , die het eerste jaar zuiver,pershuis en hun wynpers hebben , wer-
lekker, en zeer aangenaam smaakt, maarpende doorgaans de rypste druiven eers
in ’t tweede jaar al mede een landsmaakin een kuip op een , welke onder en tei
begint te krygen.zyden wel een span hoog met gaten is.

Ik heb egter wynen, hier geperst, enen in een andere kuip staat, die door
wel van die , de welke de Heer Willemhaare overrypheid dan de voorloop, o
Adriaan van der Stel deed perszen, ge-voordrup, het heerlykste en als de bloem
proeft , die voor zeer schoone Franschedes wyns, van zelfs, door dien zy mal-
wynen niet behoefden te wyken, en nietkanderen perszen, afgeven, dat dan met
den minsten landsmaak hadden. Ook hadcen kraan byzonder uit die onderste kuir
zyn Ed. den naam , dat niemant aan deafgetapt wort.
Kaap zyne wynen zoo wel, als zyn Ed.,Daar na trced een slaave de druiven
wist te behandelendat mede schoonen wyn geeft, en eindelyk

Doorgaans moest een legger van deworden die schillen in een wynpers te za
Kaapze wynen in ’t jaar 1706. , en ookmengeworpen en overgeperst, daar dar
1714., veertig, doch de roode wyn vannog ongeloofelyk veel wyn van komt
Constantia 8o Ryksd. de legger van 4ocDit geeft een groot licht aan verscheide
kannen gelden, wanneer zy die aan vreem-plaatzen in Gods Woord: want de voor

delingen verkoopen; maar de Compagnieloop , z00 even by ons beschreven , is
necmt ze (als zy die van nooden heeft )die wyn van welkers te ruimen genot

zommige spotters de Apostelen op der niet hooger , dan tegen 25 Ryksd. de
dag van ’t Pinxterfecst Actor. 2: 13. be- legger , van de borgers aan ; en als 'er

geen wynen of graanen van Batavia geschuldigden, als zy zeiden : Zy zyn vo
eischt worden , of als hen belet wort,Zoeten vyns.

die aan de vlootsvrienden te leveren ,Het tweede, te weten, het treden van
de druif geeft licht aan de spreck wyze, staan ’er deze Vrylieden elendig toe te

kykendie wy Jes.63: 3 vinden; daar de Messia-
Het verkoopen van hanne wynen opzegt : Il hebbe de persze alleen getreden.

Deze getreden en geperste wyn wer leze wyze is cen van de voornaamste mid-

op een ledige legger gegooten, die dan delen, waar door zy bestaan ; waar uit

nog een ander middel van ernering spruitvol zynde , na de kragt der druiven en
te weten , de magt om die wynen inna de hitte der lugt , 1, 2. 3, ot meer

uuren staat, eer hy werlet ; doch na dat t byzonder te verkoopen, en aan deze of

het 'er aangeraakt is, pruist het geel zap gene voor geld uit te schenken , dat al-

leen aan zekere Pachters geoorloft is, die'er wel een dag lang boven uit. Dan
laat men dien legger ; of 6 dagen, maar dan aan herbergiers, ofte aan andere lie

den, toestaan wynen te verkoopenmet de spons los ’er op, leggen , alzoc
die nog al van binnen werkt, en dan Van ’t jaar 1690. tot ’t jaar 1695. had
steckt men hem op een gelugten legger. Cornelis Botma deze pagt voor aooo Kaap-
en daar na nog eens op een anderen over, ze guld., en in ’t jaar 1714. wiert 'er
en dan doet men ’er bereidzel , of de 39950 guld. voor betaalt, een blyk, hoe

zeer de wynoegst zedert gevordert isswambalg van de steur, op, om hem te
Onder de voornaame leveranciers vanklaaren

wynen moest men te dier tyd den HeesHet wonderlykste, dat my by ’t pers
Henning Husing rekenen, die op zyn fraajezen dezer druiven voorquam, is, dat de
laats Meirlust wel 100000 wynstokkenwyn hier zooschraal, en van zulken won-

staan had , en verder de weduwe vanderlyken ssegten en viezen landsmaak is,
dat al het zoete van de druif ’er uit schynt Meerland, naderhand met de Heer Swel-
vervlogen, en ’er uitgeteert, of uitge- lengrebel , die in ’t jaar 1716. Vryman
werlet te zyn, en zoo is de meeste Kaapze wiert, getrouwt ; den Borgerraad Henrik

Donker, die een schoone plaats tegen dewyn; dat zommigen daar van oordeelen
voort te komen, om dat men dien wyn, kloove van den Leeuwenberg had , dit
die van de geperste schillen komt, by den hem van 24000 wynstokken 40 leggers
anderen mengt (om ’er ’t meeste geld al gaf, maar voor al den ouden Heer van der
te maaken) maar zoo dat de reden was, Stel, by de overgave van ’t Gouverne-
zou men dien smaak konnen voorko ment aan zyn zoon in ’t jaar 1699. Vryman
men , dat ik niet geloove yemant moge geworden; die de schoonste en grootste
lyk , maar aan den aard van die druis plaats van alle de Kaapze Vrylieden be
eigen te zyn, en de zoetste druiven geven zat

doorgaans de slegtste wynen, daar in te- Deze plaats, Constantia genaamt, en
. aan
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Uit de bovenvertrekken en venstersO aan ter zyde den Tafelberg by de

ziet men op de Hoeve en fraaje lustplaats
Steenbergen, 3 mylen van ’t Kasteel, en jan de Heer Oorimans, en op de Buffelnaast aan den Boschheuvel gelegen , is

valey , mitsgaders op de plaats van dedoor zyn Ed., toen hy nog Gouverneur
Heer Bouman.was, op een gift, zyn Ed. door de Heer Uit de groote zaal de galdery over, en

vun Rbeede den 13 Juli 1685. gedaan, ze
zoo regt uit gaande , komt men op eendert ’t jaar 1692. aangelegt, en het lanc
bordes , en daar na daalt men met eenaun de Steenbergen, daar toe behoorende
zeer breeden trap van 13 of 1a treden, inwiert op rooo, andere zeggen 891 Mer
’t vierkant met zeer hooge muuren bezetgen 380 roeden en 5 voeten, geschat
na beneden, alwaar men door een grooteZyn Ed. gaf deze plaats dien naam na
steene poort, waar by ’t huis afgeslotenzyn Gemaalinne, om, schoon zy te Am
wort, buiten ’t huis gaat , en op eensterdam bleef, toen hy herwaarts vertrok,
igterplein komt, dat mede met verscheidehier by te meer aan haar Ed. te gedenken.

schoone eikenlaanen en andere drevenDit is een ongemeen heerlyk beplante
beplant, en alwaar ter linkerhand hetplaats, op welke men al het keurlykste
huis van den Thuinier, of opziender vanheeft, dat aan de Kaap te vinden is, en
deze wooning, iswaar op vecl boeren zouden konnen be-

an daar gaat men ter linkerhand op
staan.

na een uitnement groot en schoon stcenenZoo als men aan de zelve komt, heeft
ershuis, daar ik niet in geweest ben, ommen voor het vorstelyk huis , een groo
dat ik niet genegen was den grooten Hens-lein, waar op zich7 of S schoone wan-
beker, die men, by zyn eerste komst al-del-laanen van eikenboomen fraai wyt van
daar uitdrinken moet, bescheid te doen.den anderen, ontrent zoo treden verre in

Van daar doet zich dan ’t land verderde lengte tot aan dit huis vertoonen.
in zyne bepooting op  met alles watDan heeft men daar een zeer fraaje
veergadcloos van zeltzaame boomen,wooning met  verdiepingen , waar in
keurlyke wynstokken, en verdere gewas-zich, na dat men ’er met 2 of 3 trappen
schen, planten, en heesters isopgegaan is, een groote schoone voor

Hier valt alleen die keurlyke blaauwezaal opdoet, die zeer net met witte mar-
druif, die den schoonen rooden Constantia-mere en ook zulke roode of byna als
wyn (voor welken men 8o Rylesd. de leg-Sweedze steenen , en in ’t midden met
ger betaalt, en die in sterkte en liefelyk-een groote vyfhoek (verbeeldende het
heid voor den besten rooden PerziaanschenKasteel aan de Kaap) belegt is.
wyn, en voor de lachryma Christi in Ita-Deze steenen vallen hier in een plaats
lien niet behoeft te wyken) behalven datontrent de Steenbergen, ’t Princenkastee
deze plaats ook een ongemeenen goeden,genaamt, zynde een diep hol, waar uit
den besten steen- en kristalwyn , zoodit marmer gehaalt, en maar gepolvst
teurlyk en ryzende van smaak hieeft, datwort ; waar ontrent ook nog een ander
net een goede en fyne tong zou moetenhol is, Nero’s hol genaamt.
vezen , die den zelven van schoonenAan wederzyden van die voorzaal, die
Tossaanwyn zou weten te onderscheiden.na myne gissing wel in de 3ovoetenvier

Hier vallen ook in ’t gemeen dekant is , heeft men een schoone binnen-
choonste en uitgezogtste vrugten van dezaal , die ontrent 25 of 26 voeten vier-
Kaap, van welke ik daarom te beter oor-kant, en welke al mede zeer cierlyk en

met dierbaare marmere steenen bevloert deelen kan, om dat ilhier in ’t jaar 1705.
opden verjaardag van den ouden Heer vanis. Wanneer men uit die groote zaal reg
der Stel den 144e. October, en 1714uit gaat, komt men in een groote lugte
nog eens door den Heer Gezaghebbergaldery, die 4 ofs treden breedt , en
Gelot, en de huisvrouw van den Heerontrent zoo lang is, als ’t huis zich van

Francois van der Stel, princelyk met visch,vooren vertoont , daar het in de 80
vleesch, wildbraad, en vooral met weer-voeten breedt is.

Deze galdery, die van een mooje hooge gadelooze groote en lckkere vrugten,
yder in zyn soort, nevens een zeer grootverdieping, en na de buitenkant , van

t huis af, open is, heeft aan wederzyden gezelschap onthaalt ben.
De Heer Gezaghebber bragt 'er Juf-en zeer lange vleugel, of nog twee an-

frouw van der Stel, den Heer Zeevoogtdere galderyen , half zoo lang als die
der retourvloot, Antoni Valkenier, en my,groote , in yder van welke men eenige
in zyn koets met 6 paarden (de eenige,deuren, van welke egter de z laatste maar
die men aan de Kaap, en voor welkelooze deuren, gelyk de andere deuren van
men , om de zandige wegen, zoo veelzoo veel zeer nette en cierlyk gemeubi-
aarden wel van nooden heeft) na toe,leerde vertrekken zyn, hoedanige ’er on-
en de verdre Heeren volgden met andereder en boven zich 18 opdoen , die alle
rytuigen, of te paard, kort daar nazoo fraai zyn, dat men ze niet fraajer zou

Door dit land loopt ook met een krom-konnen maaken.
n0
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van den vermaarden Sjeich Joesef (vanme weg de zoute rivier, gelyk oolt ver-
welken wy onder de zaaken van Java enscheide kleine vlieten, en beekjens (hoe
dacassar breeder spreken) die hier ge-wel men de zelve voornamelyk by ’t lanc

bannen, overleden, ontrent deze plaatsvan Meyboom, Cornelis Botma, Pieter van
begraven, en met een cierlyke Mohham-der Poel, en David Heusken heeft, daa
medaansche tombe, van zeer hoog opgefraaje bronnen, gelyk 'er ook aan ’t ronde
zette steenen, verheerlykt wasbosje zyn ) doch de zoute rivier staat daa

Het andere was de ontmoeting van eenzomers geheel stil, door de menigte van
Hottentot, met welken ik, en de Hee-’t zand , dat ’er door de Z. O. wind in
Kalde, zeer lang over Godgeleerde stoffendoch ’t geen ’er ’s winters en in de regen-
spraken , waar van ik hier na onder demoesson weer geheel uitraakt , wanneer
zaaken van Godsdienst breeder handelende N. W. wind begint door te blaazen
zal.Hoe heerlyk nu de plaats ook aange-

Diergelyk een schoone plaats had delegt is, geloof ik niet, dat de inkomsten,
Heer Frans vonder Stel ook in Hottentotshoe groot ook die zyn mogen, de koiter
Holland, digt by Vergelegen, en pas terdaar aan gedaan, konnen goed maaken
regterhand van ’t zelve, zoo als men ag-Ik vont ze de laatste maal , dat ik de
ter uit de galdery van Vergelegen na dezelve zag, zoo ongemeen fraai, dat ik
baay van Kaap Falso ziet, behalven welktmy toen geenzins verwonderde, hoe dic
hy nog een plaats by Riebecks-kasteeloudc Heer zich daar zoo lang in die een-
had.zaamheid (hoewel hy altyd meest vrien-

De Heer de la Fontaine, Meester Wil-den by zich had, die hy zeer nobel ont-
lem ten Damme, Ferdinand Appel, Jacobushaalde) had konnen onthouden
van der Heyden , de Heer Capitein vanDit nu is de grootste en fraaiste buiten
der Lith, en zeer veel anderen, my on-plaats, naast Vergelegen, die ik hier ken-
bekent , hebben daar, ten tyde dat ikne; maar buiten dezelve zyn ’er ook on-
hier laatst was , zeer fraaje horsteden entelbaare andere fraaje wooningen , waar
buitenplaatzen gehad , die yder van eenonder men in de Tafclbaay de voornoemde
vreemdeling verdienen gezien te wordenplaats van Donker , die van den Fiscaa
Die van de Heer van der Litb was KoeBlesius, van Capitein Berg, van den Bor-
lenhof genaamt, en die van de Heergerraad Henrik Bouman, de cierlyke hoe
Muller, in Simons-valey , Zorgvliet,wel kleine wooning en thuin van der
overtrof in cierlykheid alle de anderen.onderkoopman van Putten, (in ’t jaar 1714.

Deze landeryen nu geven niet alleendoor den Cassier Voet voor zzoo Kaapzc
zeer veel wyn, en andere vrugten, vanguld. gekogt) en de heerlyke thuin var
welke de Borgers bestaan, maar ook zeercenen Marquayt, pas boven of ter zyden
reel tarw rogge, boekweit, en anderede Compagnies thuin, na de kant van de
graanen, van welke een mudde tarw vanTafelberg gelegen, die van Pistorius en
180 ofioopond by de Compagnie tegenzeer veel anderen, die my nu niet te bin-
8; en een mudde rogge tegen 7. aange-nen komen, rekenen map
nomen , doch by de Bakkers, en ande-Buiten de Tafelbaay heeft men, naaf
ren , in ’t jaar 1714. ’t eerste tegen 15,’t Ronde bosje, de fraaje plaats van Cor-
en ’t laatste tegen 12 guld. gekogt wiertnesis Botma , den Bosheuvel , een zee
Dit is mede een groot middel, waar vanschoone plaats van Guilliam Heems, El-
de Borgers hier leven; doch haver wordzenburg, of de Klapmuts, 9 mylen van
hier niet gewonnen , en slaagt hier niet’t Kasteel, den Heer Elzevier, Tweedt
wel , om dat zy niet tegen den sterkenpersoon hier, toekomende, een ongemeeni
Z. O wind kan, die alles 'er af in stuk-ffaaje en voordeelige wooning, die hem ,
ken slaat.jaarlyks , gelyk wy bevoorens al gezeg

Het laatste, en mede een van de voor-hebben, en in ’t jaar 1714. nog, wel 30o0
naamste middelen van ’t bestaan dezerguld. (zoo men zeide) opbragt
Vrylieden is, het aanteelen van een grootDe Heer Kalden had een plaats, Zand-
getal schaapen, en ossen, die zy mettervliet genaamt, eenige mylen van ’t Kasteel
tyd voor tabak, arak, of kopere en an-onder Stellenbosch, gelegen , daar de
dere kraalen, van de Hottentots ingeruiltlanden meest tot koorn-en weylanden voor
hebben’t vee aangelegt waren, voor welke zyn

Ik heb ’er onder deze Borgers gekent,Eerw, in’t jaar 1708. by zyn vertrek
die 10 of zoooo, en meer schaapen be-20500 Kaapze guld. van Michiel Romonc
zaten, en welke op verscheide veepostenbekomen heeft.

il zeer verre landwaart in verdeelt wa-Ik ben op de zelve geweest, en heb
daar , behalven de fraaiheid dezer plaats ren

Onder deze was Henning Husing een der(die jaarlyks aan koorn, behalven de aan-
vermogensten, die ook 4 of's jaaren aarteeling van schaapen, mede zeer veel gelc
een de leverantie van ’t schaapenvleeschopbragt) twee dingen, waar over ik ont-
hier tot ’t jaar 1706. gehad heeft.zet was, ontmoet. Het cene is ’t graf

Di
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genoodzaakt geworden, om op verscheideDit is een middel, dat al mede verpacht
buitenposten ook eenige posthouders tegelyk ’t verkoopen van ’t vleesch door dien leggen , om dezelve tegen hen te dek-Fachter maar aan 3 of d slagters vergunt
ken. De naamen daar van zyn deze;word, buiten welke ’er niemant, dan or

een swaare boete, verkoopen mag. mylen van ’tKasteel. Posthou-De prys van ’t schaapen-vleesch, dat hier
ders.

zeer schoon en vet valt, is niet altyd even
6t Grasveld.

eens. In Husings tyd , 1705. koste eer 8Sonquas- driftpond 2o, doch in ’t jaar 1714. maar 13
De Elands-kloorduiten. Deze leverantie aan de E. Com- n
Riebecks-Kasteel 924pagnie voor de schepen , ’t ziekenhuis

24 9De Vogel-valey.en de buitenposten, beloopt in ’t jaar wel
16e Groene Kloof-20 of 3oooo guld 6Het land van WaverenDeze schaapen worden meest zeer verre 30

Rietveld. 3van de Kaap, of van ’t Fort, en dier
Visschershoek.landwaard in (daar men schoone wey- 5
De Leeuwenkoplanden heeft) zoo van hen, als van vee
De KIapmutsCompagnies Dienaaren, gehouden, on-

aHottentots-Holland 12der welke zommigen 4, 5, 8, 10, 15, 16,
’t Rood Zand.en meer veeposten hebben , van welk- 24

De Saldanhabaay.zich eenigen 20, anderen 30, ja wel tot 24

60 mylen verre van ’t Kasteel uitstrek
Deze Borgers bestaan byna alle ook ver-ken.

Men wil, dat de Heer Willem Adriaan der, met de fatsoenlykste, en geringe
lieden, van de schepen en vlooten, daavan der Stel wel 15 of 16 zulke buiten-
ten anker komende , in hunne huizenposten had, die alle in zekere Attestatii
voor den tyd dat zy daar leggen (dat opin ’t jaar 1711, den 12 Maart aan de Kaar
3, 4 of fweken gemeenelyk uitloopt) tegepasseert , aldus by haare naamen ge-
herbergen, en aan de aanzienelyk ste drie-noemt worden: de Bot-rivier, Rusten-
maal (zoo zy het begeeren) doch aanburg, de Boontjes-kraal, de Faisanten-

de gemeene lieden maar eens daags de kosfkraal, de Warmwaters-kraal, de Swarte
rivier, de Sergeants-rivier, de Quartels te geven, waar voor hen die eersten een

Ryksd. daags (doch een half voor eenrivier, het Ziekenhuis , de Vleermuis

dienstmaagt, en voor een klein kind ) ende Hartenbeesten-kraal , de Leeuwen-

craal, de Tygers-hoek, de groote Vlakte, de laatste voor een enkele middagmaal-
Welgelegen, en Wytgelegen , welkt cyd 12 stuivers betaalen ; en men moer
laatste veepost wel 60 mylen van de Kaap. bekennen, dat zy de lieden voor dat geld
of van ’t Kasteel, lag ; behalven welke ongemeen wel onthaalen, en yder maal-
men wil, dat zyn Ed. ’er nog verscheide tyd geduurig versche spyze , zeer wel
anderen op ’t Robben-eiland, en elders bereid, in overvloed opdisschen, en waar
had; gelyk zyn Ed. ook een groot stuk zy zy ook klein bier, en zooveel Kaapze
lands nog (zoo men zegt) in Terra di wyn, als men begeert, over tafel geven
Natal, Beoosten de Kaap, en wel zoo al het welk de afgematte en oudbakken
groot als de zeven Provintien der Neder lichaamen in korten tyd ongemeen her-
landen , bezat , waar op ik geloove dat telt, en weder nieuwe kragten geeft
Welgelegen lag; doch dit is opgegeven doch wil inen Hollands bier, of Fransche
van zyn vyanden, en verdient dierhalver wyn hebben , die moet men zeer duur
geen volkomen geloof- buiten betaalen , of anders zich zelven

Deze schaapen geven niet alleen de daar van voorzien
winst van ’t vleesch, maar de wol (die Dit brengt voor deze Ingezetenen, ofte
men hier voor 8, en in Holland weer Vrylieden, een groote winst op, alzoo
voor 14 stuivers, en meer, verkogt) er hier geduurig schepen, zoo van ons, als
’t zeem , dat men van de huiden hier weer van de Engelschen, Franschen, en Deenen,
te bereiden, geven mede een fraaje winst eggen; maar geen minder winst brengt
Zulk een schaap weegt, 5o, 60, en ooi hen de leverantie van levendige schaa-
wel 70 pond schoon. Zommige hebben pen, en andere voorraad voor die sche
goede wol; doch eenige hebben maar al ven, aan , waar voor de Kajuitsgasten
geitenhair, ook is 'er een mengelsoor doorgaans een goede stuiver onder mal-
van die beide voortgeteelt, die men zeer kanderen uitleggen; behalven dat de E

Compagnie nog aan yder schip voorpryst
Vermits nu de gemelde en alle andere ’t volk 1, aan den Onderzeevoogt, en

posten, ’t zy der Borgers, ’t zy van de Schout by nacht 1;, en aan den Zeevoogt
Dienaars der E. Maatschappy, al vry der retourvloot 2 leggers Kaapze wyn.
verre van de hand af, en dus voor ’t ge- nevens eenige andere provisien , mede-

welt der Hottentots open leggen, is men aeet
Deze

Middelen
van be
staan

oor det

Rorger
hier.
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Deze voorraad bestaat e't zy voor de of 1000 guld. gekost had , na zyn dood

kajuit , ’t zy die men daar buiten voor by openbaare opveiling maar 25 Ryksd.
zich zelven mede neemt) in ettclyke hal betaalt , gelyk de Heer Helot een slag-
aamen ingelegde queen, bloemkool, or- horologie van 4o0 guld. ook voor oRders
dinaire kool, eenige honderd hecle koolen gekogt heeft
die men op ’t half verdck ophangt, dat Vecle van deze slegte Borgers en Bor-

geressen (onder welke laatste ik 'er ver-als cen schoonen zeethuin geeft) knollen
geele wortelen , karooten, en allerlei scheide in manskleerer , of als versteke
boom- en verdere aardvrugten , die duu lingen, uitgekomen, gekent heb) melken

ren konnen, mitsgaders ettelyke mudder de arme matroozen en soldaaten niet al-
tarw rogge, meel, boonties, erten, en een volkomen van alles , dat hen eigen
veclaamen, of halve en heele leggers me is, uit, maar als ’er penningen te kort
Kaapze wyn, voor welke goederen men komen , moeten daar ook wel veeltyds
hen buiten de fust (die hier duur valt leze en gene bestélgoederen voor spriu-
alzoo een legger 6, en ook wel 12Rder gen , dat men egter van de fatsoenelyke
n een half aam 1;Rders kost, dit navol Borgers niet denken moet , alzoo men
gende betaalen moet: een half aam inge lier, gelyk elders, goede en quaade lie

den heeftlegde kool a, een half aam queen 2 of 3
censchaap 2, en zomtyds 3, en 100 koo Dit nu zyn wel de voornaamste zaaken
len 4Rders Ook voorzien zich de scheeps en middelen , van welke de Vrylieden
vrienden van veel versche gekaarnde en alhier bestaan, en die veelen van hen,
opgelegde boter, die hier zeer schoon en die in ’t eerst niets hadden, zommigen in
uit de natuur zeer geel valt , en voor korte jaaren, anderen na verloop van lan-
welke landwaart in 12, doch aan ’t Ka- ger tyd , ryk hebben gemaakt ; doch
steel 16 stuiv. ’t pond betaalt word. Yde zedert deze en gene eerste Dienaaren der
aagten- of andere appel geld i stuiv., eer E. Maatschappy mede gioote stukker
poire de bon Chretien 2 ftuiv. , een pond van veel Mergen lands bekomen, de met

diuiven ook zoo veel wynstokken beplant , en zich ook van
Een pond smeerkaarzen6, en ook wel veel vee voorzien hebben , is die handel

12, een fles zoete melk in ’t regenmoesson dezer Vrylicden hier door merkelyk ge-
ook 12 stuiv., en een kan wyn van 10 tremt, alzoo die veel leggers van aller-
mutsjens plagt op 36 ligte stuiv., zonder ley wynen, een groote menigte van lasten
accys , te staan ; doch in ’t jaar 1714 koorn , en zeer veel schaapen , aan de
gold de fles maar 16 stuiv. lootelingen leverden , terwyl (zoo de

Daar beneven weten zy ook geld van Borgers 1705. en 1706. klaagden) her
tygers- enluipaards-huiden (die 3, 4. 5, toen belet wiert, om wynen, en andere
en meer Ryksd., na dat zy fraai zyn goederen, aan ’t Kasteel te brengen, of
gelden) en van de zeer fraaje vellen van aan de vrecmdelingen te leveren , waar
tyger- boschkatten , mitsgaders van de nede zy dan, en voor al, als ’er van deze

zeltzaame huiden der gestreepte wilde goederen van Batavia geen eisch gedaan
wiert, bleven zittenezels en paarden , die landwaart in va

len, als mede van de struisveederen, en Hier over hebben zy in ’t jaar 1706. den
haare eyeren, diehier zeer veel gevonden den Januari aan de Heeren XVII. ge-
worden , te maaken klaagt, die, den zosten October daar aan

Een groot middel van hun bestaan is den Heer Gouverneur Willem Adriaan van
ook , dat zy zich van de vlootelingen der Stel, den Tweeden persoon, den Heer
die uit Indien komen, van allerlei Indisch Elzevier, den Heer Kalden, den Heer Fran-
waaren , die men bedenken kan; en van ois van der Stel, en den Landdrost Star-
die gene, de welke uit Holland, of uis renburg, behoudens hun fatsoen en soldye,
andere gewesten van Europa, komen, en pontboden, en bevél gegeven hebben,

dus van allerlei vaderlandze daar getrol dat geen Dienaar der E. Maatschappy
kene waaren voorzien , om de Indische volgens last al van den 26sten April 1668.
aan die uit Europa, en de Hollandsche cenig land zou mogen bezitten, weshal-
waaren aan die gene, die uit Indien ko- ven zy ook begeerden, dat die genen, die

men, met groote winst te verpassen, al nog eenige landen hadden , zich van de
zoo zy die goederen gemeenelyk voor de zelve zouden hebben te ontdoen (waar
halve waarde , en nog veel minder, in in hen, gelyk wy gezegt hebben, der
koopen, en dezelve aan de vlootelingen, Fiscaal Blesius, met het verkoopen van
die dan op geen stuiver zien (voor al dit zyn schoone plaats, Simons valey genaamt.
uit Indiën komen) weer duur verkoopen n’t jaar 1707. voorging) behalven da

Om daar van een net denkbeeld te ge- hen wel klaar verboden wiert, zich met
ven, heeft men maar te letten, dat men den handel van koorn, vee, wyn, enz.,
hier voor een fraai Engelsch ledekant, lat de middelen van bestaan voor de Bor-
door den Heer van Assenburg mede uit gers hier zyn , voortaan te bemoejen,
Holland gebragt, en dat hem daar Soo welke zaaken egter in de eerste 7 of 8

jaa-V. DEEL.
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jaar hier wel voor zooooo guld. aan waa-

aaren daar na nog zoo grooten vaart niei ren, waar op zy 75 ten honderd, en dusgeloopen hebben, alzoo veel Dienaars in
225000 guld. wint.’t jaar 1716. hunne landeryen nog, of

Van een os (die hier zeer weinig ge-zelf, of wel onder hunne Gevolmagtig-
slagt, en meest tot trck -ossen voor de

den, bezaten, gelyk de Borgers toen ool,
wagen, en de ploeg, gebruikt wordenbuiten weten van den Heer Gouverneu
betaalen zy ook i schelling , van 100bavonnes,aan den Heer Douglas, Directeur
chaapen i guld. , in ’t jaar, en allen, dieGeneraal, en Zeevoogt der rctourvloot

in de Tafelbaay woonen, geven : Ryksd.
daar over geklaagt en nader ordre to clapgeld jaarlyks, alzoomenhier ook eenuitvoering van de bevelen der Hecrer

klapwaaleer heeftXVII. verzogt hebben, waar op dan zyn
en heeft hier in ’t jaar 1711., en 1714.Ed. de Dienaaren , daar nog ianderyen

nog, een brouwer, Willem Mensink ge-hebbende , belast heeft, om de zelve
aaamt, gehad , die hier allerley bierenbinnen 2 of ; jaaren ten uiterste te ver-
brouwde , en jaarlyks wegens pacht

koopen.
aan de E. Maatschappy 3000, en , bySchoon nu deze Borgers in ’t eerit geen

Lasten schraale koornjaaren, zooo guld. gewoorder zelve lasten plagten te hebben, en geen tienden
vas te betaalen; zynde dit alle de lastenvan hunne inkomsten aan den Landheerhier.
behalven de pacht der wynen, waar overde E. Maatschappy, behoefden te betaa

bevoorens gesproken is) die de Borger-len , zoo is hen dit egter zedert ’t jaar
myns wetens) hier te dragen hebben.1711. door de Heeren XVII. opgelegt.

Uit de voornaamste dezer Borgers wor-Hunneen dat in alle billykheid , alzoo ’t eens
Borgerlen jaarlyks 2 nieuwe Borgermeesters,tyd wiert, dat de Landheer, of Overig-

y2 oude , die in dienst blyven , door Regentenheid, eenige voordeelen, na zyn zoo lang
den Gouverneur en Raad, en uit de zelvcvoor niet uitgeschoten geld trekcken
doorgaans de ; Borgerraaden van Justitie.zoude
en verder ook 3 leden in de Weeskamer,Daar en boven moeten die genen, dic
3 in de Vergadering van Kleine, en a inlanden van eenige waarde hebben (en
't Collegie van Huwelyks-zaaken, ge-voor al de Borgerraaden) jaarlyks 1 guld.
kooren, die gemeenelyk 2 jaaren dienen,Leeowen- en Tygergeld geven, hoeda-
in dan door anderen vervangen worden.nig ook alle anderen, naar maate van hunne
Landwaart in op Stellenbosch heeft menlanderven, 2. 3, 4. 536, en op zyn hoogste
een Landdrost, die daar als President sit,iI guldens betaalen , en van een leeuw
en nevens  Heemraaden van die volk-(voor welke so Kaapze guld., gelyk 'er
planting, en 3 van Draakestein, een ver-voor een tyger 30 dito en voor cen
gadering van Heemraaden uitmaakt,wolf, en tygerwolf 9, gegeven wort)
welke over een somme van 150guld., enbetaalt de E. Maatschappy de helft, van
hooger niet, mogen oordeclen, en vaneen wolf ; ; en ’t verdere wort door de

Vrylieden voldaan waar men tot den Raad van Justitie aan
’t Kasteel appelleeren kan.Zy moeten ook de tiende van Com

pagnies hooi tot in haare stallen op hun Aan ’t Kasteel zyn ; groote Compa- en hoe
eigen onkosten brengen. Komt hier door gnien, 2 die uit voetvolk, en i die uit vee

Vaandelruitery bestaat, gelyk men aan Stellen-een os dood neder te storten , of zich
y hiete verrekken, of een wagen of rad te oosch en Draakestein, uit beide die Co-

breken, dit alles loopt voor rekening der onien , nog 2 vaandels voetvolk , en Ilen.
vaandel ruiteis heeft, al te zaamen wak-Sorgers. Gelyk zy ook nu en dan wel
kere kaarels, die zeer wel gewapent, enbalken, sparren, enz., tot ’t maaken van

Kerken, en andere openbaare gebouwen , byzondere goede schutters zyn. Deze
10 of 12 mylen verre na buiten moeten alle hebben ook hunne Capiteins, Lieu-
ryden renants, en Vaandrigs, doch een Vaan-

Indien zy met brandkoorn geslagen drig in dienst der E. Maatschappy heeft
zyn, zoo is de E. Maatschappy, die haare den rang voor een Borger- capitein ; en
tiende in goed koorn hebben wil, gewoor deze Hoofdlieden en Officieren maaken

tot ’s jaars daar aan met ’t invorderen van den Krygsraad hier uit

haare tienden te wagten Deze Borgers nu zyn hier gewoon den

De E. Maatschappy trekt ook van de isten November hunne kermis te houden
vachten van ’t Gemaal , van de Tabak die 3 of a dagen duurt, en den aden
Dranken, en 14 of 1600 guld. van de of gden zyn de Borgers gewoon op te
Koornmoolen-pacht jaarlyks , buiten trekken , en na de houte papegaar op
welke men gist, dat de tiende van de t groot vlak veld na den Leeuwenberg,
vrugten jaarlyks wel 14000 guld. op- dat dan doorgaans vol tenten met groent-
brengt, waar op men egter, alzoo dat bezet is, na ’t wit te schieten ; en dit

gequurig toegenomen heeft, geen nette van hen de papegaai getroffen heeft, is
staat maaken kan. koning van het voetvolk, gelyk die ge-

Ook verhandelt de E. Maatschappy alle ne, die ’t wit geraakt heeft, koning van
de
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en den mond, in een oogenblik vol zandde ruitery is, welke beide koningen dan
hebben wilde.yder door hun volk t'huis geleid , en

Een groot ongemak is 't ook, dat men’t jaar 'er aan door de zelve weer zeer
hier weinig brandhout heeft : wantstaatelyk opgehaalt, en na dit slagvelc
schoon ’er hier of daar nog wel schoonegebragt worden, daar zy dan voor allen
en groote bosschen zyn, als ’t Paradysden voorrang hebben, om na de papegaai,
het bosch by de Houtbaay, dat ontrentof ’t wit te schieten, na welke dan de
de Bergrivier by Draakestein is, als medeGouverneur, en verder yder na zyn rang
in Hottentots-Holland, en nog hoogervolgt; doch de koning heeft nog de in-
op, by Stellenbosch, by de Olifants-legpenningen tot zyn voordeel , alzo
rivier, en elders, zoo zyn die of te verreyder, die dienst doet, 3, en een Com
van de hand gelegen, of de E. Maat-pagnies dienaar , die nevens hen medt
schappy houd de zelve aan zich, hoewelschieten wil, I Ryksd., daar voor betaa

er ook eenige bosschen zyn, waar uit delen moet. Ook gee-t de E. Maatschappi
Borgers eenig timmerhout, op een verlof-aan de Borgers op dezen dag 3 legger
bricrje van den Gouverneur, konnen kap-Kaapze wyn, of anders eenige vaten Hol-
pen ; maar hun meeste brandhout hierlands bier, waar mede men hier dan in
bestaat in eenig slegt kreupelbosch, endie dagen zeer vrolyk is
in stronken en knoesten , die wy nietHoe schoon een land nu de Kaap isO19e¬
zouden willen aanzien, en egter kost henmakken heeft het egter al mede , gelyk alle lan-
het zelve zoo veel geld, dat een huishou-den, zyne ongemakkenhier

den , dit moetende koopen , ter wecksZoo 'er stoute vliegen in de wereld, er
wel 5 of 6 guld. aan hout van noodenergens ontelbaar veel zyn, zoo heeft men

zou hebben, om ’t well te ontgaan yderdie hier, en wel zoo stout, dat zy van
zyn slaaven op zyn land, en elders, zoode handen en spys byna niet af te slaan
veel struikten en kreupelbosch, als ’t mo-2vnt geen van ’t menigvuldig slagten
gelyk is, nu en dan verzamelen laatder schaapen in de Tafelbaai (want daa

Gelyk nu dit in zich zelven een zeergiendeheeft men die plaag meest) voorkomt;
gezonde landstreek is , alzoo weten de poliensdoch landwaart in weet men daar zoo
menschen hier weinig van ziekten , en, voorniet af

dat aanmerkenswaardig is, noit heeft’t jaaDus is de Z. O. wind, als hy zeer sterk
1713men hier tot het begin van ’t jaar 1713.is, en lang aan een doorwaaid, een on- hier noit

de kinderpokjens gehad; maar toen heeft bekentverdragelyk ongemak wegens het stof
men die ongemeen sterk, meest onder in-en de opwaajende steentjens , waar van
boorlingen van de Kaap, zeer gevalligmen nog cen ander uitnement groot on
eerst gekregengemak heeft, dat alle de Kaapze graanen

Deze ziekte nam zyn aanvank in ’t slaa(ten warc zy ongemeen wel gezuiver
venhuis der E. Maatschappy, en wel uitworden) doorgaans vol zand zyn , dat
het waschgoed der kinderen (zoo menmen ools in ’t meel, ’er af gemaalen
zegt) van de Heer van Steeland, en eenigevecltyds vint, waarom de balkers op Ba-
andere vlootelingen , welke op de reizetavia, en elders , veel liever Bengaalze
aan de kinderpokjens gelegen hadden,en Suratze tarw hebben, die ook veel meer
doch nu reets weer volkomen hersteligelden moet, en beter is , hoewel men
waren. Van dit waschgoed dezer kinde-'er anders een middel heeft , om ’t koorn

ren kregen het de slaaven, en van devan dit zand zeer wel te zuiveren
zelve deze en gene kinderen , zoo derWat gevaar en schade men hier van
Borgers, als een menigte van Hottentots,cen sterken N. I7. wind en swaaren reger
die in zulken grooten getal stierven, datte wagten heeft, hebben wy bevoorens
men huisgezinnen der Borgers gehadreets gezien, maar een pest in de wyn-
neeft, waar in 5, 6, en meer menschen,gaard, moesthuinen en boomgaarden, is
zoo veelen gestorven zyn, dat men ophier niet alleen de rups ; maar ook eer

het laatst by na (al wilde men nog zooklcin roodbeesje, dat in korten tyd alles
eel daags betaalen) geen menschen konal staat het nog zoo schoon op ’t veld,
inden, om op de zieken te passen, zooopeeten, en yemant bederven kan.
dat veelen dezer elendigen van enkel on-Cok is het hier ’s nachts nu en dan in
gemak omquamen, waar van de meesten,de zomer onverdragelyk heet, en zom-

alzoo ’er geen hout genoeg aan de Kaaptyds ook by dag zoo warm, dat men zich
was, maar zonder kisten moesten begra-zeer wel inbeelden kan op Batavia te zyn.
ven wordenOok kan men by ’t sterk doorwaajen

Wat de laatsten, of de Hottentots, be-van den Z. O. wind ettelyke dagen aan
treft, die stierven by honderden gelyk,een belet worden, niet alleen na boord
zoo dat zy over al op de wegen als ver-te vaaren, al had men ’er nog zoo noodige
slagen lagen, alzoo zy, al vloekende opzaaken te verrigten ; maar zelf ook zyt
de Hollanders, die zy zeiden hen betoo¬neus buiten de deur te durven stecken

ten waare men de oogen , ’t aangezigt, vert te hebben, met hunne kraulen, hutten,
G2 en
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’s namiddags te begraven, naaulyks deenvee, landwaard in vlugtten, in hoope
noodige menschen tot zulk een begrafenisom daar van die booze ziekte bevryd te
alzoo men het op veol plaatzen ge-zullen zyn , waar door men naderhand
yk waarnemen moest) wist by een te(gelyk ik in ’t jaar 1714. ondervont) zeer
krygen.weinig Hottentots, in vergelyking van

Als yets vrcemts heb ik hier ook aan-bevoorens, hier zag, dat zedert een zeer

gemerkt , dat, als men van buiten metgroot ongemak aan deze Borgers en ver-
ten dooden, om die te begraven, of metdere ingezetenen, gegeven heeft, alzoo
een bruid na ’t Rasteel komt, om diedie nu hunnen dienst, zoo in de huis-
daar in den egtenstaat te bevestigen, menhouding, met alles by na voor een gering
dan altyd (als een staale wet hier) eenoon te schuuren, als wel voornamelyk in

of meer gespannen van swarte ossen, ende koorn- en wynoegsten , om alles te
noit van anderen, voor de wagen heeft.snyden en in te zamelen, misten, behal-
zonder dat men my, op myne vraagen,ven dat zy ook door deze ziekte veel staa-

daar eenige bondige reden van heeft we-ven verlooren, en ten eersten geen gele-
genheid hadden, om anderen in de plaat. ten te geven : want tusschen die twec
te bekomen, gelyk dit dan ook de waarde Staaten, de eene van den uitersten rouw

der zelven ten eersten merkelyk dede stei- n de andere van de uiterste vreugde, is
zoo groot een onderscheid, dat die zeeigeren.

Dit sterven van zoo veel menschen in quaalyk beide door de swarte verwe van

een en ’t zelve huisgezin, en dikwils op een droefheid uitgedrukt worden ; doch ik
en den zelven dag , gaf hier een groote zou het beter vinden, zoo de wagen van
verwarring en ongemak, alzoo men, hier een bruid door een gespan van spierwitte
gewoon zynde de lyken maar 2 of 3 da- ossen getrokken wiert.
gen boven aarde te houden , en ze dan

gé
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Ogten, landwaard in gedaan. Togt van den Heer Simon van der Stel in ’t jaar 1685.
na de Amacquas, sterk68 persoonen. Passeeren de Hooge Kraal. De Stinkrivier.1

Het Ronde bosje by de Tygerbergen. De Mosselbanks-rivier. De Doorn-kraal.
De groote Paardenberg. De Dassenberg. Sneeuwbergen, bewoont door de Obiquas.
ontrent de Bergrivier. De Holle rivier. De Diepe rivier. Riebeeks-Kasteel. De
Bergrivier, en Sonquas Doordrift. De kleine Bergrivier. De Doordrift der 3 Huis-
kens. Barm bier. ’t Groot Gat. De Honigbergen. Sonquas ontrent de 24 rivieren
Parey bier. Misverstands Doordrift. Ontmoeten Sonquas. De Trompetters Door-
drift. De Piketberg. Gevaar van de Heer van der Stel, enz. , door een grooten Rhi-
noceros. Reden van den naam dezes Bergs. De Kraal agter den Rhinoceros-berg
Leyen bier. Verzoening der Sonquas en Amacquas. Wilde Haver, en swaare Elan-
den hier. De Elands-kraal. De Jakhals- kloof, en Kanariberg. Veel schoone Valeven

hier ontrent Olotsons Kloof. De kleine Olifants rivier. St. Martyns-valey. Gre-
griquas Valey. Doolhofs-hoek. Ontmoeten een Olifant. Olifants-valey. De Oli-

De Klip-fontein, en zeldzaameDe Uilenberg.fants -jagt De Brakke Valey.
Klipspringers hier. De hooge Boomen-valey. Deweerraln bier. De Dassenberg.

Olifants- rivier. Wat voor boomen bier zyn. Wat voor visch in deze rivier. 't Hesi-
quas gebergre waar. Sonquas beschreven. De Vrylieden nemen hier hun afscheid van
zyn Ed. Wilde Haver , en een zeldzaame Haas. De Baviaansberg. Veel Quartels
hier. Groote Scorpioen. Doorngeboomte hier. De Bakckelyplaats. Gregriquas bier
Van welke vee en melk ruilen. Vrede tusschen hen en andere Hottentots gemaakt. Zeld-

De Hooge Kraal. Wildezaame wyze van hun vee te slagten, Mineraal-Bergen.
De eerste en tweede Modderkuil. Meerhofs-Paarden. De Goede Hoop-plaats.

Rasteel. Wit Albast en Marmersteen. Sonquas. Kleine Doornbosch-rivier , en
Boomen. Zeldzaanie Vliegen, en Bloemen. De groote Doornbosch-rivier. Groote
Doornboomen. Sonquas. Swaar Gchoomte. Spys dezer Sonquas. Keert weder.
Alocboomen. Amacquas. Capitein Nonce, en ’t geval met hem, en zyn zoon, Jon-
ker, en Rabi. Welke eersten ons zogten te misleiden. Monce als Capitein aangestelt
Vyf andere Capitcinen verschynen hier. Jonker als Capitein afgezet. Rabi gestraft
De onzen ruilen vee en melk. Vredeverbond met de Amacquas gemaakt. De Koper-
berg staat onder Capitein Oedeson. Gom, en glinsterent zand hier. Rivier Tyen,
en Agoa das voltas. De Heer van der Stel ’s geboorte- dag Die met een Hottentots
musyk vereerd word. Ruilen weder vee. De Amacquas Capiteinen nemen afscheid, en
cenigen gaan met zyn Ed. mede. Zien hier de Zee. Klein Doorngeboomte bier. Twee-
derley Alocboomen. Doorn- en Cypresboomen bier. Schoone Fontein bier. Hooge
Berg. De Koperbergen , en Koelc Fontein hier. Bevinding van ’t Mineraal bier.
Doorngeboomte, en ander bard hout. Swaare Bergen, doch geen teekens van Mineraal.

Verder bevindingNader onderzoek hier ontrent gedaan. Koper- Mineraal gevonden.
van dien. Keeren van de Koperbergen te rug. Ontmoeten een Fontein. Zien de Zee

Onwilligheid van de Amacqua-hier. De Zandrivier, of Tousc. Hooge Berg.
Capiteins, om verder den weg te wyzen. Zien de Zee. Groote Doornboomen by een
rivier. Hoby vertrokken , doch de twee andere gevangen gehouden, die ons zeer vuil

De Capiteinen komen weer by onsHooge Berg , en Hottentots bier.handelen.

Hun oordeel over Oedeson en Noncc. Opstant der Hottentots , en de reden ’er van
Verdere moeite riet Oedeson. Zien de Zee weer Groote Rivier bier. Goede Ertz
hier. Swaar Geboomte bier aan strand. Miswyzing van 't Compas hier. Swaare

aen¬3
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aangespoelde Boomen aan strand. Verliezen verscheide Beesten door dorst. Sonquas hier, 16s-

Winden, hier waajende. Zyn Ed.1685. Vinden een BaayTouse, of de Zandrivier.neemt een Sonqua mede na ’t Kasteel. Eenige Sonquas gevangen genomen. ’t Pad van
den Vaandrig Berg. De laatste Modderkuil. Meerhofs-Rasteel. De Bakkelyplaats.
De Olifants-rivier beschreven. De Baviaansberg. De Doordrift. De Dassenberg
De Brakke Valey. En Olifanten hier ontmoet. Komen aan de Zeekant. Vinden

Deeen Baay, en Eyland. Een Inbogt hier bequaam om 'er een schip in te bergen.
Olifants-iagt. Doolhofshock. De kleine Olifants-rivier. Ruilen schaapen, enz.

De Jakhals-kloof. De Elands-van Capitein Goenjema. Rouw der Hottentots
De Vleermuis. Ricbecks-Kasteel.kraal. De Rhmocer-kraal. De Bergrivier

De Paardepberg. De Doorn-kraal, en Mosselbanks-rivier. Bommelshoek. Landtogt
van den Landdrost Starrenburg in ’t jaar 1705.

het weer regenagtig, alwaar d’Ed. HeerMde Colonie dezer Borgers nogC
Togten Commandeur des namiddags de llok on-bverder uit te zetten, en om nulandwaa trent 4 uuren mede quam te arriveeren ,L en dan de noodige trek-ossen enin gedaan.

vergezelschapt met Sr. Andries de Man,schaapen van de verdere in ’t land gele-
Tweedc persoon, Jeronymus Cruse, Ca-genc Hottentots in te ruilen, zyn 'er nu
pitein, en noch verscheide van de Raads-en dan groote togten landwaard in, zoo
persoonen , en ook andere van minderdoor deze en gene Bedienden , als door
qualitcir, staande het volk in ’t volle ge-eenige Vrylieden, gedaan-
weer, hen verwelkcomende met dricmaalDe Saldanhabaay is door de onzen in
salvo 's te schieten.tjaar 1669. cerst in bezit genomen, ge

Sondag den 26 dito.lyk Hottentots Holland ’t jaar daar aan
Braken wy ons kampement op, en 1gp-al begon bevolkt te worden.

marcheerden meest door vlak en waterig passeerenAanmerkenswaardig, en niet min ge-
land, hadden den Tygerberg aan de reg-u- oog-vaarlyk , is de togt geweest, die de oude
ter-, en den Tafelberg aan de linkerhand, Kraal.Heer Simon van der Stel in ’t jaar 1685
en quamen, na dat wy  mylen 18 min.na ’t N. tot aan den Tropicus, en wel
in de lengte gemarcheert hadden, te karm-ruim 20o mylen verre , gedaan heeft

peren op cen plaats , genaamt de Stink-Wy geven de zelve hier vervolgens, zoc
ivier, in een schoonevaley, rondom be-als ons die door den Ed. Heer Willem

bolwerkt met hooge bergen, zynde zeerAdriaan van der Stel is ter hand gestelt.
bequaam en vermaakelyk om te rusten,
vermits daar goed gras en water was;
ook zeer raar met allerhande coulcurenDagregister en beschryvinge
van bloemen bewasschen. Deze plaats De Sijnk-van de Voyagie gedaan naar het

bekomt haar naam van Stink-rivier, nvier.Amaquas land, onder bet beleid van
om dat in den droogen tyd het water eenden Ed. Heer Simon van der Stel,
groote stank van zich geeft. BevonderZommandeur van Cabo de Boa
ons op de breedte van 33 graaden s5 min.Esperanga.
lengte 38 graaden amin. cours N. F gr.
14 min. Oostelyker, zynde mooi weerSaterdag zynde den 25 Augusti 1685.

Maandag den 27 dito.Orgens de klokke 10uuren, zyns 2Togt van ’s Morgens ontrent ten 8; uur namenI wy in den naame des HeerEN,
den Heer ons afscheid van de voorgedagte vrienden ,Amen ; uit het Fort de Goede HoopeSimon

en hadden van dezen dag verscheide cour-van dermet onze bagagie gemarcheert, sterk
Stel in sen , ter oorzaak van het groot gebergte,zynde , behalven d’Ed. Heer Comman-
’t jaar daar wy over en langs moessen marcheren ;1685. na deur, 56 blanke koppen , beneffens

als vooreerst N. N. O. : myl , van daarde Ama- Dain Eengale met zynen jongen, zynde
myl O. ten N., van daar : myl O. N.gun Macassaaren, mitsgaders 3 slaaven van
O., van daar : myl O. ten N., van daard’Ed. Heer Commandeur, bestaande onzeSterk 66
myl O. N. O., van daar N. ten O. 3equipagie in I kales, daar toe 6 paardenPersoo-

myl, quamen als toen op cen vlakte, die8 ezels, rypaarden, 2 veldstukjens, 8teert. zich strekte O. ten N. 3 myl , stuitendekarren, 7 wagens, I schuit, 289 trek-
deze vlakte tegen een berg , die wy om-of draagossen, als mede nog 6 Vrylieder
marcheerden N. O. ; myl, vonden toenhunne wagens,yder gespannen met 8ossen, et
weer een vlakte , die genaamt wort hetde welke ons zullen convoyeren tot aar Ronde

Ronde Boschje. De voorgedagte bergen Loschtede Olifants-rivier, stellende onze cours
dragen allen den naam van de Tygerber-by deO. en 5 graaden 3 min. N., en quamen, Tyger
gen , zynde meest alle kleyagtige gronna dat wy 1; myl gemarcheert hadden, bergen.

den, redelyk bewassen met gras, enver-te kampeeren op een plaats, genaamt de
zien van water, wordende bewoont vanHooge Kraal, en bevonden ons op de
een Natie, genaamt Hottentotten , debreedte van 34 graaden 9 min., peilden
welke zich met troepen van menschen enden Leeuwenkop van ons O.F gr. N.

vee
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schoon zoet water, die noit van anderen, 1685.vee by malkanderen houden, ’t welk zy
die daar verscheide maalen zyn gekampeertKraalen noemen, waar van wy 'er dezen
reweest, is uitgevonden. De zelve wasdag drie zyn gepasseert. De twce cerste

digt onder den grooten Paaadenberg. Peil¬waren gedeeltens van een Capitein ge
De groottden die van ons af O. tenZ. 1: myl, alnaamt Schagher, en de derde was een
Paarden¬

mede gezegden Paardenberg W. ten N. berg.van Capitein Kuipers Kraalen, en warer
1. myl, en den kleinen Paardenberg vangemarcheert, als wy op de voorgedagte
ons Z. O. tenZ., en het midden van denvlakte, genaamt het Ronde Boschje, ons
Tafelberg Z. W. ten Z. ’s Avonts benederssoegen, na gissing 3: myl, en onze
quamen wy de hoogte van 33 graadencoursO. N. O. 6 graaden N., de gegiste
29 min. , de gegiste cours en verheidbevondenbrecdte 33 graaden 48; min. ,
was N. N. O. 7 graaden O. 5: mylbreedte 33 graaden 46 min. , behouden
hadden ongegist 1 myl Z. , als wy wa-cours en verheid was N. O. 7 graaden O
ren, lengte van 38 graaden 33 min. be-en 3; myl, en de veranderde lengte wa-
houden cours en verheid N. N. O. 6 gr.14 min. , zoo dat onze jegenwoordige
O 3; myl regte distantie , ’t weer alslengte was 36 graaden 16 min. , zynde
voorenbequaain weder; mede quam nog tegen-

Woensdag den 29 ditoden avont de gedagte Kuiper, brengende
’s Morgens ten 9. uuren vertrokken wytot een geschenk aan den Ed. Heer Com-

van de Doornkraal , ter oorzaak , datmandeur een slagtos, waar voor hem tot
onze wagens en kar, die daags te voorenvergelding wiert geschonken een fer
ontreddert waren, niet eer vaardig kondenbrandewyn
raaken, en stelden onzen cours N. O. tenDynsdag den 28 dito
O. 3myi, houdende den grooten Paarden-Met het aanbreken van den dageraad,
berg ter regter, en den Dassenberg ter De Das-maakten weder preparatie, om van de
inkerhand, en marcheerden op een heu- senberg.bovengenoemde plaats te vertrekken. Het

vel, en peilden van daar het Kasteel derland van deze vlakte was goede kleygrond
Goede HoopZ. W. ten Z. wel zoo Zui-tamelyk verzien van water, en brandhout
delyk , stelden van daar onze cours N.alwaar wy van daan marcheerden ontrent
O. ten N.  streck Noordelyker 13 mylten 73 uuren , onze cours zynde N. O.

ot ineen lustige valei, zeer schoon land,ten N. door de kloof van de Mosselbank
bequaam om door cenige huisgezinnenheuvelen. Op een van die heuvelen, te
bebouwt te worden , en bevogtigt doorweten aan de regterhand, passeerden wi

cen riviertic, zyn oorsprong nemende uitcen Hottentots Rraal, genaam
meergemelden Paardenberg , zynde zeeren na 1; myl quamen aan des

g-

aangenaam water, strekkende zich zelvenzelfs rivier , die ook de Mosselbanks ri-

O. en Z. langs heenen bewassen metvier genaamt wort; om dat daar zomtyds
Joorn , zonder meer ander brandhoutmosselen in gevonden worden ; doch
Gezegde rivier overgetrokken zyndet'eencmaal onsmaakelyk , en onbequaan
quamen wy aan den hoogen Heuvel, dieoim te eeten ; gingen deszelfs rivier, en

vy opmarcheerden.Daar boven ko-den heuvel, daar de Kraal op lag, langs,
mende , was de zelve wel begroeit metde lengte van : myl, ter oorzaak van de
brandhout in de laagte, voorzien met eengroote en steile kanten , die ons , toen
zeer aangenaame valey , die door de na-wy aan de rivier quamen, aan de andere
tuur met bloemen van allerhande couleurzyde bejegenden. Alhier waren wy on
gelyk als bezaaid is, dragende ook over-trent : myl doende, om onze wagens er
vloedig gras , tot vermaak van den aan-beesten over te krygen ; het welkce met
schouwer. Voortrekkende hadden wiredelyke ordre geschiede, alzoode riviei

aan de regterhand zeer hooge steenemaar , voeten water diep was. Zy strelt
bergen, leggende aan de overkant van de gneeuwhaar zelve O. en W., stelden onze cour
Bergrivier, die zomtydt met sneeuw be-N. N.O. i; myl tot aan een loopenc berger

dckt zyn ; doch evenwel bewoont door bewoontriviertje, het welke wy overtrokken
door deeen Natie van Hottentots, genaamt ObiDe zelve wegen waren daar alle zeer moe-
Obiquas,

quas, die haar zelven erneeren met roo-rig, het welke door ’t inzakken van kar-
ontrent

ren, en wagens ons ’t ongeluk gaf, dat ven en steelen van andere Hottentots, de- de Berg-
wyl zy niet het minste vee hebben, of rivier.er een disselboom en een tang, beide van
ook iets om van te leven ; en maakenVrymans wagens , als mede een as van
zich dan op deze wys meester van hunneronzen trein, aan stulcken raakten, het
nabuuren vee. Voortgaande quamen wywelk onze marsch een langen tyd ophielt

Van daar stelden wy onzen cours N. O ons neder te slaan op een plaats, genaamt
ten N. i; myl , tot dat wy quamen aan de Holle rivier, voorzien met goed gra
de Doornkraal, redelyk verzien van gras; in water. De gegiste cours en verheid
doch brak water, alwaar wy ons neder- mylen; de bevonden breedte 33 graa
sloegen , en door onderzoeking vont de den 13 min., lengte 38 graaden 4r min
Ed. Heer Commandeur een spruit mef zeer schoon weder, en bevonden ons van

’t Ka-
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’t Kasteel der Goede Hoope 12: mylen

regte distantie.
Donderdag den 30 dito-

’s Morgens met dyzig weder vertrok-

ken wy van de Holle rivier zetteden
onze cours N. ten W streck Westely

Vanker : myl van daar N. N. O. J.
daar ; myl regt N. tot aan een riviertjs
renaamt de Diepe rivier, de welke haaren
oop en uitwatering heeft in de Zoute

rivier, haar water lossende in de Tafelbaay

Gedagte Diepe rivier strekt zich zelven
Z. en N. Van daar stelden wy onzen
cours N. 3 graaden Oostelyker, myl,
om de voorsz rivier te myden. Het wa
hier al heuvelagtig land, met zandige en
kleyagtige gronden ; doch op zommige
plaatzen met schoone valeyen voorzien

alle savelagtige gronden, bevogtigt met
verscheide spruitjens zoet water, en heu
velen wel bewassen met hout. Verder

zetteden wy onzen cours N. O. ten N.

myl , passeerende een vlakte , die zee
moerig en zagt was, ter oorzaak van den

grooten regentyd, waar door het land met
't water , dat van de hoogte afkomt,
’eenemaal doorzypt, en onbequaam
wort; het welk in den droogen tyd weder
hard is ; daar wy onze bagagie mef
groote moeite doorkregen. Marcheerden
toen : myl om een berg , tot onder het

gebergte , genaamt Riebecks-kasteel
vaar onder een uitnemende schoone valey
was, van alles wel voorzien, en met eer

iangenaame rivier besproeid; dit gebergte
neeft den naam van den E. Heer Com

mandeur van Riebeck. Het is voorzien
met een holte , waar in men gaan kan

is verder woest en wild bewassen met ge-
boomte, bequaam tot timmerhout. Zet
teden toen cours O. ten N. : myl , toi
op den Zuidhoek van ’t gezegde Kasteel,
toen O. ten Z. : myl tot op een hoogte
en peilden toen de kop van den Leeuwen

berg Z. Z. W. 3 graaden Westelyker
Toen onze cours N. O. ten O. : myl tot
op een groote hoogte zynde een kloof
tusschen Riebecks-kasteel, en een berg
zonder naam , die ter regterhand van ons

ley. Op deze hoogte zynde, vertoonde
zich het land om laag, en het gebergte
aan de overkant van de Bergrivier, zeer
plaisant zynde het zelve een vermaak
om het aan te schouwen , en de vlakte

van een ongemeene grootte. Van deze
hoogte afkomende , sloegen wy ons ter
neder, hebbende den Zuidhoek van meer
genoemt Kasteel N. N. W van ons,
voorzien met gras en water in overvloed
De gegiste cours en verheid 3: myl N
ten O. , waar over wy hadden gemar
cheert 7 uuren, ter oorzaak van de diepe

en onbequaame wegen. De gegiste breedte

33 graaden 3 min., bevonden breedte 3.

graaden a min., en lengte van 38 graaden
45 min

VANDE

Vrydag den 31 dito 165;
s Morgens, het weer als vooren, ver

trolcken wy van den Zuidhock van ’t bo-

vengemelt Kasteel ontrent ten 7; uuren,
onze cours zynde N. O. tot aan een ri-

viertje ofte spruit , wclke wy met een
cromte ommarcheerden. Van daar stel-
den wy onze cours N. O. ten O. 3 myl,
alwaar wy een laagte , die moeragtig
was, moesten myden , de welke haa
trekte van Riebecks-kasteel O. en W

Het was hier al meest heuvelagtig land,
de grond zand- en kleyagtig, ook meest
net lies en ruigte bewassen , doorsneder

met verscheide kleine loopende en drooge
riviertjens, de welke oorzaak waren, da
vy verscheide maalen van cours moesten

veranderen, als N. O. ten O. myl, N.

O ten N. myl, N. ten W myl, en

quamen zoo eindelyk by de Bergrivier, pe ner,
9p cen plaats , genaamt Sonquas Door- ivier, er

Sonqua-irift, daar wy leyagtige grond vonden,
Doordnifdie bequaam scheen, om ’er huizen medt

e dckken. Dcze rivier heert haaren naam

van de Bergen, daar zy haaren oorsprons
uit neemt, en ook langs heenen gelyk als
nede bemuurt is, en wort onderwceg

nog vermeerdert met een riviertjc,genaamt Dekleine
de kleine Bergrivier, ook voortkomende Berg

uit de gemelde Bergen. Zy strckt haar rivier
zelve N. en Z. doorloopende het land
langs wyze, en komt dan eindelyk haa
water by St. Hcleens baay in zee te lossen

Zy is langs heenen bewassen met ge-
boomte , , 't welk bequaam is tot tim-
neragie. Marcheerden voort langs de

De Door-
Sergrivier, tot dat wy quamen aan den anft der-

Doordrift van de 3 huisjens, daar wy ons Huiskens
ter nedersloegen , welkc plaats van gras
vel voorzien was. De gegiste cours en
verheid N. O. 7 graaden Oostelyker 4;
mylen , bevonden breedte van 38 graa-
den 57: min. behouden cours en verheid

V. N. O. 2 graaden Oostelyker 3; my
ln

Saterdag den 1 September.
Ontrent ten 7; uuren vertrokken wy

van de ; Huiskens, of Bergrivier ’s Door-
drift, onzen cours na de Honigbergen
meest langs de Bergrivier nemende , en
zetteden onzen cours N. 3 myl tot aan een
pruitje, het land uitkomende, en zich

zelven ontlastende in de voorsz Bergrivier.
BarmMen vint hier ook een soort van visch.
erden barm in Holland zeer gelykende, en

ook van de zelve smaak. Namen toen

nzen cours N. ten W. 3 myl. Van daar

stelden wy onzen cours N. O. ten O.
myl regt af en aan ’t gebergte, daar de

24spruiten of riviertjens uitkomen. Toen
peilden wy het begin van de kleine Berg

rivier van ons Z. O. naar gissing  mylen
egt, van de za rivieren 3 mylen, regt-

hoekig op onzen couis, trokken toen N.
N. W. aan : myl, en quamen toen aan

een
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worden. Alhier groeit overvloedig in 1685.een plaats, genaamt het groot Gat, leg
’t wild het kruid , dat men in Hollandgende aan de Bergrivier. Van daar namen
Parey noemt, en is dit hier van zulken Parcyonzen cous N. N. W. : myl, tot dat wy

nier.kragt, dat hiet geheel veld met den reukquamen regt bezyden het Zuideinde var
van ’t zelve vervult is. Toen stelden wyde voorsz Honigbergen
den cours weder N. 4 myl, en quamen MigverDeze bergen zyn 2 in getal , van re
toen aan de Doordrift, genaamt Misver-standedelyke hoogte, doorsneden met een kloof
stand, daar wy kampeerden, en het ta-DoordriftZy krygen haaren naam van den honig
melyk van gras voorzien vonden. Dedie daar op gevonden wort. Marcheer
gegiste cours en verheid N. W. ten N.den ontrent : myl van dit gebergte af,
23 mylen. Hier over hebben wy gemar-hebbende ’t zelve aan de regterhand van

cheert g mylen, ter oorzaak van de omons, en aan de overkant van de rivier. Van

wegen en groote heuvelen. De gegistedaar stelden wy onzen cours N. W. ; myl,
breedte was 32.-47 min. en geen hoogtetot in cen laagte, daar wy de karren en
bekomenwagens met groote moeite doorkregen.

Maandag den 3 ditoOp de hoogte zynde,peilden wy Riebeeks-
KasteelZ. en N. Toen was de cours N Maakten wy preparatie om onze baga-

gie over de Bergrivier te brengen. MedeW.  myl , tot over cen klein spruitje,
quam van dezen dag by ons de sergeantdat wy overtrokken ; gingen van daa
die &8; dagen voor ons was vertrokken,onze couis N. N W. : myl, tot dat w

quamen op een plaats, genaamt om beesten en schaapen te ruilen , ten
einde die op onze reize te gebruikendaar wy ons nederssoegen
van welke hy een goed getal bekomenzynde ontrent 2; uuren
hadDen geheelen weg langs, die wy gepas

Dynsdag den 4 ditoseert zyn , waren meest alle zandige en
Raakte al onze bagagie aan de overkantsteenagtige heuvelen, uitgenomen agte

van de Bergrivier, en alles zonder onge-de honigbergen, en onze rustplaats was
luk. Terwyl wy nog bezig waren, mefroode kleygrond, wel met gras bewassen.
onze bagagie over te brengen, zagen wPasseerden ook ontrent de z4 rivieren, aar
swilden, die, zoo ras zy ons vernamen.de overkant van de Bergrivier, mede aan
de vlugt naamen; waar op de Heer Comonze zyde, verscheide hutjens , behoo
mandeur een sergeant met  man com-rende aan de voor dezen genoemde struik

mandeerde , die de zelven agtervolgden, enroovers, Sonquas genaamt, gebouwt or
hen met wenken en bewys van hen geende zelve manier van de andere Hottentots
quaad te zullen doen, aan ’t staan kregen,met dit onderscheid, dat zy de zelve met
en de zelve by hen lieten komentakken en ruigte dekken, daar de anderen ge
vende hen een pyp tabak, en wyzendehet zelve met matten doer

dat zy mede zouden gaan , ’t welkVan daag liet ook de Ed. Heer Com

zy deden, en quamen aldus by den Heermandeur een ordre uitgaan, dewyl wy de
Commandeur, die hun door Kaapze Hot-Hottentots Kraalen meer en meer begon
entots liet vraagen , van welke troepennen te naderen , dat niemant van ons voll

zy waren ; zy zeiden Sonquas te zynzich zelven zal hebben te vermengen ir
Cntetoe¬vleeschelyke wellust met de Hottentotze zynde de voorgemelde struikroovers; en son¬

dat zy hier waren gekomen, om op te quasNatie op straffe van gegeesselt, en als eer

zoelken eenen Eland , die zy daags teschelm van de E. Compagnie weggejaagt
vooren met een giftige pyl geschotente worden

In alle deze omwegen was onze gegiste hadden, en die ordinair des anderen daags
eerst stierf. Zy voeren pyl , boog, encours en verheid N. ten W 3 graadei

Westlyker , en gegiste breedte 32-42 hazagaai, hebben geenvee, en leven van

honig en ’t wild gedierte , ’t welk 2ymin., bevonden breedte 32--56 , lengte
399 min. gebeterde cours en verheidC schieten

Deze had een zeer ruw en schubagtigten N. 3; mylen, zynde tamelyk goe-
vel , komende ’t zelve van den grootenweder.

Sondag den 2 dito honger, die zy veeltyds lyden, en by
’s Morgens met mooi weder braken wy gebrek van vet , om zich daar mede te

smeeren. De Heer Commandeur vereerdeop van de bovengenoemde plaats , stel-
haar een schaap, en, alhoewel dit men-lende onze cours N. W. ten N. 3 my

Toen veranderden onze cours regt N. schen van geen opvoeding zyn , hadden
myl, passeerden ook 2 Kraalen van Ca zy egter de beleeftheid , dat zy aan zyn
pitein Goereman. Van daar stelden onzen Ed. tot een vergelding gaven 3 vellen
cours N. N. W. i; myl, zynde onze van boschkatten. Zy sneden aanstont.
passagie al langs de Bergrivier. Het lan dit schaap den hals af , vilden ’t zelve,
was hier al heuvelagtig ; zommige van en sneden toen eerst beide de voorbouten
de zelve klipagtig, ook eenige wel be af. Zy lieten niets daar van verloorer
quaam , om tot bouwland gemaakt te gaan, dan alleen 4kliertjes, die in de bou¬

tenH
V. DEeL.
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was, aan en meende vuur te geven;ten zyn, welke zy uitsneden, en weg-
doch de donderbus weigerde, springende

wierpen. Gevraagt zynde, waarom zi
de agterste rust op de voorste; doch hetzulks deden , gaven alleen voor reden
woedend dier , ’t welk wy anders geerdat zy dit noit aten. Zy staken he
staat maakten, of het zou de Heer Comvleesch onder de asch den tyd van een
mandeur in ons byzyn verssonden heb-3uur, en aten het toen , knabbelend
ben, liep hem raakende aan het lyf voor

gelyk de beesten by; en wy geloofden, dat het zelve varSoor veel ondervraagen van de Hee
de schoot quam, die eenvan de Ed. HeeCommandeur, bekenden zy mede van de
zyn wildschutten hem gaf; daar op lietparty geweest te zyn van die genen, de
het zelve voorts met een groote snelheiwelke onlangs een Capitein van de Ama¬
van ons. Verscheide anderen, die te paartquas zyn vee weggenomen hadden; maar
waren gezeten , wisten het zelve al meddat zy daar toe waren verzogt gewees
niet te ontvlugten , verlaatende hunn-van een Capitein van de voorsz struik
paarden met een groote schrik, waarvarroovers, wiens Kraal zy aanwezen , in
zy op verscheide plaatzen zich bezeerde welke nog al het vee was, behalver
hadden. Wy waren dezen dag veel heu-ossen , die zy mede hadden helpen7

elen overgetrokken , zynde alle zandschaften
en kegelagtige grondenWy konden die Kraal niet bereiken,

De voorsz Pikeiberg, waar langs wydewyl de zelve te verre van de hand was
gema- cheert waren, en onder welke wy RederZy zeiden ook, dat wy beter onderrig-

van dennog sionden , bekomt zynen naan daarpaanting daar van zouden krygen van de Gre-
van , om dat , teu tyce toen de Heer dczegriquas , die daar mede handdaadig aar
Gotike met de Gonj-mans oorlogde , zy Bergsgeweest hadden.
op den zelven waren vrolyk gewecst, et’s Avonts de breedte van 32 graaden 45
zetteden piketten, en gaven dien dus denmin., en lengte 38 graaden 14 min. va

naam van de i’iketeerg. De gegiste coursriabel weder.
en verheid N ten Wr: graad Weste-Woensdag den 5 dito
yker a; mylen, gisten ons op de breedte’s Morgens vertrokken wy van onz

De
an 32 graaden 32 min. te zyn, zynderustplaats, genaamt de Trompetters Door-

Trom-
het mooi weder, doch geen hoogte be-drift, stelden onze cours N. N. O. 4 myl,geettr¬

komen.Doordrift lieten een zeer groote hoogte aun onz
Donderdag den 6 dito-linkerhand leggen. Van daar onze cour

Bleyen wy op de voorsz rustplaats stiN.  myl, alwaar wy een spruitje pas
leggen, vermits den swaaren regen, die De Kraaeerden. Toen weder N. aan : myl, van
daar nederviel. Deze plaats hebben wy agter aedaar onze cours N. W. ten N. : myl

no
toen N. N. W. 3 myl ; van daar veran den naam gegeven van de Kraal, leggende cenperg.
derde onze cours  regt tenN. , van daa agter de Rhinocersrug, ter oorzaak van

N. W. 7 graaden , Noordelyker : myl geval ons daar voorgekomen
Van daar N. N. W. ; myl, alwaar wy Op deze plaats hebben wy mede ge-Leyen

juamen aan een fontein, daar schoon wa onden opregte Vaderlandze Leyen. hier.

ter en gras was. Een en 3 myl Noorde- Door tusschenspreken van de E. Heer

lyk vertierd zynde , quamen aan een Commandeur hebben de voorsz Sonquas Venoe
Kraaltje, behoorende aan de voorsz Son met de Amaquas hunne questie aangaande ning der

aet spolieren van ’t vee voornoemt , en Sonquasquas, waar in niemant gevonden wiert
en Amac-alzoo behalven die 5, die nog by ons te vooren by ons aangehaalt, bygelegt,
qua:waren , de resterende op de jagt waren onder conditie, dat de voorsz Sonquas op

gegaan. Onzen cours vervolgden wy N. de wederkomst van de E. Heer Comman-De Pike
aan langs de Piketberg 1: myl, komend seur aan de Amacquas al hun vee zullenberg
aan een rustplaats, daar wy doende wa- wedergeven , en voorts vreedzaam mei
ren, om te zien, of de zelve van wate malkanderen leven

en gras genoeg voorzien was, ’'t welk wy Vrydag den 7 dito
alzoo bevonden. ’s Morgens ten7 uuren met deizig we
Ondertusschen vertoonde zich aan ons der vertrok ken wy van onze gemelte rustEecaut

van de een Rhinocer , van een ongeloofelyk plaats, stelden onze cours om de West
Heer van groote, die met een groote furie en quaad als N. N. W.  myl ; van daar O. N
der soiel, heid regt midden op onzen trein aanquam, .3 myl , van daar N. ten O 1; myl :

enz. ,
door een daar hy langs liep tot agter toe, alwaar marcheerden nog al langs de voorsz Piket-
grooten de Heer Commandenr met zyn Kales berg, bevonden daar schoone kley en za-
Rhinoce-stont, op welke hy regt toezettede, heb velagtige gronden, overvloedig met gras ,

10s. bende de Heer Commandeur quaalyk zo en wilden Haver bewassen, en ook be- Hayet
veel tyds, om uit de Kales te komen vogtigt met verscheide beekjens, haarer
springende daar evenwel uit met een don oorsprong nemende uit de voornoemde
derbus in de hand , leide alzoo op den Piketberg; ook over al voorzien van goed
zelven , die geen zes treden van hem a brand- en timmerhout.

Een

1685.
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Een zeker Vryman, voor onzen trein stelden onzen cours N. ten W. 3 myl ; 1683.1685

uitgegaan zynde, had geschoten een Eland van daar N. W. myl ; marcheerden
en swaare toen door een kloof , die de Piketbergwegende na gissing 1000 pond , ’t welk
Flanden oorzaak gaf, dat wy ons zelven ter nede en het gebergte , meermaals genoemt,hier.

moesten stellen , om het voorsz bees aan malkanderen hegt, laatende aan onze
lofsonsvoorts te slagten , en tot onze behoefte linkerhand een kloof, genaamt Clofsons- vioot

mede te nemen; kampeerden toen op eer kloof, zynde een passagie na de Zee
zeer groote vlakte, die wy den naam ga koejen-valey, en een goede weg , on

Del-lands ven van de Elands Kraal, om reden da mede na de Olifants -rivier te komen ir
Kraal. de voorsz Eland daar geschoten was den droogen-, maar onbruikbaar in den

De zelve was van gras, water, en hout, regentyd
mede treffelyk voorzien. De gegiste cours Door gedagte kloof komende, hadder
en verheid N. ten O. 2 mylen ; de be wy een riviertje op de regterhand van ons,
vonden breedte 32-25 min. en de lengt. die haaren oorsprong neemt bezyden ge-

van 38-- min. ’t weer begon zich te be- melde kloof, en heeft den naam van de De kleint
daaren kleine Olifants-rivier, de welke wy langs Olifants

Saierdag den 8 dito marcheerden; zetteden toen onzen cours srter.
’s Morgens ten 7 uuren vertrokken wy N. W. ten W. : myl; quamen toen in

van onze rustplaats, en stelden onze cours cen valey, de welke wy den naam gaven
NO.  myl; van daarN. N. W. : myl, van St. Martyns-valey, langs heenen aan St. Mar-
om dat een groote moeras voor ons lag, weerzyden bemuurt met bergen. Ge- tyns-valei
de welke wy om moesten marcheren ; dagte valey strekt zich met veel bogten,
toen W. myl, digt onder den meerge ’t welk oorzaak was , dat wy verscheide
melden Piketberg. Wy veranderden on maalen van cours veranderden, als N. N.
zen cours N. aan - van daar O. : myl W. myl, toen N. W. ten W. ; myl :
Toen veranderden N. ten W. ; myl. Van van daar N.  myl; weder N. O. ten N
daar N. N. W.  myl ; toen wederon myl ; van daar N. N. W. 3 myl, en
N. W. ten W. 3 myl; van daar W. aar N. W. ten N.  myl; veranderden toer
myl , quamen door cen moeras , met onzen cours N. ten W. 3 myl.
Vaderlands riet bewassen , op een rust De heuvelen, dezen dag by ons gepas-De Jak-

plaats, vlak onder de Jalhals-kloof, al seert , waren alle zandig en klipagtigehalskoof

en kana-ook onder de Kanariberg, zynde de beste gronden , wild en woest met kreupel-
riberg van de Piketbergen. Alhier quamen de bosch, als mede de valcy met riet be-

bergen, die van de Bergrivier af aan de vassen , zynde zeer eenzaam en naar;
Oostzyde van ons gelegen waren, met na onzen laatsten cours quamen wy op een
de Piketberg te zamen in malkanderen rustplaats , zynde een redelyke groote
Deze onze russplaats was van gras, wa- vlakte, schaars van gras, maar overvloe-
ter, en hout, genoeg voorzien. dig van water, en hout voorzien; peil-

Dezen dag hadden wy in 't eerst van den toen den gedagten Kanariberg regt
onze marsch ontrent de lengte van : my Zuiden van ons. De gegiste cours en ver-
zandige grond, toen voorts de treffelykst. heid N. ten W. 5---5o min. Westelyke
kleygronden , en menigte van beckjens 4 mylen, regte distantie, gegiste breedte
komende van den meergemelden Piket- 32 min., mooi weder

berg, als men met oogen mogt aanschou Maandag den 10 dito
wen, ook waren die, zoo verre als mer Met mooi weder vertrokken wy van de Gregri
zien kon, genoegzaam voorzien var bovenstaande vlakte, genaamt Gregriqua ’s quas
Timmer- en Brandhout valey, en stelden onzen cours N. N. W. Valey.

Op den agtermiddag klom de Heer 3 myl door de bovengemelte St. Martyns-
Commandeur met eenige manschap of valey ; van daar N. N. O. 3 myl. De
den gezegden Kanariberg, zynde van eer nenigvuldige bogten, die deze valey heeftVeel
ongemeene hoogte. Boven ’er op zynde waren oorzaak , dat wy zoo menigmaaischoone
kon men zien twaalf schoone valeyen, deValeyen van cours moesten veranderen, en waren

hier welke wy al op de regterhand, te weten evenwel genoodzaakt die passagie te hou-
ontrent. aan de Oostzyde van ons, hadden laaten den , nademaal de heuvelen en bergen

leggen. Gisten ons op de breedte van 32 aan weerzyden onbruikbaar zyn voor den
graaden 18 min. te zyn ; gegiste cours er reiziger, dewyl de zelve klipagtig, of
verheid N. 2; graad, Oostelyker -: myl, met kreupelbosch bewassen zyn. Toen
regte distantie, zynde goed weder. was onze cours N. ten W. : myl , tot

Sondag den 9 dito op een hoek, daar wy ons ter nederssoe
’s Morgens ten 6; uuren braken wy op gen ; van waar men zien kon , dat de

van de Jakhals-kloof, en zetten onzen voorsz valey zich zelven in het gebergte
cours N. aan ; myl ; van daar stelder op onze regterhand , dat zich als een
onzen cours N. W. : myl; toen veran doolhof vertoonde, heenen strekte. Ge-
derde onzen cours  myl ; van daar N dagte rustplaats was sober van gras, maar
O. ten O. ; myl; toen N. tenO. 4 myl ; overvloedig van water voorzien. Wy

H2 ble-
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bleven hier leggen, om de hooge zand
duinen , die wy over moesten marche
ren , dat het vee dezen dag niet zou
hebben konnen doorstaan. Deze plaats
raven wy den naam van Doolhofshoek, on

de voorsz reden. De Berg-hopman, die
gisteren begon ziek te worden , kreeg

van daag een harde koorts, en klaagdt
over groote pyndoor zyn gansch lichaam,
en inzonderheid in ’t hoord, ’t welk men
bevint hier een gemeene ziekte te zyn

Van dezen dag was onzen gegiste cours
en verheid N. 4 graaden Westelyker 12
myl ; de gegiste breedte 31-55 min.,
de bevonden breedte 3154 min , lengte
38 min. , de verbeterde cours N. 3
graaden Westelyker , de gemarcheerde
weg  mylen

Dynsdag den 11 dito

’s Morgens met regenagtig weer ver-
trokken wy van de Doolhofs hoek , en
stelden onzen cours N W. ten N. ; my
dooreen steile klipagtige kloof, opgaande
na de gedagte zandduinen. Daar o
zynde, stelden onzen cours N. W. : myl

De zelve was geheel wild en woest be-
wassen, toen was ouze cours N. ten W
: myl langs een hoogen berg, die wy ter
regterhand van ons hadden. Van daar
N. N. W.  myl langs een heuvel, al-
waar ons een Olifant op de zyde quam,
die door ’t groot getier en geraas, ’t well
wy maakten , van ons afvlood, mar

cheerden wy om een bogt, en stelder
onzen cours N. W. ; myl; van daar N
N. W. myl; van daar N. W. ten N
3 myl. Toen trokken wy door een laag
te, die zeer moerasagtig was ; toen weci

W. N. W.  myl, zynde nog in die zelve
laagte, daar wy kampeerden, en die van
gras , water, en brandhout jegenwoor-
dig wel voorzien was. Terwyl wy hiei
stonden , quam wederom een Olifant
waar op de Ed. Heer Commandeur or
donneerde op de trompet te blaazen, er
op den trommel te slaan, om hem te rug

te doen wyken; waar van hy ook, zoo
t scheen, een weinig vervaart was. H
ging dan ons kampement aan d’eene zyde
langs, zonder eenig quaad te doen. De
gegiste cours en verheid N. N. W. 3;
mylen; de gegiste breedte 3141., er
lengte van 38-45: min. , de gemar
cheerde weg 4 mylen.

Woensdag den 12 dito
’s Morgens ten 7 uuren vertrokken wi

van onzen rustplaats, die wy den naan
Steldengaven van de Olifants valey

onzen cours N. W ten W. 2 mylen

meest door mocrassige vlaktens, als ook
schraale zandgrond, zeer wild bewasser
met lies, ruigte, en geen gras ; maa
wort bevogtigt met een riviertje, 't welk
redelyk goed water was. Toen stelden
wy onzen cours N. W. ten N. tot op

VAN DE

den middag, marcherende in een valey, 1695.
die den naam heeft van de Olifants-jagt
De zelve is gelegen tusschen 2 bergen. De Oli-
Deze valey met de bergen strekt zich in fants jagt
t einde, en loopt toe als een fuik; zyndc

het gebergte steenagtig, en de valey zan-
Wy sloegen ons op half weg vandig.

de zelve neder, ontrent een kloof in

t gebergte aan onze linkerhand
Deze plaats was maar tainclyk voorzien

van gras , doch bevogtigt met  spruit
ens, waar van ’t eene brak , en ’t ander

maar passelyk zoet water was. De voorsz
raley is bewassen met Rinocer-bosch,

alhier zoo genaamt, om dat de zelve daai
gemeenelyk in legeren. Hadden ’s mid-

ensags de breedte van 3145 min
lengte van 38-33 min., de gebeterde
cours en verheid N. W. s graaden Weste

yker 3; mylen; mooi weder.
Donderdag den 13 dito.

’s Morgens met mistig weder vertrok
ten wy van de Olifants-jagt, en stelden

onzen cours W. N. W ; myl tot aar

de bovengedagte kloof; van daar N. W
en N. 3 myl, waarende in meer gemelde

valey ten einde toe; van daar N. W. :
myl over een zandigen heuvel; toen na-
men onzen cours N. ten O. ; myl lang-

een klipagtigen berg. Toen zetteden de
cours N. O. a myl ; zagen toen de zet
regt W. ten Z. O van ons ; van daar
N. ten W; myl marcherende van den
voorsz zandigen heuvel af in een laagte, De ok.
genaamt de brakke valey, daar wy kam- ke Valey,
eerden. Deze valey is redelyk van gras
voorzien; by de zelve is een waterkuil,
in welke zeer brak water is , behalven

een inhammetje, zynde in ’t vierkant
ontrent 8 voeten. In ’t zelve is redclyk
zoet water, zoo dat hier brak en zoci
water in een en dezelve kuil wias. Brand-

hout is hier mede geen gebrek. De ge-
ziste cours en verheid N. N. W. 1; my !
de gegiste breedte 3139 min. , de
lengte 38 graaden 30 min

Vrydag den 14 dito
’s Morgens ten 7; uuren vertrokken

vy van de Brakke valey, en stelden on-
zen cours N. ten O. ; myl over een zan

digen heuvel, die met kreupelbosch be-
Zetteden van daar onzenvassen was.

cours N. N. O. : myl langs een bergje, DeUien
den Uilenberg genaamt, ter oorzaak der berg.
Uilen, die daar in menigte op gevonden
worden

Dit gepasseert zynde, quamen wy aan De Mlip-
het gebergte, genaamt de Klipfontein,fontein,

en zeld-om dat aan de cene kant van de zelve eer
222meonteinuitspringt, zynde zeer aangenaam
weergalm

water. Deze berg heeft een Echo, dat nier
men vertrouwt diergelyke noit zal ge
hoort worden, alzoo de zelve op ’t blaa
zen der trompet een menigte van weer
galmen gaf. Beneden dien berg lag een

valey
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te ryden, wegens de hooge en steile klip- 16851685. valey van schoone vette kleyaarde , wel
pen, daar wy, buiten gedagten, zondermet gras bewassen; doch brak van water
schaade aan karren of wagens afraaktenToen was onze cours N. ten O. ; myl,
n ’t beklimmen en afgaan van ’t voorsztot op de krans van den voorsz berg;

gebergte waaren onze coursen O. N. O.van daar N. myl tot op een zandigen en
myl, Oost -; myl, N. O.  myl, enklipagtigen heuvel, daar wy, vermits de

N. N. W. myl, tot in de gedagte valeyhoogte, met groote moeite opquamen.
van de hooge Boomen. Toen was onzeHadden toen een zeer groote vlakte voor
cours N. ; myl, en quamen aan de Oli-De Oli-ons, die haar strekte O. en W. langs he

fants-fants rivier, alwaar de zelve haar met :gebergte naar de zeelcant rivierarmen strekte O. Z. O. en W. N. WWy peilden toen de zee van ons W.
van daar N. N. O. 3 myl langs een bogtten Z. 7 mylen. Van daar stelden wy

Toen weder N. : myl,van de rivier.onzen cours N. ten O. 3 myl, ook N.
tot op een hoek , alwaar wy van coursmyl, mitsgaders N. O. : myl, zynde dit
veranderden N. N. W. : myl tot aan deonze cours van gedagte hoogte, die zee-
Doordrift, alwaar wy ons zelven ter ne-langzaam nedergaat, tot onder den DassenDe Das-

dersloegen , dewyl dit de plaats was, daarsenberg berg , alzoo genaamt om de menigvuldige
wy moesten overschepenDassen , die zich in de klippen van dat

Deze rivier neemt haaren oorspronk uitgebergte onthouden, zynde de zelve vo
het gebergte , dat wy Oostelyk van onsholen en spelonken, gelykende zeer wel
hadden , en loopt met veel bogten naareen oud en vervallen gebouw
t Westen, en komt alzoo eindelyk haarOnder de voet van dezen berg moesten
vater in zee te lossen. Zy heeft haarerwy kampeeren , om dat wy dezen dag
naam van de Olifanten, die hier dik wil-diepe en hooge zandwegen waren gepas-

in groote menigte langs heenen gevondenseert , waar door onze trekbeesten zeer
worden. Zy is ook bewassen met ge-afgemat waren , en dezen dag onbequaan
boomte, een soort, dat men in Holland Wat vooom de groote hoogte, die voor ons lag,
wilgenhout noemt, als mede met doorn-boomenover te konnen trekken

hier zynboomen van ongemeene grootte, dieOp deze onze rustplaats was uitnement
vrugten dragen, gelykende de turkzeschoon gras, en bevogrigt met verscheide
poontiens ; doch t eenemaal wild, ensneluitspruitende fonteinen, gevende zeei
onsmaakelyk. Deze onze rustplaats waszoet en aangenaam water, en het gebergte
overvloedig voorzien van gras. Onzewas overvloedig van brandhout voorzien
gegiste cours en verheid was N. O. tenDe Ed. Heer Commandeur deze namid-
N.  graaden, Oostelyker 3; mylen; dedag den berg opwandelende, schoot on
gegiste breedte 31 13 min., lengte vanslipsprin-derweeg een klipspringer, de rheebeesten
38 38 min. , de gemarcheerde weg 3gels let, in Nederland zeer gelykende; doch val
mylen 35 min.veel kleinder, als mede een haas, heb-

Sondag den 16 dito.bende een smuil als een jakhals, en van
Maakten wy preparatie, om onze bastaart als cen vos, maar aangenaam van

gagie over de Olifants- rivier te brengen;smaak, en blank van vleesch. Onze ge
maar vermits het regenagtig weder kongiste cours en verheid N. ten O. 7 graaden
zulles niet volbragt worden. DierhalvenOostelyker 4. mylen, de gegiste breedte
wy genoodzaakt waren stil te blyven leg31—23 min., en lengte van 38 graaden

In deze rivier wort visch gevonden, Wat voorgen.30 min., goed weder.
gelykende zeer wel in gedaante den kar-visch inSaterdag den 15 dito deze rier, en in smaak den zalm in Holland, vier’s Morgens ten 7; uuren met dyzig wee
zynde van groote, als een gemeene kab-vertrokken wy van ons bovengedagt kam-
beljaauw.pement , en stelden onzen cours N. O.

Hier leggende, bevonden wy, dat deten N. myl, tegen een klipagtige hoog
Olifants-rivier nog vermeerdert wort mette, langs een berg , die met eenig ge
een riviertje , ’t welk zich landwaart inboomte bewassen was. Van daar naamer
strekt Z. L. O. enN. N. W., en, zooonzen cours O. N. O.  myl, toen N.
wy van de Gregriqua ’s konden vernemen, 't Hesi-ten W. : myl; toen N. N. O. : myl, a
zyn oorsprong nam uit het Hesiqua ’s ge- quas ge-langs en onder gedagten berg. Boven or bergt.
bergte , en wort langs heenen bewoont waarde hoogte komende, stelden wy onzen
door meergenoemde Sonquas. Door on-cours N. O. ten N. 1; myl door een
derzoeking en narigting bevinden wy,groote zandige vlakte, met allerhandige
dat de voorsz Sonqua’s zyn zoo veel alswilde ruigte bewassen. Dit gepasseert zyn-
de armen in Europa, waar van yder natiede, quamen aan het gebergte, waar agter eer

De hoog van Hottentots de haare heeft, die vanvaley legt, genaamt de Hooge Boomen-Boomen
hen gebruikt worden, om kondschap teraley , om dat in de zelve twee hoogevaley
geven, wanneer zy eenige vremde natien Sonquasboomen gevonden worden. Het voorsz

gewaar worden. Zy rooven van hunbeschregebergte was redelyk gemakkelyk om te
eigen Kraalen, in welkers dienst zy zyn, ten.beleliminen, maar zeer gevaarlyk om af

niet.H 3
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Alhier iè8;.van dit gebergte onthouden.

niets ter wereld; maar wel van anderen
soegen wy ons ter neder. Deze rust-1607.

het zy by oorlog of by vrede, dewyl zy
plaats was cen kleygrond , wel van gras

gelyk bevoorens verhaalt is, niets heb- en hout voorzien. Hier leggende, be-
ben, als ’t gene zy op den roof haalen Vee

vonden wy, dat haar in deze landstreck
QuartelsMaandag den 17 dito een menigte van quartels onthielden, van pe’s Morgens met het aanbreken van der aan, veeren, en grootte, de Europische

dageraad, namen de Vrylieden, die ons
t’cencmaal gelykende.

tot dus verre met haare wagens gecon De Hottentotten , welke wy by ons
De Vry- voyeert hadden, hun afscheid, en, op nadden , gingen daar op ter jagt, stel-lieden ne- hun verzock, gaf hen de Ed. Heer Com- lende haar zelven in een rei , yder menen hieihun ac- mandeur verlof, om tot hunne behoeft

een kerri in de hand , zynde een swaarscheid van te mogen schieten zeckoejen , elanden
vandelstokje , jagende het veld langs,en rhinocers, en vermits de geduurigezyn Ed.

en zoo ras zy een quartel opdoen, wetenregen, die tot den middag bleef aanhou
zy de zelve met een ongemeene grooteden, konden wy onze bagagie dezen dag
vaardigheid in de vlugt te goyen; op demaar ten deelen overbrengen ; hadder
zelve wyze jagen zy patryzen, haazen,s’avonts de breedte van 3115 min., en
n allerlei klein wild.de lengte van 38--3 min, de verbeterde

Hier vonden wy een scorpioen , van
cours en verheid N. O. ten N. 6 graader Grootgroote als een Rhynkrecft in Europa,Oostelyker 3; mylen. Scopioen

groen van couleur, en haare schaaren metDynsdag den 18 dito.
lange hairen bewassen , gelykende zeerMet mooi weder bragten wy onze
fenynig, en vinnig. Dezen dag was onzeresterende bagagie aan den overkant van
gegiste couis en verheid N. 9 graaderde Olifants - rivier, vertrokken des na-
Westelyker ; mylen. De gegiste breedtmiddags ten 2 uuren van de Doordriften
31 min. , de lengte 38-35 min. ,Stelden onzen cours N. O. ten N. 13 myl
bevonden breedte 31 men.tegens een hoogte op , na het gebergte

Donderdag den 20 ditoDeze hoogte tot aan de bergen was schoone
sMorgens met mistig weder vertrok-avelagtige grond. Van daar gingen wi

ken wy van den Baviaansberg , steldenN.  myl tot in een laagte aan de rivier,Wide
onzen cours N. ten W. 3 myl, en over-alwaar wy weder kampeerden. Het veldHaver,e
nits de menigvuldige heuvelen, die wyeen zeld- daar wy stonden , was een knie hoog met
moesten passeren, waren wy genoodzaakt222me gras en wilden haver bewassen. Dezen dag

Haes. verscheide maalen van cours te veraride-schoot een van ons volk een haas, de Eu
ren, als W ten N.  myl, N. W. terropische zeer gelyk, behalven de lepels
Wmyl, W.myl, en N. ; myl.die zoo groot waren, als de ooren van
edagte heuvelen waren zandige en ooleen gemeenen ezel
klipagtige gronden, bewassen met ruigteWoensdag den 19 dito
en kreupelbosch. Hier beneden gekomei’s Morgens met mistig weder, vertrok

zynde, vonden wy buiten vermoeden eenken wy van onze rustplaats, en stelden
iviertje met aangenaam water, ’t welk,onzen cours tegens cen hoogte opN. aar
ten zy met overgroote regentyden, t'’eene-3myl; van daar N. ten W : myl; toer
maal droog is , daar 'er ter contrarie nuN.  myl, tot aan een spruitje, 't well
wel 3 voet water in was. Het is langs Doorn-zyn water quam te lossen in de voorsz
heenen meest met doorn geboomte, en geboonrivier. Van daar veranderden onzen cours
den oever langs heenen met schoon gras te hierN.O. myl; toen N. N. W. aan : myl

bewassen. 't Heeft zyn uitwatering in demet een bogt om de rivier. Passeerder
Olifants-rivier, en strekt zichZ. Z. Onog een spruitje , als ’t voornoemde
en N. N. W. marcherende langs ’t zelveWy waren alhier op een vlakte, die zich

N. strekte : myl, de zelve was overvloe ontrent  mylZ. Z. O. om bequame plaats
te vinden , dewyl wy genoodzaakt wa-dig, en zoo digt van wilden haver be
ren daar door te trek ken. Hier over zyndewassen , dat men niet anders zoude ge-
stelden wy onzen cours N. W ten W.oordeelt hebben, of het was een Europi-
myl tegen de hoogte opgaande. Vanaansche bouwakker. Toen stelden wy
daar W. ten N. myl. Toen N. W. myl.onzen cours door een steenagtige kloo
over een vlakte, zynde meest kleygron-N. ten O. tegen een hoogte op : myl
den, en quamen zoo weder aan de Olifants-boven op was een vlakte , mede me
rivier , daar de zelve tusschen hooge enschoon gras bewassen. Deze hoogte af-
klipagtige heuvelen door stroomt, en haargaande , stelden wy onzen cours N. ter
Z. W. heenen strekt. Volgens onzenW.  myl door een kloofje ; toen was
cours van deze plaats een zeer hoogeonze cours N. N. O. xy myl, tegen een
andberg opgegaan zynde, stelden wybergje op ; van daar quamen wy in een
onzen cours N. W1i myl , tot in een Delaagte aan de rivier N. W. : myl tot on-
laagte, genaamt de Bakkelyplaats, heb- Bakkelyder den Baviaansberg, alzoo genaamt om
bende aan de cene kant de rivicr, en aan paalsde Baviaanen , die zich in de spelonken

de
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dat zy ons daags te vooren verzogt had- 1685.de andere kant gebergte, waar in mineraal
den nog een dag hier te blyven, en be-valt , daar wy ons nedersloegen. De
oofden nog cenig vee aan ons te verrui-zelve was maar redelyk van gras voorzien

len, gelyk ook tegen den middag ge-Onze gegiste cours en verheid N. W. 8
schicde.rraaden Westelyker 5a mylen. De ge-

Ondertusschen tragtte de E. Heer Com-giste breedte 30--58 min., en de lengt Vrede
mandeur de questie van de voorgemelde tusschervan 38 14 min , de gemarcheerde weg
Gregriquas, die voor een gedeelte alhier hen en

6 mylen 21 min.
andereby malkanderen waren , by te leggenVrydag den 21 dito.
Hotten’t welk, door veel onderrigting van den E.Bleven wy nog op de rustplaats leg tots ge

Heer Commandeur, hen zeer aangeraaden maackgen , om het volk, dat afgemat was
wiert, te weten, dat zulks te doen bestwat te laaten bekomen, en alle, die zich
was , dewyl zy een kleinc natie wareneenigzins quaalyk bevoelden, te doen cu
en oorlog onder malkanderen te voerenreeren , gelyk men voor dezen op deze
quaad was, en dat andere Hottentots henplaats gewoon is te doen ; nademaal de
des te gemakkelyker van hun vee kondenEd. Heer Commandeur berigt was, dat
berooven ; waar op zy eindelyk beloof-zich hier een kraal van Hottentots op-
den, het vee, ’t welk de Ed. Heer Comnielt, zynde de Gregriquas natie, wiert
mandeur tot meer voldoening stuk voordaar 3 man na toe gecommandeert , on
stuk met tabak nog betaalde , aan dende zelve op te zoeken, en hen te bewe
voorgedagten Capitein weder te geven,gen , dat zy met hunne huisjens en vee
en voorts vreedzaam met malkanderen teby ons zouden komen ; maar, daar ko-
levenmende , waren zy (Gregriqua ’s) dien

Dezen namiddag ging de Ed. Commanavond te vooren vertrokken, uit vrees,
deur na de gedagte Kraal ; aldaar kodat men hun vee hen afnemen zoude, om 1el6222
mende, slagteden zy een schaap tot eendat zy tegens hunne Capiteinen, die van

me wyze
affcheidsmaaltyd van een hunner Capi-de E. Compagnie aangestelt waren , er van hun

teinen , en baazen , die met ons medt vee tedes zelfs stok met een kopere knop
slagten.zouden reizen. Dit slagten ging op dezewaar op des Compagnies merk staat.

navolgende wyze in zyn werk: voor eerstvoeren, hadden opgestaan, en der zelvei
eiden zy ’t schaap op zyn rug neder,vee ontnomen, om dat de zelve geen vee
wanneer yemant van hen ’t zelve levendigwilden ruilen ; maar dat het uit vrecs
den buik opsnee, en zyn hand toen daarwas ,, dat wy hun vee zouden nemen
in stak, en haalde het ingewand daar uit,bleck daar uit, dewyl zy zelve in getal
terwyl het schaap nog leefde. Daar naontrent de 30 persoonen met eenige
wiert het op een slordige manier het velschaapen dien eigen avont nog by on
aan de cene zyde afgehaalt, en toen hetquamen, na ’t scheen, om te vernemen,
vleesch van ’t schouderblad afgevild , erof op hen iet quaads zou ondernomer
de ribben aan de eene zyde van de rugge-worden ; en dewyl zy niets konden be
streng afgebroken ; toen de zelve eenmerken , nademaal hen alle vriendschap
voor een uit het vleesch geschild, het welkbetoont wiert met ’t vereeren van tabak
zy aan de andere kant op de zelve wyzere¬en ’t schenken van brandewyn ,
handelden. De reden , waarom zy hetsolveerden zy dezen avont nog eenige
vee, dat door hen geslagt wort, den halsvan de hunnen heenen te zenden , om

niet afsnyden, is, om het bloed te hebhunne vrouwen , huisjens, en vee her
ben , dat zy schoon by een verzamelen,waarts te haalen. Bevonden breedte 3c
opkooken, en dan eeten; ja zelfs in ty-graaden 56 min , en lengte van 38
den van hongersnood wort de huid medemin., de gebeterde cours en verheid N
voor hen gebraaden, en van hen gegetenW. 4 graaden Westelyker 5: mylen.
zoo dat van een geheel schaap niets weg-Saterdag den 22 dito
geworpen wort, dan alleen de drekWaren wy genoodzaakt nog hier te

Maandag den 24 dito.blyven, dewyl wy de gedagte Kraal wa
Met regenagtig weder ’s morgens tenren verwagtende, om eenig vee, als ook

9 uuren vertrokken wy van de Bakkely-melk voor tabak te ruilen, die dezen na

jlaats, en stelden onzen cours N. N. Oniddag voor een gedeelte alhier by ons
myl , door een kloof tegen de hoogtejuamen, en een Kraal maakten ; waa

op. Daar boven komende stelden wyop zy cerlang hun melk, en cenig vet
onzen cours N. ten W. ; myl, over eenby ons te verruilen bragten. Hier of
groote vlakte; de zelve over zynde, qua-onthaalden hen de Ed. Heer Comman-
nen wy aan een snel afloopend riviertje,deur met schaapenvleesch, en ryst, en
daar by de voorige reizigers weinig ofbeschonk hen met eenige brandewyn
geen water in gevonden is, daar het jewaar mede zy hen den geheelen nacht
genwoordig ter contrarie wel 3 voetervrolyk maakten.
diep was; doch brak water. Wy warenSondag den 23 dito.
hier wel 2 uuren bezig, om onze karrenStonden wy nog ter plaats voorsz, om

en
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en wagens ’er door te brengen, vermit.
de steue kanten aan wederzyden, die wy
renoodzaakt waren schuins af te graven
Dit riviertje strekte zich alhierO. en W
Hier van daan stelden wy onzen cours N.
a myl, alwaar wy ons ter nederssoegen
alzoo wy een kuil met water hier aan-
troffen , waarom wy hier genoodzrakt
waren te blyven , nademaal wy ander
nog in geen 6 of 7 mylen water zouden
gevonden hebben. Het was hier, en a
de weg, die wy gepasseert waren, sober

van gras voorzien ; zynde alle woest en
wild land. Hadden hier ter zyden ver-

scheide groote heuvelen, waar onder eer
met mineraal. Gegiste cours en verheic
N.  graaden Westelyker 1; myl; gegist
breedte 30---50 min. , en lengte van
38 14 min

Dynsdag den 25 dits
’s Morgens ten 7 uuren vertrolcken wy

van deze rustplaats, stelden onzen cour
N. ten O. : myl, marcherende tusscher

2 bergjes door. Van daar N. aan - myl
toen veranderden wy onzen cours N. N
O.  myl; van daar N.  myl, en N.
W ten N.  De bergen tot hier to
aan weerzyden waren alle Mineraal-ber

gen, houdende, zoo als uiterlyk te zien
was, koper en yzer. Waren alhier aan de
kloof, die wy met veel omwegen moestei

passeeren, als N. 11 myl, daar een plaat
lag, genaamt de Hooge Kraal, alwaa
wy Mineraal gevonden hebben, gely

kende wel na die van de Amaquas. Toer
N. W. ten N. : myl, en quamen weder
aan een kloof, en stelden door de zelve
onzen cours N. ten W ; myl ; van daar
N. N. W. en N.  myl. Wy ver
anderden onzen cours N. N. W ; myl
van daar N. W. ten N. ; myl, en N
W. ten W : myl. Toen stelden w
onzen cours N. W. ten N. : myl, er
N. N. W.  myl, alwaar wy quamen
aan een grip met goed water , daar wy
ons ter nederssoegen. Deze plaats wa
van geen of weinig gras, maar wel van
groene bosjens voorzien , daar het ver
zich mede behelpen moest, en ’t geer
ons tot brandhout diende

De wegen, die wy dezen dag gemar-
cheert hadden, waren al tusschen en ove
hooge klip- en zandagtige bergen, all
wüld en woest bewassen , op de welke
veel wilde Paarden liepen, schynende van
verre afchgraauw te zyn. De marsch

viel ons dezen dag zeer swaar, alzoo by
na tot den avond toe daar over bezig
waren. Wy gaven deze plaats den naan
van Goede Hoop, om dat alhier by ons
en noit by anderen , water gevonden is
t welk ons dede hoopen, dat wy in het

wederkeeren het zelve zouden vinden.
De cours en verheid N. N. W. 4 graa-
den , Westelyker 5’ myl. De breedte

VANDE

van 30 gtaaden 4r min., en de lengte van 169.
8 graaden 3 min

Woensdag den 26 dito

sMorgens ten7: uuren braken wy op, De eerst
en stelden onzen cours N. ten W myl, en twee
tot dat wy quamen in een laagte, genaamt de Mod¬

serkuil
de eerste Modderkuil. Van daar stelder

onzen cours N. W. ; myl , tot aan de
tweede Modderkuil. Zy worden alzoc
genaamt, om dat by de voorige Reizigers
aldaar anders geen water gevonden wiert

als in de zelve , , ’t welk daar toen zeer
modderig en brak was. Van daar namer

onzen cours N. ten W. ; myl, toen regi
N. myl, NN. W. myl; N. W. ten
N. myl, en N. te W. 3 myl, en qua-
men toen onder Meerhofs Kasteel, zynde Meerhofs
cen berg zoo genaamt na een persoon, Kastee
die deze landstreck mede heeft bereisd

In de zelve is een groote spelonk, zynde
poorts gewyze, door de natuur alzoo ge
maakt. De Ed. Heer Commandeur klom
boven op de zelve, en bevont , dat de
berg zich wel ; mylen in de lengte uit-
strekte met een hooge rug, hebbende aan

Wit Al
de cene kant een gang van schoon wit

bast en
albast, en aan de andere kant rood en Marmei
wit marmersteen, bruin en wit, ook steen.
graauw en wit, als mede geheel witte

Wy stelden ons zelven alhier ter neder

alzoo dezen dag een swaare en moejelyke
marsch hebben gehad , ter oorzaak van
verscheide zeer hooge bergen, en buiter

vermoeden mocrasagtige valeyen , die w
over en doorgetrokken waren ; ’t welle
onze beesten zeer afgemat had. Deze
plaats was sober van gras voorzien , en
ver den grond in de laagte zeer steen-

agtig, maar bevogtigt met een klein loo
pend spruitje, dat by anderen noit, dar
jegenwoordig alleen , gezien, en well
water eenigzins brak was ; doch goed om
te gebruiken; en nademaal hier geer
geboomte is , waren wy genoodzaalt
voor brandhout te gebruiken de ruigte
enbosjes, gelyk wy voor dezen dag mede
hadden gedaan. De gegiste cours en ver

heid N. N. W. 2 mylen , de gegiste
precdte 30--31 min. , de lengte var
3758 min. , de gemarcheerde weg a

mylen

Donderdag den 27 dito
sMorgens ten 8; uuren met regenagtig

weer vertrokken wy van Meerhofs Ka-
steel, en stelden onzen cours N. W. heen

door een kloof tusschen twee steenagtige
heuvels. Met de zelve cours avanceerden
wy na gissing 1; myl, toen was onze
cours N. ten W. : myl tot op een hoog-
te , daar wy genoodzaakt waren te bly
ven vermits de moejelyke steenagtige
als ook moerassige wegen zoo wel o
de heuvelen, als in de valeyen , daar de
karren en wagens menigmaal in blever
steken ; ’t welk onze beesten t'eenemaal

hac
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boven op de gedaante van een tafel, alshad afgemat, en waren dezen dag onver 1685
mede nog een menigte van bergen vanmogende verder te trekken. Deze plaats
een zeer ongemeene hoogte en lietenzoo wel, als die weg, die wy gepasseert
’t zelve op onze regterhand leggenwaren , was sober van gras voorzien

Van onze rustplaats tot hier aan dezenmaar bewassen met allerhande wilde on
berg was ’t land meest zandig en volbruikbaare groente en bosjes. Alhier
kleine heuvelen, die wy moesten passee-wiert door ons een klein riviertje gevon-
ren , het welke jegenwoordig doorslin-den, gelyk wy 'er ool verscheide gepas

seert waren , doch al haar water eenig zert wort met een klein loopend riviertje.
voorzien met redelyk goed water. Toerzins brak ; ’t welk men oordeelt te komer
stelden wy onzen cours langs gedagtenvan de salpeteragtige gronden, en ge
berg N. N. W.  myl, marcheerden zocbergten. Het land vertoont zich zelver
door een kloof van hooge zandige heuve-anders niet als een woestyne , dewyl
len , onzen cours N. i myl zynde , enwaar na toe men zich keeert, geen boom

te zien nog te vinden is ; oolk wort het juamen aan de rivier, genaamt de kleine Kieine
Doorni-Doornbosch-rivier, om de doornboomen,niet bewoont, als door Sonquas, die he
bosch-nidie langs de zelve hier en daar gevonderzelve doorloopen, en zich geneeren me
vier, enworden. De voorige Reizigers hebberhet wild , ’t well hier zeer weinig ge- 17m1

hier geen, of zeer weinig water daar invonden wort. Deze Sonquas zyn in
gevonden , daar het nu in tegendeel ordienst, en worden gebruilet van de Amac-

quas, onder wellce natie zy oolt bchoo erscheide plaatzen wel 3 voeten dier
vras, en zeer hard aflooptren. De gegiste cours en verheid N. W.

ge- Hier van daan stelden wy onzen cour5 graaden Noordelyker 2: mylen ;
N. ten W.; myl langs gedagte rivier,giste breedte 30---26 min., en bevonden

breedte 3038 min. , en de lengte van over de voet van een zeer klippigen berg,
bezet met eenige zeer weinige boomen,37 min. , de gemarcheerde weg 2:
van waar wy door de rivier heenen marmylen

lrydag den 28 dito. cheerden, en ons zelven aan de overkant
’s Morgens ten yuuren met moi wedei ter neder sloegen. Wy hadden dezen dag

vertrokken wy van onze rustplaats, en uitnement warm weer , waar door wy Zeldzaa
me Vliestelden onzen couis N. ; myl tegen de schrikkelyk gequelt wierden van een soor
en , en

hoogte opgaande, en om de hoogtens te van vliegen, blinden genaamt, van cou-
Sloemen.

myden , hadden wy verscheide coursen eur geel en ook swart. Zy steeken met
als N. W ten N.  myl, N. W.   myl, een angel , die zy aan de kop hebben,
N. N. W. myl, N. ten W.  myl, tot groote plaag van menschen en beesten,

en N. N. W. ; myl , tot dat wy qua en die volgens onderrigting der Hotten-
men aan de laatste Modderkuil , alzoc tots , zoo lang hier gevonden worden,
genaamt , om vooiverhaalde reden ; en tot dat 'er een soort van bloemen , de
overmits de zelve t’ecnemaal was toe- joudsbloemen in ’t Vaderland zeer wel ge-
gegroeid ordonneerde de Heer Com- lykende, begint te verwelken, wanneer
mandeur , , den zelven schoon te maa- die vliegen t’eenemaal verdwynen. Deze
ken , om op onze te rugkomst alhie onze rustplaats was zeer sober van gras
water te vinden, alzoo hier anders geen voorzien, maar meest bewassen met wilde
water was , ’t geen bequaam is te gebrui- ruigte, oneetbaar voor het vee. De ge-
ken, als alleen een klein gat onder eer ziste cours en verheid N. ten W. 3 graa-
klip gelegen, ’t geen nog eenigzins brak den Westelyker 3; mylen ; de gemar-
van imaak is, en weinig in quantiteit heerde weg 3 mylen 56 min.; de gebe-

terde couis en verheid van den 28sten dito't Loopend water, dat hier ontrent ge
vonden wort, was zeer zout, en gaf een tot dato dezer N. ten W. 6 graaden,

Westelyker ;; mylen, de bevonden breedtreuk als pekel van zich. Dit schoon-

maaken verrigt zynde, stelden wy onzer van 30--f min., en lengte van 37. 30
cours N.  myl tot op een groote vlakte min

daar goed gevonden wiert ons ter nede Sondag den 30 dito
te slaan, dewyl alhier redelyk goed water sMorgens ten 7uuren met mooi wee-

gevonden wiert; maar ’t gras was alhiei vertrokken wy van de voorsz rivier, en
zeer sober. Onze gegiste cours en ver telden onzen cours N. N. W. : myl
heid was N. O. ten W. 5 graaden Weste van daar N. W. ; myl tot op een hoog-
lyker 2; mylen te ; veranderden toen onzen cours, on

Saterdag den 29 dito een andere hoogte heen, W. ten N. : myl.
Vertrokken wy ’s morgens ten 7 uuren Van daar N. W  myl tot over een hoo¬

van de bovengedagte plaats, en stelder gen heuvel, en stelden toen onzen cours
onzen cours N. ten W. 3 myl, tegen de V. NW. myl, en Westelyker -: myl.
hoogte. Daar op zynde, stelden wy on- Van daar N. ten W.  myi, tot op een
zen cours N. N. W. 2: mylen, en zager zeer hoogen heuvel, daar wy de zee W.
toen voor ons uit een bergje , hebbende Z. W. van ons af zagen naar gissing 6 my-

len
V. DEEL.
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een rug van een hoogen zandigen heuvel¬en. Van hier namen wy onzen cours 585
Van daar stelden wy onzen cours N. tenNN.  myl, van daar N. W. : myl
V.r myl, en quamen weder aan de ge-en W. N. W. I myl, alwaar wy aan een
lagte rivier ; toen was onze cours regtspruitje quamen, 't welk wy langs mar-
N.myl langs de zelve rivier, aan welkccheerden en N. N. W. ; myl , en door
wy kampeerden. Hadden een hoogeniet zelve zynde , trokken jegens een
pitzen berg N. N. O. van ons, leggendehoogte op W. ten N.  myl. Van daar
egt voor een kloof, die wy moestenstelden onzen cours N. ten W.  myl-
passeeren. Het gebergte, dat wy dezenen N. W.  myl. Toen N. W. ten N.
lag gezien hebben, en gepasseert waren,3myl; van daar N. N. W.  myl. Toen
was meest ja byna geheel van massivewederom N. W ten N. myl, en N.
klipsteen. De meergemelte Doornbosch-W.  myl, van daar marcheerden wy te-
ivier wort alzoogenaamt, om de menig-rens de hoogte op, en stelden onzen cours Te
juldige groote Doornboomen, die langs poomN. N. W.  myl, met de welke wy op
de zelve gevonden worden. Deze rivier, boomen.de hoogte quamen , en gingen van de
zoo men hier bevint , neemt zyn oor-zelve regt Noorden : myl , tot aan de
prong uit het gebergte, dat wy N. vangroote Doornbosch-rivier, alwaar wy
ns hadden , en wort vermeerdert metons ter nederstelden. Deoorzaak van deze
nenigte van spruitjens, die langs heenenmenigte coursen was ’t hoog gebergte,
van het gebergte ter wederzyden daar inover de welke wy onmogelyk konden

komen, en dierhalven genoodzaakt wa- loejen , en komt dan haar water in zee

te loozen. De voorige Reizigers hebbenren alle klooven en laagtens te zoeken

in deze rivier geen water, als alleen indie te bekomen waren. De gebergten
en wegen, door ons dezen dag gepasseert grippen en kuilen, gevonden ; daar de

waren klip- en zandagtig, en met geen elve nu in tegendeel zeer diep is , en
snel aflooptde allerminste boomgewassen. Deze onze

rustplaats was weinig van gras voorzien; Hier leggende wierden wy in den avont.
maar overvloedig van hout, ’t welk hici stond een vuur gewaar, waar op de Ed.
langs gevonden wort. De gegiste cours Heer Commandeur een sergeant met 10
en verheid N. W. ten N. 4 graaden, man , en eenige van de by ons hebbende

Noordelyk 4 mylen, geen hoogte beko- Hottentots, commandeerde, om te ver-

nemen, wat zulks mogt beduiden, die,men.
Maandag den 1 October. a dat hy ontrent 3 uuren had uit gewecst,

sMorgens met mooi weder vertrokken weer te rug quam, by hem hebbende een

wy van onze rustplaats en stelden onzer Imacquas Sonqua, en rapporteerde met
cours N. N. W. ; myl , langs voorge eenen, dat hy wel 2o diergelyke Sonquas Sonquas
dagte rivier, de welke wy doortrokken oy malkanderen gezien had, na de welke
Van daar N. ten O. : myl, alwaar wy 1y een van zyne Hottentots voor uit
de rivier weder door moesten trekken. zont, om volgens ordre van de Ed. Heer
Toen was onze cours N. O. ten N. : myl, Commandeur, aan hen te verzoeken, om
alwaar wy ons genoodzaakt vonden ge yons te komen, en hen te beloven , van
dagte rivier weer te passeeren. De oor- hen geen quaad te zullen doen; maar zoc
zaaken van het dikmaals door deze ri ras zy hem gewaar wierden, al schoon hy
vier trekken, waren deze, voor eerst di hen toeriep, dat zy zouden blyven staan
groote klippen, waar mede zy aan weer- namen zy egter zeer verbaast de vlugt,
zyden bezet was ; en ten anderen, om en lieten al hun geweer van pyl , boog,
dat de zelve slangs wyze tusschen de heu en hazagaai agter. De sergeant, zulk-
velen doorvliet als mede de menigvul iende , volgde hen aanstonts agter na,
dige spruitjens , die van ’t gebergte hier en riep tegen zyn Hottentots, dat zy
nkomen, en alzoo de wegen diep en on zoo ’t mogelyk was , een van de zelve

bequaam maaken , om te bereizen, waar zouden zien te krygen , die dan dezen
door verscheide van onze karren en wa oorgemelden agterhaalden, en tot hem

gens reddcloos zyn geworden, die met bragten. De Ed. Heer Commandeur liet
groote moeite nog zoo veel wierden ge- hem wel onthaalen , en met eenen on-

repareert, dat zy ter naauwernood op eer dervraagen, waarom zy wegvloden; maar
ustplaats quamen. Over dezen korten ge dezen had de schrik zoodanig bevangen

marcheerden weg waren wy van ’s mor lat hy in langen tyd uiet een woord spre-
gens vroeg tot naarmiddags ten 3 uuren ten konde, waarom hy dan dezen nacht
doende, alwaar wy van de rivier af mar- by ons gehouden wiert. Dezen dag was
cheerden, en de zelve ter regter hand var onzen gegiste cours en verheid N. ten O

yns lieten leggen. Als wy onze reize mylen 45 min.
wederom begonnen voort te zetten; wa Dynsdag den 2 dito.

onze eerste cours N. ten O. myl, van Bleven wy hier leggen, om onze ge-
daar N.  myl tusschen het gebergte door; brokene wagens en karren wederom te
toen N. N. O. : myl, jegens en langs herstellen , waar toe hier bequaame ge-

egen.
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legenheid was, dewyl ’t geboomte hier
swaar genoeg viel, om assen , tangen,
disselboomen , en ’t geen wy verder van
nooden hadden, te maaken, en ook wel,
om tot timmerigie gebruikt te worden.

De bovengedagte Sonqua , dien w
dezen nacht by ons hadden gehouden,
zont de Ed. Heer Commandeur met een

van onze Hottentots uit, om te zien, o

hy zyne kameraaden , die den voorigen
nacht gevlugt waren, konde vinden, er
mede tot ons brengen , hem gevende
cenige tab-k om aan hen te vereeren
ten teeken van vriendschap. Korten tys
na zyn vertrek zagen wy aan den over-
kant van de rivier drie vuuren branden,
waar op onze Hottentots aanstonts met
hunne pylen, boogen, en hazagaajen, los
gingen , om te vernemen , wie aldaa
mogte zyn. Zoo als zy tegen den berg
opliepen , namen zy , die by het vuu
waaren , namelyk g van de voornoemde
Sonquas, de vlugt; doch eindelyk door
het toeroepen van hen geen quaad te doen,

bleven zy staan, en resolveerden tot on
te komen. Ondertusschen quamen zy
die wy te vooren hadden uitgezonden,
wederom , by hen hebbende de reste-

Zy waren alle zeerrende Sonquas.
mager en tenger van gedaante, komend
van den grooten honger en ongemakken
die zy lyden. Zy eeten niet anders, als
bollen van de bloemen , die zy ajuintje.

noemen ; ook schildpadden, en een ze-
kere groote foort van rupzen, mitsgaders
sprinlhaanen, diehier in menigte gevon-
den worden

De Ed. Heer Commandeur liet voor her
een schaap slagten, en ’t zelve met ryst
en brood kolten, waar mede zy getrac-

teert wierden ; ’t welk zy zoo gulzig op-

aten , dat het scheen of zy noit zouder

verzadigt worden. Daar na beschonk hy
hen met eenige brandewyn, waar medt
zy zich vrolyk maakten, danzende, zin-
gende , en schreeuwende op een zeer
vreemde wyze, nier anders konnende af-
gebeeld worden , als een party hokke-

lingen, die eerst van stal komen
Het is buiten bedenken, en ook, vol-

gens hun eigen bekentenis , de eenigste
vrolyke dag geweest , die zy hun lever
lang gehad hebben. Onze gegiste cours

en verheid was van den 3oste- September
tot dato dezes N. ten O. 2. graaden Noor-
delyker 6; mylen. De gegiste breedt
29i min. , en lengte van 37-min.
de gebeterde cours en verheid N. N. O

graaden, Noordelyker 4. mylen; be
houden lengte van 37--- min., en be¬

vonden breedte van 29---49 min
Woensdag den 3 dito

’s Morgens vertrokken wy van onze ruft
Keert laats, die wy den naam gaven van Keert
weder. weder, alzoo de voorige Reizigers hier

67EDE HOOPE.

ontrent zyn weder te rug gekeert , om
dat de bergen , die wy voor uit zagen
onbereisbaar zyn, en ten anderen, dewyl

het pad hen onbekent was, daar hen deze
Natie geen aanwyzing van wilde doen.

Wy stelden onzen cours N. W. ten W
myl door een kloof van hoog steenagtig
gebergte , ’t welk wy aan de eene zyde
voor een gedeelte ommarcheerden N. ter
W.  myl; van daar N. W.  myl, te-

gen een zeer hoog gebergte opgaande,
zynde zeer klippig, en tusschen de zelve
enkele moerassen, daar karren en wagens

geduurig tot aan de assen toe inzakten
Boven op den berg zynde , was onze

cours N. myl, en N. W ten N.
myl, in ’t afgaan van den zelven N. ten
W. myl, en W. N. W. : myl, to
n een laagte, die mede eenigzins moeras-

Wy vonden ons genoodzaaktzig was
alhier te kampeeren, voor eerst, om dat
alhier goed water, en redelyk gras, ten
anderen , om dat het al a uuren in de na-

middag was.
Deze bergen, die wy over gemarcheert

varen , zyn hier en daar bewassen mef

aloëboomen , en , zoo ons de Sonquas
onderrigtten , waren de meeste bergen
alhier met diergelyke boomen bezet.
Zommigen zyn van stam wel 15 of 16
voeten hoog, ook minder en meerder.
Terwyl wy nog op de marsch waren,
juamen de voorgedagte Sonquas, die de-

zen morgen van ons gescheiden waren,
net hunne vrouwen en kinderen weder
by ons. De Ed. Heer Commandeur liet

nen, gelyk hy den voorigen nacht gedaan
had , wel onthaalen, waarom door her
niet minder wiert gezongen , en ge-
schreeuwt, als voorleden. Onze gegiste
cours en verheid N. W. 5 graaden Noor-

De gegiste breedtedelyker 14 myl.
2942 min. , en lengte van 37-40
nin.

Donderdag den 4 dito

sMorgens ten 7: uuren vertrokken wy
van de bovenstaande plaats , en stelden
onze cours regt N. i myl , tot op een
noogte, alwaar wy ons ter nedersloegen
Deze plaats was van gras als mede van
goed water, wel voorzien. Wy blever
hier leggen, om dat ons van de Sonquas
berigt was, dat hier ontrent eenige Kraa-
len van de Amacquas waren. De Ed.
Heer Commandeur zont aanstonts 4 van
onze byhebbende Hottentots uit, om die

Kraalen op te zoeken, hen medegevende

tabak, en pypen, om aan de Capiteiner
van de gedagte Kraalen te vereeren , en
met eenen hen te verzoeken , om by ons
te komen. Tegen den avont quamen Amac
eenige Amacquas, onder welke mede een quas.
zoon van eenen Capitein Nonce was, by
ons, wiens Kraal, zoo zy zeiden, digr
by ons lag, en dat nog ; andere Kraalen

I2 21
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Nonce weer by ons, voorgevende, dat de 14g.van verscheide Capiteinen by malkande
Kraal, daar hy na toe geweest was, om

ren dieper landwaart in lagen, die voor
die te haalen, niet kon komen, ter oor- sonker,engegeven hadden, om ons, wanneer wy zaak van de groote moerassen , die on-Rabi

in hun land quamen , aan te tasten , er
serweeg waren, strydende t'eenemaal te-ons als ons vee af te nemen. De Ed
gen de reden, daags te vooren door hemdeer Commandeur onthaalde deze Amac-
gevoert, zeggende het zelve een zeer be¬quas geheel beleeft, hen tracteerende met
quamen weg te zyn , om 'er voor ons ie1prandewyn , tabak, en spys, daar medt
karren en wagens door te komen; uit welkezy den ganschen nacht optrokken. Onze
reden men kon merken, dat hy schelmcours en verheid was N. I myl, degegist
stukken met ons voor hadde te meer.breedte 29 36 min. , en de lengte van
om dat hy de voorige Reizigers met ver-371 min
scheide quaade bejegeningen had onthaalt.Vrydag den 5 dito
Deze wort in de wandeling Jonker ge-Bleven wy alhier leggen, om onze uit
naamt. Hy toonde met alle zyne daadergezondene Hoctentots in te wagten. Ook
geen het minste ontzag voor zyn vadervertrokken de voornoermde Amacquas we
te hebben , de welke moest swygender te rug na hunne Kraal. Op den ag
wanneer hy begon te spreken. De Ed.ermiddag quam de Capitein Nonce zelf
Heer Commandeur hier op lettende be-by ons , by hem hebbende een groot
val hem te swygen, en zyn vader te laa-party van zyne oppassers, als mede ver-
ten spreken. Waar op hy antwoordde,scheide van hunne wyven en kinderen
dat by Capitein was, maar zyn vader niet.Hy zelf, rydende op een draag- os, hac
Door deze, en meer quaade strecken , dieniog by zich ir melkgevende koejen, en
vy aan hem bemerkten, liet hem de Ed1o5, welke zyne bagagie voerde. Hi
Heer Commandeur , beneffens nog eentrad dan by den Ed. Heer Commandeur
van de zelve Kraal , die zy Rabi noem-in de tent hem willende vereeren eer
den, zynde mede een van de voornaamsteschaap, met een kan melk; waar op de

belhamels, in arrest nemen. Ook wiertEd. Heer Commandeur hem vraagde, of
met eenen goedgevonden, om des ande-hy genegen was te ruilen; hy ant woorde
ren daags 1 fergeant met 20 man na degeen vee te hebben, en een armen Duive
Kraal te zenden, om te zien, of zy mette zyn; waar op de Ed. Heer hem ant

goedheid by ons wilden komen , om,woorde , dat by zyn schaap en melk day
by weigering, de zelve met geweld tehouden zoude ; dat onze Natie van die na
dwingentuure was , dat zy van geen aymen iet

Sondag den 7 ditonam, maar vel gaven, en dat by hem dier.
halven onthaalen zou met zyn eigen schaa ’s Morgens met het aanbreeken van den

dageraad vertrok de gedagte sergeantpen; op welk antwoord hy geheel verze

stont, niet wetende wat te maaken, liet met zyn manschap  om de Kraal op te
zoeken , die ’s namiddags met de zelvehy aanstonts 6 schaapen voor de teni

brengen , om die te vereeren , ’t well weder te rug quam, zynde wel voorzien
van mellebeesten; doch niet meer als re-hem mede afgeslagen wiert
delyk van ossen en schaapen. De ser-Hy dan verzoekende , dat de Hee

Commandeur de zelve zoudc aannemen geant rapporteerde , als hy by de Kraa
En ’t ge

daar by zeggende, dat by vee overvloedig quam, dat veel van de zelve de vlugt na-val met
hem, en bad , om te verruilen, en dat by niet van men, waar op hy haar door zyn by heb

zynzoon, die gene was, die hadden willen oorlog voe bende Hottentots dede zeggen, dat hen
ren evenwel daar by voegende, dat by geen quaad zoude geschieden , zoo 2i
bier Meester was , en de Heer Commanden goedwillig medegingen ; ondertusschen
aan de Kaap ; waar op dan aanstonts di zich meester maakende van al hun geweer.
mine wiert gemaakt, om op te breken Zy, zich dan overmeestert ziende, bra
met bedreiging van na zyn Kraal te mar ken hunne Kraal op , om mede te mar-
cheeren, en te zien , wie Meester zoud cheeren , en verzekerden zulks waar te
vezen, hy ofte wy ; van welke woorden zyn , dat de wegen t’eenemaal onbruik

hy geheel verbaast wiert, en veel beleef jaar waren , om met wagens of karren
der begon te spreken, en zeide, dat d er door te komen; waarom zy genood-
andere Capiteinen zulks hadden gezegt; maa zaakt waren geweest verscheide draag-
by niet. Hy zont zyn zoon na de Kraal ssen , die met hun Kraalsgoed beladen
om die te doen opbrecken, en daar mede varen , te ontpakken

by ons te komen leggen. De Ed. Heer De Ed. Heer Commandeur dede den
Commandeur liet hem en haar alle tractee voorgedagten Jonker weder by hem in de
ren, met welk tractement zy wel in hui tent brengen, vraagende, wat reden hy
schik waren , en toonden groote gene had , om aan ons een verkeert pad te
genheid voor ons te hebben wyzen. Hy ontkende het zelve oit ge-

Saierdas den 6 dito. zegt te hebben, daar zyn volk in tegen-
deel ’t in zyn bywezen bekende, en leiderQuam de zoon van gedigten Capiteir

hen
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een reglement zouden voorstellen , waar 1ec;hem met eenen te last, dat hy niet in de

1685. na hy nem wyders zou hebben te dragen;
Kraal was gekomen, om die te haalen

t welk op hun verzoek wiert toegestaanmaar last gegeven had , dat zy prepara
aem dan aanzeggende, dat hy den naam Jonketie zouden maaken, om weg te trekken
van Capitcin niet meer zoude voeren; als Cap.Ook dat hy eenige van zyn volk na de
naar te vrede zou wezen met enkel sol-tein algeandere Kraalen gezonden had , om de zet.

daat te zyn. Ook dat hy tegen de Com-zelve te bewegen , dat zy niet zouden
pagnie geen quaad meer ondernemen zou-opbrcken, om by ons te komen, alzoo
de, als mede, dat hy zyn vader als Ca-

hy voorgaf wel te weten , dat wy niet
itein zoude erkennen, en aan hem zyngoeds met hen voorhadden. Hier uii

schuldige eerbied geven, en zoo by ietsbleck klaarlyk, dat hy voorgenomen had,
van ’t zelve mogt komen te overtredenons te misleiden, en op te houden, waar
dat zy Capiteinen met malkanderen zou-op hy dan met swaare bedreiging van
den zaamenspannen, en hem zonder ge-straffe nog vast gehouden wiert, en zyn
nade met de dood straffen; al het welkevader in tegendeel aan het volk van de
zy beloofden te agtervolgen; waar op hyNonce a Kraal voorgestelt, dat zy den zelven we-

Capitcin dan ontslagen wiert.der voor hunnen Capitein zouden erken-aangestelt
Woensdag den 10 ditonen , en niemant anders, daar zy, zoo

Bleven wy nog alhier leggen, om de’t scheen, niet wel toe konden verstaan
gedagre Capiteinen wyder aangaande hunmaar eindelyk met dreigementen ’er toe
and, en costumen van ’t zelve te onder-gedwongen wierden om zulks nog te
vraagen , ende met eenen resolutie te ne-doen.

men , op wat plaats zy met hunne KraalenMaandag den 8 dito.
py ons zouden komen leggen , om veeWaren wy genoodzaakt alhier nog te
van hen te konnen ruilen, mitsgaders omblyven leggen , om dat onze uitgezon
een verder contract, ofte vrede met herden Hottentots niet weder quamen, die
e maaken , waar toe zy een plaats aan-wy genoodzaakt waren in te wagten , om
vezen , en beloofden zelf met ons derdat zy bescheiden waren op deze plaats

waarts te gaanweder by ons te komen. Ondertusschen
Den tweeden Gedetineerden,met naamequam de gedagte Capitein Nonce mei Raf

Rabi, lieten zy mede voor hen komen,geattbeesten, schaapen, en melk, om ’t zelve
en , na hem langen tyd ondervraagt teaan ons te verruilen. Zont mede twec
hebben, condemneerden zy den zelvenvan zyn Kraals volk uit , om te verne
om met eenige slagen voor ’t gat geëxe-men, waar de andere Capiteinen zoo lang
-uteert te worden; en zoo hy zich zelvermogten blyven , en met eenen doende
met diergelyke quaade voornemens wedezeggen, dat hen niets quaads was wede
quam te behelpen, dat zy hem dan straffervaaren , dierhalven zy vry en onbevreest
souden, gelyk zy aan Jonker voorgestelttot ons mogten komen
haddenDynsdag den 9 dito

Door veel voorbeden van anderen wiertQuam Capitein Nonce weder met vee
hy nog van zyne gecondemneerde strafften melk , om te verruilen, schynende ge
ontslagen, onder belofte van beterschapVyf an-heel wel in zyn schik te zyn. Tegen:
Zyne voorbidders vereerde hy, tot dank-dere Ca- den avont quamen onze uitgezondene Hot
baarheid, een schoone melkkoe. De Edpiteinen tentots weder te rug, medebrengende

verschy- Heer Commandeur liet de Capiteinen,Capiteinen, met naamen, Oedeson, Har-
uen hiei nevens hunne vrouwen , om dezelve meerramoe, Otwa, Haby, en Ace, de welkt

en meer tot ons te trekcken, wel met spysop hunne manier den Ed. Heer Comman
sterken drank, en tabak onthaalen, metdeur verwelkomden , toonende groote
welk onthaal men merkelyl kon bespeu¬blydschap over zyn komst, inzonderheid
ren, dat zy vrypostiger in ’t antwoordenCapitein Oedeson, die den Ed. Heer Com-
op ’t gene hen gevraagt wiert, begonnenmandeur verscheide maalen over ’t ly-
te worden ; inzonderheid toen zy bestreelde, hem kloppende op de schoude-
merkten, dat op hen niet quaads gemunren en wyzende op zyn borst , daar
Wasmede hy wilde betuigen het goed hart

Donderdag den 11 dito
dat hy voor hem hadde. Terwyl nu de

’s Morgens ten 7uuren met mooi wederCapiteinen by malkanderen waren, wier
vertrokken wy van deze rustplaats, erden de quaade stukken van den voornoem
stelden onzen cours N. N. O. jegens eenden Jouker en Rabi bekent gemaakt, en
kloof tusschen twee ongemeene hoogehen afgevraagt, wat straffen zy oordeel-
bergen , daar wy met weinig ongemal¬den verdient te hebben; waar over zy een
opquamen. Boven gekomen zynde, belangen tyd met malkanderen beraadslaag-
ronden deze bergen heel vlak te wezensen , eindelyk verzoekende ,, dat hy

en wy marcheerden nog N. N. O. aan,Jonker) voor deze reize mogt vryge-
te zaamen 1; myl , tot dat wy het ge-sproken worden, en dat zy hem in ’t by-
bergte , daar de Vaandrig Olof Berg inwezen van den Ed. Heer Commandeur

’t jaar

ge
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gen, waar onder langs liepen verscheide 1685.’t jaar 1683. wederom moest keeren, regt
spruitjens, met zeer aangenaam zoet wa-

af en aan 1 of 2 mylen van ons ons had-
inter. Deze kloof was lang 1 myl ,den , welke bergen ongeloofelyk hoog.

’t opgaan vol losse afgerolde steenen. Vanen niet anders als massive steile klipper
de zelve veranderden wy onzen cours N.

zyn, en na allen oogenschyn onbeklim- ten O. 3 myl , tot dat wy quamen aan
baar. een riviertje, ’t wclk wy doormaurcheer-Van daar stelden wy onzen cour

den, en bleven aan het zelve leggen.regt N. : myl, alwaar wy ons genood-
Deze plaats was een zeer vermaakelykezaakt vonden ons neder te slaan , om
vlakte , rondom bezet met iage heuve-dat wy op de vlakte van ’t gebergte tot
len , van gras, hout, en water wel voor-deze onze rustplaats toe niet anders heb
zien. Quamen hier op ten een uur. Dcben gehad als enkel moeras , daar de
weg , welken wy gemarcheert haddenbeesten , karren, en wagens, gestadig
was hard , behalven hier en daar eenin bleven steeken , en verscheide maalen
weinig moerassig , de welke wy zonderandere beesten in ’t jok moesten inspan-

Tegen dentegenspoed doorquamen.nen , ’t welk de menschen en ’tvee zoo-
avont quamen drie Kraalen aan den over-danig had afgemat , dat zy scheenen als
kant van de rivier by ons leggen, omkragteloos te zyn. Dat nu op en tusschen De onzen
eenig vee en melk aan ons te verruilenedit gebergte de wegen zoo onbruilebaar
Dezen dag was onzen gegiste cours envee enwaren  , komt daar van daan , dat de
verheid N. N. O. 4 graaden Noordely- melk.gronden vol klippen, en tusschen de zelve
ker 1; myl ; de gegiste breedte 29-28veel zand is , ’t welk door den swaaren re-
min., en de lengte van 37--f2 min.gen in de voorleden quaade moesson ge-

Sondag den 14 dito.vallen, nu de zelve tot moerassen gemaakt
Bleven alhier leggen , om, gelyk alsheeft, en dewyl het water door deze

vooren verhaalt is, met de Amacquasver-steenagtige gronden niet kan doordrin
der te handelen, ’t welk een goed eindegen, maar alleen door kragt van de zon
met deze naarvolgende stipulatie, en ditmoet opgedroogt worden , zoo veroor-
beding, quam te nemen.zaakt zulks hier langen tyd onbruikbaare

Dat wy voor eeuwig en altoos met mal- Vrede-wegen, en, gelyk de Amacquas ons al-
kanderen in een goede en heilzaame vréde verbondhier onderrigteden, is deze voorleden re-
zouden leven. Dat zy (Amacquas) ondermêt degentyd de eenigste geweest, die dit land Amac-
malkanderen geen oorlog meer zouden voeren ,in 4 jaaren bevogtigt heeft. Deze onze quas ge-
em zoo zitlés by yemant overtreden wiert, maelkt.rustplaats was tamelyk voorzien van gras
dat als dan de E. Compagnie, die zy oor-en water, en brandhout was doornge-
deelen zullen gelyk te hebben, gehouden zalboomte, dat hier langs een klein spruitje
zyn te assisteeren , en de behulpzaame handgevonden wiert. Onzen gegiste cours
te bieden.en verheid N ten O. 6 graaden Coste-

Als mede , dat de Ed. Heer Commandeurlyker 2 mylen , de gegiste breedte van
aan de Kaapze Hottentotten , Hesiqua ’s,29 32 min. en lengte van 37- 49
Gregriquaas, als anderen, die onder desmin.
E. Compagnie district bchooren, zal doenVrydag den 12 dito.
waarschouwen , ende bekent maaken, datResolveerde de Ed. Heer Comman-
de ze vrede alhier gesioten is, en hen wydersdeur hier te blyven leggen, om dat wy
te verbieden iets vyandigs op hen te onderne-diergelyke swaare en diepe wegen ver-
men , op dat zy vry en liber aan de Kaapmoedende waren, waarom wy niet zon-
de Goede Hoop met de E. Compagnie zou-der de zelve alvoorens te laaten bezigti

den mogen komen handelen.gen, derfden voort marcheeren ; weshal
Aangaande den koperberg, is met hen Dekoper¬ven een sergeant met 6 man wiert ge-

niets gecontracteert, om dat wy nog niet berg staatcommandeert, om daar na onderzock te
derdoen, welke op den namiddag weder te wisten , hoe ’t aldaar met de zelve er
Capitein

t zoeken van een baai geschaapen stont,rug quam , en berigtte , dat de wegen Oedeson.

dierhalven ’t uitgestelt is, tot wy 't zelvevry beter waren, als die wy den voorigen
nader zullen onderzogt helben.dag gehad hadden , hebbende alleenlyk

De Capiteim Oedeson is de gene, welkenmaar hier en daar een laagte gevonden,
de koperberg van regtswegen toekomt.die moerassig was. Het weer was dezen
De zelve zal ons daar na toe convoyee-dag gansch mistig en dyzig.
ren, en van alles regte en pertinente aan-Saterdag den 15 dito.

wyzing doen. Deze Amacquas hadder’s Morgens ten 6; uuren, met dyzig
Jom , en

eenige gom , komende uit 't geboomtewecr braken wy op, en stelden onzen linste
als mede eenig glinsterent zand, ’t well rent zandcours N. N. W. : myl tot aan een rug van
wy oordeelden en vaststelden mineraal te hier.een berg, de welke wy ommarcheerden,
zyn. Zy verklaarden eenpaarig, zoo welen namen onzen cours W. N. W. ; myl.
de Capiteinen, als ’t gemeene voll-, datVan daar N. N. O. een zeer hooge kloof

byzy ’t zelve haalden van een rivierin tusschen twee hooge steenagtige ber-
hen
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de gedagte musicanten, om hun afscheid 1685hen Tyen genaamt. Deze rivier zou,

1685. van den Ed. Heer Commandeur te nemen.volgens hun zeggen, na de zeckant toe De A¬
en resolveerden 2 Capiteinen met ons medzeer diep zyn, en ongemeen snel afloo-

neecuurtivier
te gaan, om van alles aanwyzing te doenpen. Van den koperberg af zou men deTyen, en Capitei-
met naamen, Oedeson, en Haby. De Ed. nen ne-A802 64; zelve in 10 dagen konnen bereizen, en

voltas. men af-Heer Commandeur vereerde aan henzy legt, na onze gissing, op de zelve
scheld,schaapen, en eenige flessen arak, daar zybreedte als de rivier Vigiti Magni, of

nevens het gansche en eenigeen de musicanten ,Agoa das Voltas. De zelve wort lange
gaarKraalsvolk , den geheelen nacht oveheenen tot aan de zeestrand toe dooi
met zynmede gastereerdenAmacquas bewoont. Zy zeggen , da Ed. mede

Dynsdag den 16 ditohet voor ons met karren en wagens na de
’s Morgens ten 7 uuren vertrokken wyzelve onmogelyk te bereizen is , 't welk

van deze russplaats, zynde dyzig weder,als wanneer van ’t gedagte Mineraal eer
en stelden onzen cours N. 1; myl , totproef zal gemaakt zyn, nader zullen ten-
dat wy quamen aan een kloof, die wy intceren
marcheerden, en stelden toen onzen cour-Terwyl het van daag de geboortedag
V. ten O ; myl , tot aan den hoogenDe Hect was van den E. Heer Commandeur, scho-

de1 steenagtigen berg. In ’t afgaan namenten wy , t'zyner eere, 3 charges, yderaa
onzen cours N. ten W. : myl, langs eenjeboorte-agtervolgt wordende met een kanon
riviertie, aan ’t welke wy bleven leggen ;schoot. De Amacquas , zulks gewaaaag.
hadden aan weerzyden van ons, en waarwordende, quamen den Ed. Heer Com-
men heenen zag, niet anders, als onge-mandeur met een muzyk vereeren, ’t well
loofelyke hooge klippige bergen. DeDie metbestont in lange holle rieten, daar zy yde

een Hot- weg, door ons gemarcheert, was rede-met een byzonderen toon op weten te
tentots lyk, meest zandig en kleiagtig, bewassenblaazen, het geen een groote en swaaremuzyl

met wilde ruigte.Op den agtermiddagvercert galm van zich geeft, nergens beter by te
word. jing onze stuurman boven op ’t gedagte zien hiervergelyken zynde , als by ’t geluid van

zebergte, en zag aldaar de zee , in ’t W., de Zee.een orgel. Zy stonden allen in ’t rond,
naar gissing, ontrent 12 of 13 mylerzynde wel zo in getal, en in ’t midden
van ons. Het voorsz riviertje had zeervan hen een , hebbende in de hand eer
zoet water, zynde daar langs bewassen kieinlang dun stokje. Deze zong voor, er
met klein doorngeboomte, en goed gras. Doorn-sloeg de maat, op ’t welke zy allen net
Wy bleven hier leggen, om dat de Amac- geboomwisten te spelen. Zy sprongen allen in

te hier.quas Capitcins ons berigtten , dat, zoc’t rond, hebbende de eene hand aan ’t oor,
wy verder marcheerden , wy geen grasen met de andere houden zy ’t riet aan
of water bekomen zouden, en dat boverden mond. Rondom deze speellieder
dien de weg vol losse steenen lag, waar-waren mannen en vrouwen , de welke
om by ons geresolveert wiert, hier teop dit geluid danzen, vermeerderende hei

blyven leggen. Onze gegiste cours erzelve met in de handen te klappen, ’t well
verheid was N. 2 mylen. De gegistealles zeer ordentclyk, naar dat zy wilde
breedte 29-10 min. , de lengte van 37menschen zyn, toeging. Dit spel duurde

5o mingraadenden ganschen dag De Ed. Heer Com-
Woensdag den 17 dito.mandeur liet ondertusschen een os slagten

’s Morgens ten 6; uuren met mooi we-om de Capiteinen, musicanten, en dans-
der vertrokken wy van onze rustplaatszers te onthaalen , gelyk na ’t eindigen

en stelden onzen cours langs bovengedagtevan deze Comoedie ook geschiede, ge-
rivier N. ten O. 1: myl tot aan een zeervende hen eenige arak, met welke zy zich
hooge kloof, en marcheerden de zelvsverder lustig maakten, en weder na hunne
door, nemende de cours N. O. ten NKraal vertrokken. Dezen dag hadden 2i
myl. Deze kloof was naauw van door¬mede verscheide soorten van vee verruilt

togt, en lag vol groote losse klippenen tegen den avont quam nog een Kraa
saar wy , naar veel moeite , opquamenby ons leggen, de welke, als ook die by
ot aan den rug van een anderen hoogenons lag , met hunne melk tot ons qua-

berg, daar hem deze kloof strekte N. O.men , om tabak daar voor te erlangen.
In tafgaan hadden wy den zelven cours ;Maandag den 15 dito
myl, en was veel moeselyker als die inBleven wy als nog hier leggen, on
’t opgaan geweest was, door dien de pas-te zien, of wy van de Kraal, die laats
sagie naauwer en de lofse klippen menig-by ons gekomen was , nog iets konder
vuldiger en grooter waren, ’t welk oor-uilen. Middelerwyl quam nog een Kraal
zaak gaf, dat verscheide karren en wagenshier, die dezen dag mede eenig vee aar
t’onderste boven raakten , en ontram-ons verruilde. Wy begonnen op der
joneert wierden , waarom wy genood-agtermiddag preparatie te maaken , om
zaakt waren beneden aan een klein loo-des anderen daags vroeg te marcheeren.
end riviertje, zynde brakagtig water,Tegen den avont quamen de Amacqua-

ons ter neder te slaan. Deze plaats wasCapitcinen weder, gevolgt wordende van
1X
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alwaar wy onze karren en wagens, zondervan gras, als mede van klcinc doornboo-
beschadigt te worden, opkregen. DezeWy lagenumen , tamelyk voorzien.
hoogte strekte zich N. ten W. 3 mylalhier rondom besloten in zeer hooge
Van daar in ’t afgaan namen wy onzensteene bergen , die op veel plaatzen be¬
cours regt N. ; myl tot in een laagte,wassen zyn met twecderlei soort van Aloë-
die geheel vlak was, en strekte zich omboomen. Eenige hebben dikke en rede.
de Oost. Alhier waren wy genoodzaaktlyke hooge stammen , boven met een
te blyven , dewyl ons onderregt wiertkroon van veel takken. De anderen zyn
dat wy dezen dag geen water kondenvan de grond af tot boven toe met bladen
bereizen. De wegen, by ons gepasseert,bewassen, van lengte 7 of Svoeten zon
waren niet anders als zand en keyagtigeder takken. Onze gegiste cours en ver
gronden , doorsneden met verscheideheid N. N. O. 4 graaden Oostelyker 2:
kleine rivierkens, de welke tegenwoor-mylen. De gegiste breedte 29- 10 min.,
dig al t’eenemaal droog waren. Dezeen lengte van 3756 min. ; bevonden
onze rustplaats was van gras, water, enbreedte van 29--12 min.; gebeterde cour-
hout, sober voorzien. De gegiste coursen verheid N. N. O. 6 graadsen Ooste
en verheid N. ten W. 2; mylen; de ge-lyker 2: mylen ; de gebeterde cours en
giste breedte 29---0 min. , en lengte vanverheid zedert den 11den dito N. ten O.
37.56 min.graaden Oostelyker 6; mylen; behou¬

Saterdag den 20 dito.dende de lengte van 376 min.
’s Morgens ten 6: uuren vertrolcken wyDonderdag den 18 dito.

’s Morgens met mooi weder vertrokken van deze rustplaats, en stelden onzen cours

wy van deze rustplaats, en stelden onzen regt N. ; myl. Van daar N. ten O. :
myl; toen om een hoogte heencn N. O.cours om de Oost, te weten, O. N. O.

myl, en van daar om het hoog ge-myl ; van daar jegens een kloof opN
ten O. - myl. Toen marcheerden wy bergte te myden stelden wy onzen cours
een bogt om, en stelden onzen cours N . myl tot regt voor een kloof , die
ten W.  myl. In ’t afgaan van deze wy meenden door te marcheeren ; doch

kloof was onze cours nog N. ten W : bevonden zulks onmogelyk, vermits de
myl ; van daar N. 3 myl, alwaar wy menigvuldige klippen, die los tegen het

steil gebergte aanlagen, en dierhalvenquamen aan een hoek van liet gebergte
met groote losse klippen bezet. Toer waren wy genoodzaakt te rug te keeren
namen wy onzen cours N. N. O. 3 myl en namen onzen cours W.  myl tot digt
tot beneden aan een rivier, alwaar wy onder een hoogen berg , die wy langs

genoodzaakt waren ons ter neder te staan, gingen W N. W. nyl; aldaar von-
om dat wy verscheide van onze karrer den wy een fontein , die , zoo onsde

en wagens, die op den voorgaanden dag Amacquas onderrigteden, het gansch jaar
krakken hadden gekregen, en alhier op door water geeft. Van daar behielden
deze klippen in stukken braken, moesten wy nog den zelven cours ,: myl, tot voor
herstellen , waar toe wy hier goede ge- een vlakte die wy overtrokken N. ten O.
legenheid hadden , om dat deze rivier 3 myl. Van daar regt N.  myl tot aan
aan weerzyden met tweederhande soorten eenige klipagtige heuvelen , die wy ge-
van boomen bezet was, te weten, doorn- noodzaakt waren te myden , en stelden
en cypresboomen , en wel 20 roeden onzen cours N. ten W 3 myl; van daar
breed ; doch zeer ondiep, en ’t water regt N.  myl , tot aan een riviertje,
eenigzins brak. Deze plaats was van gras daar wy ons nederssoegen. De weg, by
redelyk voorzien. Onze gegiste cours ons gemarcheert , was van grond als de
en verheid N. ten O. 3 myl; de gegiste voorige. Hout en gras was hier sober;
breedte van 29-9 min., en lengte van maar water jegenwoordig redelyk genoeg
375y min. , bevonden breedte van te vinden. Gegiste cours en verheid N.

29 10. min 4 graaden, Oostelyker 2 mylen; de ge-
Vrydag den 19 dito. giste breedte 28---52 min., en lengte van

’s Morgens ten 6’ uuren met mooi we 377 min
der vertrokken wy van deze rustplaats, Sondag den 21 dito.
en stelden onzen cours langs de boven- ’s Morgens ten 5: uuren braken wy op
gedagte rivier W. ten N. I myl , daar van deze plaats , stellende onzen cours
wy de zelve doortrokken , tegen een van daar om de O. tegen een hoogte O.
Koogte op, die zich strekte N. ten W. N.O. 3 myl. Van daar veranderden wy
myl; van daar veranderden onzen cours, onzen cours, en marcheerden O. Z. O.
en gingen tusschen het gebergte door myl; van daar O. N. O. 23 myl; toen
N. N. O.  myl. Van daar om een bogt O. ten Z. 3 myl. Van daar marcheer-
gegaan zynde, stelden onzen cours regt den wy een vlakte over, onzen cours
N. aan ; myl; van daar N. ten O. 3 my Z. ; myl ; van daar O. ten N. 3 myl
tot ineen laagte. Van daar marcheerden alwaar wy quamen aan een zeer hoogen Hooge

berg.en grooten berg, zynde een enkele klip,wy door een kloof van tamelyke hoogte,
en ,

Schoonc
fontein

hier.

1685.



Bevin-
ding van

’t Mine-

raal hiei

KAAP DER GOEDE HOOPE. 73
en , zoo ons de Amacquas berigtten uit, om te zien wat hout en rivieren hier 1685.1685.
ontsprong boven op de zelve een fontein ontrent waren , alzoo op die plaats , daa
zynde zeer goed water. Dezen berg wy hier lagen, geen hout, als dat var
lieten wy op de regter hand van ons a Alocboomen, en xreupelbosch, te vinden
leggen, en namen toen onzen cours O. ten is. De zelve, wederkomende, rapporteer
Z. ; myl. Van daar quamen wy wederon den , dat zy op 2, 3 of 4 mylen hier en
aan een zeer groote en wyde vlakte, dic daar tusschen het gebergte verscheide
wy voor een gedeelte doortrokken O drooge rivieren met doorngeboomte, en Doorn-

geboomten N. 2 mylen. Toen namen wy onzen een soort van hart hout, ons onbekent
te , enbewassen, bevonden hadden, waar op vercours O. N. O. en O. ten N. ; myl tot
ander

in een kloof, die wy ingingen N. O. 3 scheide wagens derwaarts gingen hout hard hout
myl ; alwaar wy quamen aan onze ge kappen, om van ’t zelve koolen te bran

De K den, noodig tot de smeltery, en ’t maadestineerde plaats, namentlyk de koperber
perber¬ gen, daar wy ons ter nedersloegen, reg ken van proeven, te gebruiken, ’t welk
gen daar toe zeer bequaam geoordcelt wiertvoor een kloof van een der gedagte ber-

De behouden cours en verheid van ’t Ka-gen , tusschen welke een fontein uitquam
zynde zeer koel en aangenaam water om steel der Goede Hoope is  graaden en 10
te drinken. Deze fontein , zoo als wi min. Beoosten het N. 75 mylen en 10

min., en by opmerking van den Stuuren Koele naderhand ondervonden, nam haaren oor
lontein man lagen wy hier boven den waren Ho-sprong uit een klipagtigen heuvel, ontrent
hier. rizont 24 min., of pi2 roedeneen schoot weegs van deze bergen gele

Woensdag den 24 ditogen, met geboomte, biezen, en riet be-
Continueerden de Berglieden nog in hunwassen. Deze plaats is een kei- en zand-

werk.agtige grond, en op verscheide plaatzer Ondertusschen belastte de Ed.
Heer Commandeur den Berg-hopman, ne-ontrent 2 voeten diep bevonden eenig

specie van klei, de welke zich heel leenig vens eenige anderen, op het hoogste ge-
liet bewerken. De gegiste cours enver bergte tc klimmen, ’t welk aan de West
heid O. ten N. i graad , Oostelyker 4; zyde van ons lag, om aldaar te zien, hoe
mylen. De gegiste breedte 28---52 min. ’t gebergte zich vertoonde , en met een

te onderzoeken , of daar ontrent geeren lengte van 38 183 min. ; de gebe
terde lengte van 38---21 min., bevonden Mineraal te vinden was. Boven komen-

egre
brecdte 29-o min. , verbeterde cours de , bevonden, dat het rondom deze pergen,
en verheid O. ten Z. 4: mylen. plaats , zoo verre men zien kon, niet doch

geen teeanders dan hooge en swaare bergen wa-Maandag den 22 dito
kens vanren, hebbende tusschen de zelve hier enBegon de Ed. Heer Commandeur, en
Mineraadaar een vlakte, en wat het Mineraalde Berg-hopman de bergen te visiteeren

aangaat, daar waren aan dezen berg geerDe Ed. Heer Commandeur nam zyn
teckens van te vinden. Middelerwylcours na ’t Oosten, en de Berg- hopman

na ’t Westen , en lieten op verscheide openbaarden de Amacquas aan den E. Heer
Commandeur, dat ontrent 3 mylen varplaatzen werkeen , om te zien, wat soor

van Mincraal die bergen mogten wezen. hier nog een berg was, mede met Spaans
De zelve waren van onderen tot boven groen uitgeslagen, gelyk het gebergte

alhier , waar op besloten wiert een ser-en zelfs op de losse klippen, met Spaans
groen uitgeslagen , ’t welk den Ed. Heer geant nevens den stuurman en eenige

Berglieden, mitsgaders eenige soldaaterCommandeur, en den Berg-hopman goede
hoope gaf, van iets byzonders te zullei derwaarts te zenden, en te vernemen of dade-

zulks waar was. Op den agtermiddag ondervinden; maar de Berg hopman oordeel-
ging de Ed. Heer Commandeur de wer- zoek hierde , na dat hy eenigen tyd had laaten

omtreniken visiteeren, en bevont, dat die zielwerken , dat men niets zou obtineeren
gedaan.zeer verbeterden.en gaf den moed byna t'eenemaal verloo-

Donderdag den 25 dito.ren; daar de Ed. Heer Commandeur in
’s Morgens ten 3; uuren vertrok detegendeel goeden moed had, en dee hem

Sergeant met 10 mannen naar de boven-aanwyzing, op wat plaatzen hy oordcelde
gedagte plaats , die ontrent ten 6 uurerdat men behoorde te werken, aan ’t welk-
’s avonts wederquamen , en eenige steenmen vast stelde ’s anderen daags te be-
medebragten, uitgeslagen, gelyk bevoo¬ginnen

Dynsdag den 23 dito. reus verhaalt is, en berigtten wyders
dat zy Mincraal hadden gevonden op eenMet het aanbreken van den dag be
vlakcte , daar geen water ontrent was;gonnen de Berglieden met alle vlyt he

werk op twee plaatzen voort te zetten maar op hunnen weg hadden zy verscheide

en bevonden zich op een meer als ge- kleine rivierkens of spruitjens met water,
meen breeden gang te zyn, en hoe die die met doornboomkens bewassen waren
per zy quamen , hoe zich 't Mineraa gevonden, en verklaarden verder, dat de

beter vertoonde. Ondertusschen zont de wegen onbequaam waren om met karren
Ed. Commandeur verscheide van ’t volk of wagens derwaarts te komen, ter oorzaak

211K
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an de diepe en steile nedergaande kloo
ven, die zulks zouden verhinderen. Hur
cours en verheid was van deze plaats N
N. W. 6 graaden Westelyker 21 my

len, bevonden breedte van 28 graaden 5
min., en lengte van 38 graaden 15 min.
Ondertusschen wiert het hout klaar ge-
maakt, en ingezet om koolen ’er van te
branden

De Ed. Heer Commandeur was nog a
bezig met eenige manschap de bergen op
verscheide plaatzen te visiteren , en be¬
vont, waar hy quam, dat het al een en
het zelve Mineraal was,

Vrydag den 26 dito.
Begon de Ed. Heer Commandeur de

probeer- en smelt-ovens te maaken , waar
mede hy den ganschen dag bezig was
Aan de Myn wiert ondertusseben met
allen vlyt gearbeid

Saterdag den 27 dito.

Begonnen de Berglieden , vermits zy
nu t’eenemaal van de losse steenen waren,

te mineeren, en deden ontrent ten 10
uuren de eerste schoot, die wel gelukte
en byzonder schoon Mineraal opwierp

van welke de Ed. Heer Commandeu
eenige smolt, om te zien, of die inder
daad zoo was , als zy zich vertoonde;
doch bevont de zelve, vermits die te na

aan den dag had gelegen , nog vlugtig
te zyn

ondag den 28 dito.
Met het aanbreken van den dag reed de

E. Heer Commandeur met den Berg-hop

man,en eenige anderen, te paard uit, om het

zebergte, dat zich Oostelyk aan strekte
te bezigtigen, en bevont , dat het ge
bergte eenige mylen weegs met Mineraal-

gangen , die met Spaans groen beslagen
waren , heenen strekte. Ondertusschen

waren de Berglieden bezig, om hun werk
voort te zetten

Maandag den 29 dito
Ontrent den middag lieten de Berglie-

den weder twee Mynen springen , die
choon Mineraal opwierpen, van welke
de Ed. Heer Commandeur op nieuws be

sloot te smelten, en bevont, dat de zelve
koper hielt

Dynsdag den 30 dito

Ging de Ed. Heer Commandeur de
werken bezien , die hem heel wel aan-

stonden, alzoo de gangen nog stant ble-
ven houden

Woensdag den 31 dito
Wiert nog al vervolgt met het arbei

den aan de Mynen. Ook was de Ed.
Heer Commandeur van voornemen, on
pertinente proeven te maaken; maarver
nits het de gelegenheid hier niet toeliet

zoo wiert het zelve uitgestelt tot de we
derkomst aan de Kaap der Goede Hoope.

Donderdag den 1 November
Waren de Berglieden ontrent  mant

N VANDE

lengte op de eene plaats, en op de an-158;
dere quaalyk zoo diep gevordert, en be-
ronden dat het Mineraal zich meer en

meer verbeterde
Vrydag den 2 dito

Klom de Ed. Heer Commandeur op het
gebergte , gelegen ten W. van ons, en
csolveerde in de zelve , alzoo hy vast
voornam in ’t kort te vertrekken, i dag
of 2 te laaten arbeiden, om te zien, hoe

zich ’t zelve zou opdoen , dewyl zich
daar een gang van wel 2 vadem breed
vertoonde. Ondertusschen waren zy in
de andere 2 Mynen sterk doende mei
ninceren, om eenige Ertz los te maaken ,

die de Ed. Heer Commandeur gezint wa-
mede te nemen

Saterdag den 3 dito.
Begonnen de Berglieden aan de boven-

verhaalde gang te arbeiden, en bevonden
dat de zelve zich uitermaaten schoon op-

dede , en wiert met arbeiden dezen dag

opgehouden.
sondag den 4 dito

Wiert alles vaardig gemaakt, om de
Verder

anderen daags op te breken , en te ver-
bevin

trekken na de zeekant. Ondertusschen aing van
was men nog sterk bezig, om de meer-dien.

gemelde gang dieper in te arbeiden, als
mede eenige Mincraalen beneden te dra-
gen, en de zelve mede te voeren

Maandag den 5 dito.
’s Morgens ten 6; uuren met mistig

weer vertrokken wy van de koperbergen,
asseerende den zelven weg te rug, dien van de
wy, daar na toe gaande, gekomen wa-Koper-
ren, en bevonden, dat verscheide spruit-bergen te
ens, die toen met water stonden, t eene- 66-

maal verdroogt waren ; zelfs de rustplaats,
daar wy den 2rsten October van daan trolc-

ken , daar wy ons genoodzaakt vonder
net graven van kuilen water te zoeken,
dewyl het riviertje alhier mede meest ver-

lroogt was, alwaar wy bleven kamperen
Hier leggende, zont de Ed. Heer Com

mandeur een sergeant met eenige manscha;
weder te rug, om den berg, voor dezen

jedagt , daar een fontein op zoude we
zen, te gaan bezigtigen; die, wederko-
nende, berigtten, zulks alzoo niet ge-
ronden te hebben, als alleen in ’t afgaan Ontmoe-
van den berg een schoone fontein affoo-ten eer

Fontein.end water, en hadden , volgens hun
berigt, de zee in ’t Westen van hen gezien, gien ae
en vlakke strand. Onzen cours en ver-Zee hie
heid was W. ten N. 2: mylen , en be-
vonden breedte van 28---5g min. , en

lengte van 37- min
Dynsdag den 6 dito.

sMorgens met mooi weder vertrokken

vy van deze rustplaatzen, quamen ontrent
en 1ouuren aan de rustplaats, alwaar den

zosten October gelegen hadden, de welke
vy passeerden tot regt af en aan de fon-

tein, op den zelven dito mede gepasseert.
n
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anderde onse cours Z. ten W.  myl tot 1685.en lieten de zelve ontrent : myl ter lin-
op den hock van een berg, die wy om-kerhand van ons leggen, en stelden onzen

Vantrokken. De cours Z. W.  myl.cours Z. ten O. aan 3 myl, alwaar wi daar veranderde de zelve W. Z. W.
weder op ons oud pad quamen, en trok- myl tot aan een rivier, dewelke vanken ’t zelve langs, tot op de rustplaats,

cen andere kruys- wys doorsneden werddaar wy den 18den October gekomen wa-
Van daar onze cours Z. W. :: myl tegenren, de Zandrivier, en door de Amac-

cen hoogte op, en marcheerden op deuas Hottentots Touse genaamt, die nu
zelve W. i myl, en W.Z. W. 1; mylt'eenemaal opgedroogt was , weshalven
tot aan een spruytje met water, alwaarwy ons genoodzaakt vonden kuilen te
wy ons zelven ter nedersloegen. Dezegraven. Gras was hier in overvloed. De
plaats was van gras redelyk, maar vargegiste cours en verheid Z. 5 graader
nout sober verzien. De weg, by onsOostelyker 4; mylen. De vertrouwde
gemarcheerd , was meest zandig, ookbreedte van z9---10 min. , lengte van
nier en daar klipagtig. De Ed: Heer

3759 min.
Commandeur klom boven op een berg,Woensdag den 7 dito.
om naar het pad te zien , ’t welk zig’s Morgens vertrolken wy ten 6; uuren
meest vlak vertoonde; maar ontrent 6van deze Rivier, en vervolgden ons pad, mylen W. Z. W. van ons hadden wy Hooge

tot dat wy quamen ontrent ten 8; uurer
een berg van zeer groote hoogte, welke bers-op de russplaats, daar wy den 17den Oc¬
gesustineerd wierd na by de zee te leg-tober gekomen waren, welkc plaars wy
gen. De Amacquas Capiteins, die ons’t eenemaal van water ontbloot vonden.

Onwillig-tot nog toe waren by gebleven, begon-Van daar wederom het oud pad langs tot heid vannen nu gansch onwillig te werden , omin de mocjelyke kloof, die wy den 174e1 le Amac-
met ons verder te trelcken , en aanwy- quas Cadito voorsz gepasseerd waren, de welke
zing van het pad te doen; inzonderheyd piteins,ons tegenwoordig niet weynig verhin-
Capiteyn Oeaeson, nevens eenen Nonce ,derde, alsoo in de selve een voorwiel van
zynde een Amacqua , die by de Kaapztcen van onse wagens aan stulcken brak,
ottentots was gevlugt, vermits hyonbequaam om te repareeren , waarom
oorlog met de andre Amacquas had ge-wy genoodsaakt waren de goederen af
voerd , en ziende , dat wy derwaardste palken, en andere Karren en Wa
rokken , presenteerde aan de Ed. Heergens daar mede te belasten. Wy lieter
Commandeur het pad na der Amacquasde selve soo wel voorzien , dat wy ter
aud te wyzen, die het zelve tot nog toenaauwer nood daar mede op een rust-
trouw en wel heeft gedaan; maar nu,plaats quamen, zynde ontrent : myl van
ceenemaal door den voorsz Oedeson ver-de plaats , daar wy den 164e- Octobe

voerd zynde, mede onwillig was, enons hadden ter nedergeslagen. Water
begon hem niet anders ’als met leugensen gras was hier sober. Wy lieten hier
e behélpen , om ons voornemen te di-van deze gebroken wagens een kar ma-
verteeren , ’t welk de Ed. Heer Com-ken , om van de zelve niet t’eenemaa
mandeur bemerkende , bessoot den zel-ontbloot te zyn. Tegen den avond klom
ven Oedeson en Nonce te bewaren , hen

de Ed: Heer Commandeur met eenige
afvragende, wat reden zy hadden , ommanschap boven op een hoogen berg,
zich met zoo een menigte leugens enom te zien, of men op de zelve geen
uytvlugten te behelpen , en waarom zyzee kon beoogen. Daar boven op ko-
ons geen verderen weg wilden wyzen;mende , sagen geen zce, maar wel eer c ter
waar op zy antwoorden, dit de passagieekloof, die ons scheen een goede weg te
na de zee niet te zyn, en dat hen ’t hoofd weg tezyn , om derwaards te komen. Deze
zeer dede van meer te praaten , zoo dat wyzen.strekte zich W-Z. W. onze gegiste cour;
zy, op ’t geen hen gevraagd wierd, nieten verheyd Z. ten W. 4 graden W. 3:
het minste meer wilden zeggen, en ble-myl gegiste breedte van 2919. min..
ren dezen avond voorts t’eenemaal stom.en lengte van 37.50 min.
Dezen dag was onze gegiste cours enDonderdag den 8 dito.
verheid Z. W. 5 graden W. 23 myl,’s Morgens zond de Heer Comman-
gegiste breedte 29---20 min., de lengtedeur een Sergeant en den Stierman met
van 37-43 mintwee Soldaaten uyt, om het pad te be Vrydag den 9 dito

zigtigen; ’t welk sy ontrent 2: myl ver
sMorgens met het aanbreeken van denre bevonden goed te zyn. De Ed Heer

dageraad zond de Ed. Heer Comman-Commandeur resolveerde op rebreeken,
seur den Stierman met6 man na denen derwaards te marcheeren, en vertrok-
voorgedachten hoogen berg. Ook eenken van hier op de namiddag, en stel-
Sergeant met 6 man, om na een pad teden onzen cours Z. O. : myl. Van daar
zocken beneden den voorsz berg. DeZ. Z. W. ; myl , tot aan een riviertje

zelve weder komende, rapporteerde demet loopend water, en marcheerden :
Stierman, dat hy , boven op dien bergzelve langs heen 1 myl. Van daar ver

zynde.K 2
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zynde, de zee regt W. van hem af ontrent

1665. 6mylen had gezien; ook de wal hier er
daar met zandduinen bezet, en twyffeldeZien de

Zee ook een zand-baaitje gezien te hebben,
met een zandig cilandje in ’t zelve, ’t welk
hy Z. W. ten Z. van hem af gepeilt had.
Langs onder dezen berg, daar deze pei

ling geschied is, liep een oroote rivier it
zec, en strekte zich meest Z. W. heenen;
maar de weg, by hem gegaan, wa
t’cencmaal onbequaam, om met wagen
of karren derwaarts te komen. De Ser
geant rapporteerde , dat door hem een
bequaam pad gevonden was, om mei
onze bagagie te konnen passeeren ontren
4 mylen verre. Het zelve strekte zich
Z. ten W. tusschen den meergenoemder

berg, en de zelve rivier.
Deze rivier was met groote doornboo¬Ctueu

men bewassen gelyk zy alle , die hic-Doorn-

boome revonden worden, zyn. Ondertusscher
by een besloot de Ed. Heer Commandeur der
rivier.

Capitein Haby, die mede nog by ons was,
na zyn Kraal, alzoo hy onpassclyk was,Hab

vertrok- te laaten gaan; maar de andere twcc, dit
ten, doch zich nog stom hielden, by ons te hou-
de twee

den.
andere Saterdag den 10 dito
ge-taa¬

schou- ’s Morgens met den dag zont de Ed.
den. Heer Commandeur een Sergeant, neven

den Stuurman met 4 man , om de W.
ten einde te zien , wat doortogt aldaar
was, om aan strand te komen Weder-
komende, berigtten zy , dat ze ontient
4 mylen regt W aan geweest waren;
maar hadden den weg t'eenemaal onbe¬

quaam gevonden, om voor ons te berei-
zen. Des namiddags ten a uuren braker

wy op, om het pad te vervolgen, waar
van de Sergeant den dag voor dezen be

rigt had gedaan. Middelerwyl scheid
de gedagte Capitcin Haby van ons , der
welken de Ed. Heer Commandeur met

tabak, pypen, koper kraalen, en voort
nog met het gene zy voor raariteiter
houden, beschonk, hem zoodanige ver-

cering medegevende aan de verdere absente
Capiteins dezer Natie

Wy stelden hier van daan onzen cour

N.O-: myl tot aan een riviertic
ToenZ. O. 2: myl tegen een hoogte op
Nederwaarts gaande hielden wy den zelven
cours : myl tot aan spruitjc, ’t welk wy
langs marcheerden Z. Z. W. ; myl; van
daar Z.: myl. Toen Z. Z. W. : my
Van daar Z. O. ten Z.: myl. Onder

die ons tusschen begonnen deze 2 gedetineerder

teer vuil weer hunne schelmstukken te toonen, en
handelen zeiden ons het regte pad na de zee te

zullen wyzen, en dat het pad van den Ser
geant niet bequaam was om derwaarts te

komen. De Ed. Heer Commandeur
zulks geloovende , vermits zy een me

nigte van schynredenen daar by voeg-
den, namen wy, volgens hunne aanwy

VANDEN

zing, den cours W. aan , myl; van daar 1685.
Z. O. - myl. Toen Z. Z. O. : myl
en O. Z. O. ; myl. Toen weer Z. O
a myl en Z. Z. O. 2 myl tot aan een
noogte, die wy op marcheerdenZ. : my

regt van het pad af , door den Sergeant
gevonden. Neerwaarts gaande , stelden
nzen coursZ. O. i myl; toen O. Z. O

loog
; myl tot aan een hoogen berg, die wy Berg, e
mmarcheerden. Toen Z. . O. 1; myl Houen
Joor ceu koof. Van daar O. Z. O. ; tots hier

myl, alwaar wy eenige Hottentots by on-
kregen , ’t welk ons dede denken , da
hier ontrent cenige Kraalen moesten leg-
gen. Voort marcheerende, stelden onzen
cours Z. Z. O. f myl, alwaar wy qua-
men aan een spruitje, daar wy ons moc-
sten ter nederslaan, dewyl wy zagen, dat

vy waren op ’ uur na aan de zelvc plaats.
daar wy den 1aden October met al de Kraa-
en zamen haaden gelegen , en die zich

pdie zelve plaats nog bevonden. Tegen pe con
den avond quamen alle de Capitcinen tot teinen
yns, aan de welke de Ed. Heer Comman-komc

bydeur het wcdcivaaren met Oedeson en weer
Vonce verhaalde, waar over zy zeer ver- olls-
jaast waren , en lieten aanstonts Oedeson
by hen komen, hem zeggende, wat re
den hy had van zulke schelmstulcken aar
e vangen, en dat tegen de genen, de wellec
hen voor eerst aan de Kaap wel onthaalt
nad, en op ’t vertrek met verscheide ra-
riteiten had beschonken , wellte gelyke
vriendschap en goedheid hy nu weer aan
hen bewees, en of hy niet die gene was
sic oorzaak zou geven, om met de Hol-

anders in oorlog te geraaken , doende
daar by, dat het beter was, dat zy hem
Oedejon) dood maakten, alsdat zy hier

door in zulke groote ongelegenheid zou-
den komen, presenterende hem met cener
aan de Ed. Heer Commandeur , verzoe-
kende , dat hy hem geliefde te straffen
na zyne verdienste, en zoo hy zulls niet
wilde doen, dat zy hem dan zouden doo-Han oor-
den; waar op de Ed. Heer Commandeur deel ove

Ocdesonverzogt, dat zy zulks hem voordeze reis
Noncc.zouden vergeven ; ’t welk, zy, na dat

zy hem wel doorgehaalt hadden, deden
Den anderen te weten Nonce, lieten 21

nede by zich komen, die Capitein Alwa
zonder hem eens te hooren spreken , de
karos dede afleggen, en gaf hem op het
oot lichaam een menigte van stokslagen
vraagende, of de Ed. Heer Commandeu
rier miede voldaan was , die daar op ja

antwoordde. Deze Capitcinen wierden
dan hier op met brandewyn beschonken,

en vertrokken te zamen na hunne Kraa-
len. De gegiste couis en verheid was
Z. Z. 0. : streck , Oostelyker 4: my-
len. De gegiste breedte 2940 min.
en lengte van 37- 34 min. De gebeterde
cours en verheidZ. O. 2 graaden, Ooste-
lyker 3: mylen. De bevonden breedt-
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gekomen waren ter plaatze , daar devan 29- 30 min., en lengte van 3752 1685.
Hortentots ons van onderricht hadden,

min. dat wy aan zee konden komen Weder-Sondag den II dito.
keerende , rapporteerden zy ontrent aBleven wy hier leggen, om met ge-
mylen verre geweest te zyn, welken wegdagten Capitcyn verder te spreken. Mid.
zy bequaam hadden gevonden , om tedelerwyl quamen ’er daarveel, om hunne
konnen bereysen, als ook mede een ruifmelk te ruylen.
plaats , die wel voorzien w’as van gras,Maandag den 12 dito
water, en hout. Oolt hadden wy tweesMorgens ten 6; uuren vertrokken
Hottentots na de Kraalen gezonden, al-wy hier van daan, en stelden onzen couis
zoo vier van de geruylde beessen in derecht naar de rustplaats van den 14der Verdere
erleden nacht weder na de zelve warentOctober voorsz. Op weg zynde, qua

geloopen De Hottentots daar komende, met oe-men de gedachte Capiteynen ons in l:
zeyde Capiteyn Oedeson, waarom de Ed desongemoet , yder aan den Ed. Heer Com-
Hecr Commandeur niet een Hollander ofmandeur vereerende cen Koebecst. Mid

vier had mede gezonden, die hy zou dendelerwyl zagen wy, dat al het Kraalsvolk
hals gebroken hebben; over welk zeg-op de been was, de minen makende als
gen Capitcyn Otwa en hy in zulke hoogeof zy voorhadden met ons te vechten
voorden raakten , dat zy malkanderen,waar op de Ed. Commandeur aanstond
met stokken sloegen. De beesten wier-een wagenburg liet slaan, en onse twec
den terstond by den anderen gezocht,1veldstukjes waterpas planten , voor
en mer eenige Amacquas ons weder toe-welke zy met gansche troupen gingen
gezonden, aan de welke de Ed. Heerneerzitten , toonende hier mede hunne

Commandeur voor yder Capiteyn , beonkunde van der zelver kracht, over
halven Oedeson eenige Tabak, tot eenwelk planten echter de Capireynen zeei ecken van dankbaarheyd, toezond, enverbaast wierden , wetende niet wat zulkk-
vermits het regenagtig weder waren wibeduyden wilde; en na dat alles dienaan

genoodzaakt dezen dag hier te blyvengaande geëxamineerd was, bevont men,
eggendat 'er een Hottentot na de Kraalen

Donderdag den 15 dito.was komen loopen , voorgevende , dat
’s Morgens vertrolken en marcheer-wy al hun vee hen zoudenafnemen, well

den wy ons oud pad langs , tot dat wyzeggen hen dus gealarmeerd had. Z1
quamen op de rustplaats , daar wy deneyndelyk ziende, dat wy geen quaad met

den October van daan vertokken zyn.hen voorhadden , quamen aanstonds tot
Van daar seelden wy onzen cours Z. Z.ons, en verzogten, dat wy dien dag daai
W.  mys, zynde de weg by den Sergeantzouden blyven leggen , alzoo zy van

gevizireerd. Toen veranderden onzenmeening waren eenig vee en meike aan
ours , en trokken door een laagte overons te verruylen ; 't welk ook geschiedde

een riviertie , ’t welk meerendeeis droogDe Ed Heer Commandeur schonk op
was, W.Z. W. :myl, van daar Z. W.len avond aan yder Capiteyn een Aec
ten W.  myl. Toen W. ten Z. ; myl.Arak, niet 't welke zich de Kraalen den
Van daar namen langs een drooge rivierganschen nacht door vervrolykten, en

de zelvc cours i; myl, en voorts W. itenhadden nu 't cenemaal een goed gevoeler
Z. ; myl, als mede W.Z. W. : myl.van Ons

Toen W tenZ. :myl, tegen een hoogteDynsdag den 13 dito
op nederwaards gaande W.Z. W. : myl.sMorgens ten 7 uurcn braken wy op
tot aan een rivier , daar wy ons zelvenen marcheerden ons oud pad, tot dat wi

ter nederstelden, en bleven leggen. Dezequamen ontrent ten p; uuren op de ruft
plaats was van gras, brandhout, en goedjlaats, daar wy den 13 October van daar
water , wel voorzien. De weg by onsvertrokken waren, de welke wy passeer
gemarcheerd, was zandig en klipagtig.den,vervolgden wyders onzen ouden weg.
pequaam om te bereyzen. Op den na-die wy nu geheel opgedroogd vonden,
middag zond de Ed. Heer Commandeurcn quamen alzoo op een ; myl na op de
een Sergeant nevens den Stierman , enrustplaats , daar wy ons den aden dito
cenige manschap uyt, om een verderevoorsz hadden ter nedergesteld. Wr
passagie te zoeken na de zee-strand.bleven hier leggen, dewyl wy hier goed
sAvonds weerkomende, rapporteerden,water en gras vonden; maar hout sober
dat zy een bequaam pad gevonden, en Zien deDe gegiste cours en verheyd Z. ten W.
na gissing, ontrent ; mylen weegs de dee weerstreck W. 3; mylen; de gegiste breedte
zee van zich gezien hadden Deze dag29.34min. en lengte van 37--49 min.
was onze gegiste cours en verheyd W.Woensdag den 14 dito
Z. W. graden Z. 3: myl, gegiste breedtesMorgens vroeg zond de Ed. Heer

Commandeur een Sergeant en den Stier- 2941. min. en lengte van 3734. min.
man nevens eenige Manschap uyt, om Vrydag den 16 dito.
den weg te gaan bezien , dewyl wy nu Ten 1i; uuren vertrokken wy van
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was , die hy hier en daar met groote 1gg.deze rustplaats, en stelden onzen cour
kuilen water, maar anders geheel diooglangs dit riviertje Z. W. ten Z. : myl.
en van hout en gras overvloedig voor-Van daar W. myl. Toen Z. ten W
zien , gevonden had. De Hottentots: myl, als mede W ten N. 3 myl, ool
quamen dezen dag niet weder te rug; enW. tenZ. i myl. Van daar veranderden
aan 't Mineraal wiert nog gearbeidonzen cours, en trokken toen Z. W. ten

W. myl. Van daar Z. ten W. : myl, Maandag den 19 dito
als mede Z. ten O. : myl en W. teu Zynde dyzig weder , waren genood-
Z. 3 myl. Toen W. Jmyl. Van daar zaakt nog hier te blyven , om onze
W. N. W. myl, en W. ten Z. ; myl Hottentots in te wagten, die tegens den

Van hier veranderden ouzen cours, en avont eerst weder quamen , brengende
marcheerden W. Z. W : myl. Toen bescheid , dat zy ter plaatze , daar de
regt nade plaats van ons verblyf, de cour- sroote Doornbosch- rivier in zee loopt
Z. W. ten W. 1: myl, daar wy ons ter hadden geweest, en hadden daar, zoo
nederssoegen. Waar langs een rivie erre zy konden beoogen, het strand zeci

heen liep, meerendeels verdroogt ; doch vuil en klipagtig gevonden ; als mede
hier en daar wat water, maar brakagtig dat het van gras en water niet voorzien
De landstreek by ons dezen dag gepas- was , waarom besloten wiert na de ge
seert, was meerendeels effen, maar zeer dagte rivier, by den Sergeant gevonden
diep van zand ; doch nog redelyk van e trekken
gras, maar schaars van brandhout voor- Dynsdag den 20 dito.
zien. Onze gegiste cours en verheid Z ’s Morgens met mooi weer trokken wy
W. ten Z. 3: myl ; de gegiste breedt. van deze russplaats, en marcheerden N.
van 308 min., en lengte van 37. 35 W. aanamylen door een zeer diepen zan-
min. digen, en hier en daar heuvelagtigen weg,

Saterdag den 17 dito tot dat wy quamen aan de gedagte rivier
Bleven wy hier leggen, en dezen mor¬ aan de welke wy ons ter nedersloegen

gen zont de Ed. Heer Commandeur van en bevonden aldaar ’t geen ons van den
rier weder een Sergeant met den Stuui Sergeant berigt was. De gegiste brcedte

man, en cenig volk als vooren, om naa 2936 min. , en lengte van 37-163 min.
de zee te gaan. De zelve namiddag we Woensdag den 21 dite
derkomende, berigtten , dat zy aan de s Morgens met mooi weer vertrokken
zee waren geweest W. ten Z. van on vy van de bovenstaande russplaats, en
af, en hadden aldaar bevonden een vlal- stelden onzen cours N. W. ten W. 33 my
en effen strand, zonder de minste bran len, en hadden de rivier ter regter hanc
ding tegen de wal, maar hadden geer van ons, marcherende de zelve nietlangs,
bcquaamheid ter wereld gezien, om daar om de groote en menigvuldige bogten,
met een schip aan te komen. Zeiden ook, die zy heeft ; maar trokken al regt toe

dat zy aan de rivier waren geweest, daa meest over vlak en zandig land, als alleen
wy hier beneffens lagen , die aldaar in een kloof, tot dat wy weer aan de rivie
zee uitliep. Als mede , dat de zee daa juamen , daar wy ons ter nedersloegen
vel 3 mylen verre inspoelde, zoo dat zy out, gras, en water, was hier als voo-
voor ons geen plaats hadden gevonden, ren. Wy gisten ons op de breedte var
om ’er te konnen leggen , dewyl daa 29—27 min. , en de lengte van 36--52;
ontrent geen gras nog zoet water was te min. te zyn. Op den namiddag zont de
vinden. Onderrusschen was de Ed. Heer Ed. Heer Commandeur ’er een met eenig
Commandeur het gebergte visiteeren, en manschap uit , om te vernemen , hoe
bevont aan de overkant van de rivier t aan zee zich opdede; die in den avont
eenige Ertz, welke goed Mineraal scheer stont wederquamen, en bescheid bragten
e zyn; aan ’t welke hy aanstonts liet ar gedat zy tot  myl na aan zee waren

beiden, om daar van mede te nemen, en weest, boven op een berg, daar by leg-
naderhand proeven ’er van te maaken. gende, van waar zy, na hunne meining.

Sondag den 18 dite cen baaitje hadden gezien , in 't weikc
’s Morgens, zynde dyzig weder, zont deze rivier haar water komt te lossen ; en

de E. Heer Commandeur alle onze Hot- waren ook beneden in de rivier geweest
tentots uit , om na de Z. zyde van on n de welle zy nog goed water en gras
na zee te gaan , en om met eenen te gevonden hadden , maar zy was t'eene
onderzoeken, of aldaar geen baar, of be naal ontbloot var geboomte
quame plaats, om te leggen te vinder Donderdag den 22 dito
was. Ook wiert den zelven dag een ser- Bleven wy hier leggen, om dat de Ed
geant met 4 man uitgezonden na ’t Noor- Heer Commandeur aan den berg liet wer-
den, om te vernemen, wat gelegenheid ten , die hy oordeelde Mincraal in te
zich aldaar zou opdoen. De zelve teger hebben.
den avont wederkeerende , dede berigt, Vrydag den 22 dito.
dat hy aan een zeer groote rivier geweest sMorgens ten Guuren met mooi weder

ver
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Sondag den 25 ditovertrolcken wy van deze rustplaats, en Zond de Ed. Heer Commandeur tweestelden onzen cours van daar regt W. Z.

van zyne wildschutten, nevens tien van
W. tot aan dien berg daar de Sergeani onze Hottentots weder Noordwaards aan
op geweest was. Alhier spanden wy hen Victualie mede gevende voor twet
onze beesten uit, tot dat de Sergeant dagen , om te bezien hoe wyd van hier
die na zee gezonden wiert, om aldaar water te vinden was. Ondertusschen vorn
een bequame plaats uit te zien , om t1

de Stuurman ; mykvan ons na ’t Noordenkonnen leggen , weder te rug quam
een zand-baaitje , ’t welk na zyn oor-

die , na dat hy ontrent 2 uuren uitge- deel bequaam scheen tezyn, om by nood
weest had , berigr quam doen , dat hy

een kleyn vaartuyg'er in te bergen. Hy
een bequame plaats aan strand had gevon- peylde ’t zelve af, en bevond het wydden, waar op de Ed. Heer Commandeur

te zyn ; myl, en inwaards , myl, en na
aanstonts belastte de beesten in te spannen, oogen -schyn, van een bequame diepte;
en vertrolken toen ’s namiddags ten 2

dog bevond zich in ’t midden van denuuren na de zeestrand , alwaar wy on-
ingang een zandbank te leggen , waan

zelven aan den uitgang der rivier neder- op de zee met laag water aanbrandde,
sloegen, en hadden ’t versch water en gras maar lag, na zyn gissing , 4 vadem on-ontrent ; uur van dit ons kampement :

der water. ’s Avonds hebben wy de zongeboomte was hier niet, als kreupel- gepeyld met een Compas , dies de naald
bosch; maar aan de zeestrand vonden wy

paralel lag, en bevonden de miswyzingzeer swaar geboomte, welke daar waren te wezen 7 graden 48 mim. Noordweste-
opgespoelt, dat ons dede begrypen, dat

ring.hier ontrent een groote rivier, met swaar Maandag den 26 dito.
geboomte bezet, wezen moest, daar de

Tegens den avond quamen de twee ge-zelve van daan quamen, te meer, om dat
dagte Wildschutten, nevens de Hottende Hottentots ons hadden berigt, dat in tots, weder te rug, en deden rapport, datde rivier, by hen genaamt Eyn, en by
zy ontrent op 8mylen weegs een groote,ons Vigiti Magni zeer swaar geboomtt
dog drooge, zand-rivier hadden gevon-gevonden wert, de welke zekerlyk niet den, hier en daar verzien met eenige kuy-verre van hier legt , om dat wy by de
en, meest brak water, zober van grasAmacquas Kraalen verscheide van die
en zonder brandhout, en dat op ’t eynde

Hottentots, Kamesons genaamt, die zich
dezer rivier een Baay lag. Als medeaan de zelve onthouden, gevonden had-
dat zy wel twee mylen benoorden dieden ; welke wy toen daar na ondervraag-
rivier waren geweest, en daar aan strancden, maar zy wilden ons daar van gansch
een kleyn Fonteyntje, met redelyk goedgeen onderrigting geven. Dezen dag
water gevonden hadden , dog niet ge-was onze gegiste cours en verheid W noegzaam verzien , om ons en al 't vee

Z. W. 3; mylen , de gegiste breedte
te drenken.

2943 min. , en lengte van 36-- 414 Dynsdag den 27 dito
min. Commandeerde de Ed. Heer Comman-

Saterdag den 24 dito. deur een Sergeant, Stierman, en eenigeBleven wy hier leggen ter oorzaake Manschap , om te zien , of zy om de
dat wy niet wisten, of verder water kon- N. O. tusschen de gedagte rivier, enden bekomen, als mede om het gedagte deze onze rustplaats, geen water konden
baaitje te bezigtigen, ’t welk wy bevon- vinden, die ’s avonds weder quamen, enden maar een inbogt te zyn, t’eenemaal

bescheyd bragten , dat zy op 6 mylenonbequaam om eenig vaartuig 'er in te
weegs wel een goed pad, maar geen water

konnen bergen. De Ed. Heer Comman-
gevonden hadden, waar op gerezolveerd

deur zont een Sergeant met eenige man werd nogmaals een Sergeant na de voorsz
schap uit Noordwaarts aan , om verder

rivier te zenden, om het naaste pad, daar
langs ’t strand, en in het land te zoeken,

na toe gaande, op te zoekenof daar geen water te vinden was; die,
Woensdag den 28 dito.in den avontstont wederkomende, berigt

’s Morgens met den dageraad vertrok
deed , dat zy op ; mylen weegs land- de Sergeant met den Stuurman, 6 man,waarts, nog aan strand , geen het minste

en twee Hottentots, gevictualieerd omwater hadden gevonden. Op de middag twee dagen uyt te blyven, en belast naau-
hoogte genomen zynde, bevonden alhiei

keurig te ondersoeken, of onderweegop de breedte te zyn van z9--off min.
geen water meer te vinden was.en lengte van 37 18 min. Volgens de

Donderdag den 29 ditogebeterde cours en verheid zedert den Tegen den avond quam de Sergeant
138e West 4 graaden Zuidelyker 16 my-

met zyn byhebbende manschap weer telen , en hadden hier de miswyzing van
Miswy- rug by ons, en rapporteerde, dat zy de't Compas 15 graaden 27 min. Noord-ring var zelve rivier gevonden, gelyk de Wild-'tCompas westering, geobserveert met een Compas,

schutten verklaard hadden ; dog de baay
hier. welkers naald in ’t kruis legt.

216
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oordeelden zy t'eenemaal onbequaam te
zyn, vermids zy geheel ondiep, en rond-
om met klippen bezet was, waar tegen
gelyk ook wel een myl in zee, groote
branding ging. Wyders hadden zy tus-
schen beiden geen water gevonden. Van
het pad, ’t geen zy gemarcheert waren,
oordeelden zy ’t onmogelyk, om dat me
karren of wagens te konnen beryden
nademaal het geheel zandig en over a
met kreupel doornbosch bewassen was
schynende dit ons alle gelegenheid te be¬
nemen, om iets meer te ondernemen, of
te onderzoeken, dewyl ’t onmogelyk was
om op eenen dag over te komen, en twee
dagen met de beesten zonder water te
zyn

Vrydag den 30 dito.
’s Morgens met ’t aanbreken van der

lag zont de Ed. Heer Commandeur eer
Sergeant met eenige manschap , om een
pad te zoeken , naar een hock van deze
rivier, alwaar wy aanleggen zouden, de
welke N. O. van ons legt, ’t geen de E. Hr

Commandeur oordeelde een groot stuk te
zullen uitwinnen, en aldaar na genoeg te

zyn, om op een dag aan de meergemelde
rivier te komen. De zelve op den mid
dag wederkomende, zeide een goed pac
derwaarts gevonden te hebben. Braken
dan des naarmiddags op, en stelden onzer

cours N. O. aan 3 mylen alwaar wy
weder quamen aan de zelve rivier, daa
wy ons ter nedersloegen. Onze gemar
cheerde weg was meest effen land; doch

zandige grond. Deze onze rustplaat.
was van water , ’t geen in de kuilen stont.
en van gras redelyk, maar van hout zee-
sober voorzien. De gegiste cours en ver
heid was N. O. 3 mylen ; de gegiste
breedte 29---47 min. , en de lengte van
37 28 min

Saterdag den 1 December.
’s Morgens ten 6 uuren vertrokken van

deze rustplaats, en stelden onzen cour

N. N. W. aan door een zandige vlakte,
hier en daar een weinig heuvelagtig, met
laag kreupelbosch bewassen, en quamen
alzoo des naarmiddags ten a uuren aan de

voor dezen gedagte rivier, alwaar wy on
ter nederstelden. Water, gras, en hout
was alhier sober. Tegen den avont gins
de Ed. Commandeur de voorgedagte baa
bezigtigen, en bevont de zelve, gelyl
te vooren verhaalt is , t’cenemaal onbe

quaam
Alhier aan strand vonden wy mede eer

nenigte van dikke en swaare aangespoelde
poomen. Onze gegiste cours en verheid
N. N. W. 5 mylen de gebeterde cours
en verheid zedert den 2esten November

N.  graaden Oostelyker 6; mylen, en
de behouden lengte van 37.19 min.
de bevonde breedte aan de zon midden in

de baay 29- 30 min.

VAN DE

Sondag den 2 dito
’s Morgens met ’t aanbreken van der

dag zont de Ed. Heer Commandeur cer

Sergeant met eenige manschap uit om
het fonteintje, voordezen door de Wild
chutten en Hottentots gevonden, weder
op te zoeken, en ’t zelve grooter te gra-
ven , en klaar te maaken , die dan tegen
len middag weder quam , en bescheic

bragt het zelve gevonden te hebben ;
doch ’t water had hy geheel brak bevon
den, ter oorzaak de zee met hoog water
daar in ssoeg. Had ook eenige manschaj
daar gelaaten , om ’t zelve schoon te maa-
ten, zoo veel het mogelyk was.

s Namiddags ten 2 uuren braken wi

en stelden onzen cours N W. aan,Op,

marcherende al door zandduinen, tot dat
vy aan het meergemelt fonteintje qua
men ; by ’t welke wy ons ter nedersloe
en. Gras en hout was hier niet , be-

halven de boomen die wy hier med

vonden aangespoelt. Het water was ge-
yk bevoorens verhaalt is, en weinig
waarom wy genoodzaakt waren onze
eesten weer te rug na de rivier te zen
den. De gegiste cours en verheid N. ten
W. amylen. De bevonde breedte 29--2

min. ; de behouden cours en verheid N

en W.i graad; Westelyker 2; mylen.
Maandag den 3 dit

Zont de I-d. Heer Commandeur eenige
manschap uit om na een verder pad

water, en gras te zien, die, tegen den
avont wederkomende , ons berigeten,
dat zy wel een groot voetpad, maar geen
sras of water gevonden hadden , uitge-
zondert op  mylen weegs alwaar z1
een klein fonteintje aantroffen , 't welk
zy oordeelden , als ’t opgegraven was
water genoeg te zullen geven , om daar

uit te konnen koken, en voor ’t volk t-
drinken; als ook dat nog langs de klippen
hier en daar eenig water was zynde zoc
prak niet, of ’t zou door ’t vec wel kon

nen gedronken worden
Dynsdag den 4 dito

’s Morgens met den dageraad zont de
Ed. Heer Commandeur weder twee Ser-

geanten nevens een Stuurman, en eenige
manschap uit, den eenen, om ’t gedagte
fonteintje op te ruimen; en den anderen
net den Stuurman, om een verder pad
tras , en water te zoeken. De eerste

Sergeant quam ontrent den middag weder
by ons, verrigt hebbende, ’t geen hem
evolen was. Op den naarmiddag bra
ken wy op, en stelden onzen cours regi
N. aan, langs de zeekant, hebbende der
weg als vooren, tot dat wy quamen aan
de gedagte fontein, by de welke wi
campeerden. Laat in den avont quam
de tweede Sergeant en Stuurman mef
zyn by hebbende gezelschap hier wede.
by ons, deden berigt, dat zy op 6of-

mylen
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mylen weegs aan strand , nog te land- een rivier quamen , welke de gedagte 16g-
waarts in geen liet minste water hadder Sonqua zeide de rivier, by hen Touse
gevonden; waar door, als zy weder by genaamt , en by ons met den naam van Touse, of
ons quamen , byna van dorst versmag de zandrivier bekent, te wezen , zynde de Zand-
waren ; ’t welk verscheide van hen on- de zelve rivier, die wy op  of ; mylen tivie
derweeg had gedrongen hun eygen wate Bezuiden den koperberg gepasseert waren.
te drinken ; en den weg by ons gemar Dcze zoo hy zeide, bekomt haaren naam
cheert, was al zandagtig, en de geheele van 2 buffels, die zy Touse noemen, er
zeekant , van daar wy d’eerstemaal aan die door hen in de zelve gevonden zyn;
de zelve quamen, tot zoo verre, als zy zoo dat haare regte naam de Buffels
geweest hadden , wiert de zelve-vuil er ivier zou wezen. Zy hadden beneden
klipaptig bevonden , ’t welk zeer vreeze in deze rivier geen geboomte, maar wel
lyke branding veroorzaakte. De gegiste zoet water, en riet, het Europisch gely-
cours en verheid N. i; myl ; de gegiste kende, en wel 8 of p voeten lang, ge-
brecdte 29. 19 min. , lengte van 37. 19. vonden. Daar deze rivier in zee liep
min was een baai, maar heel vuil, en vol

Woensdag den 5 dito klippen, en dierhalven t'eenemaal onbe
’s Morgens zont de Ed. Heer Comman quaam, om eenige vaartuigen daar binnen

deur weer een Sergeant met eenig volk te krygen. Hunne gegiste cours en ver-
uit, om water te zoeken; doch quamer heid was N. 10 graaden, Westelyker 5.
laat in den avont onverrigter zaake weei mylen. De gegiste breedte van 28---22
te rug min. ; lengte van 37--6; min

Donderdag 6 dito Sondag den 9 dito.
Was ons verblyf nog hier, en wierder Met mist'g weder vertrokken zy wede

gewaar, dat onze beesten t’eenemaal mag van de zeekant naar de plaats ,, daar z
tcloos en slap waren , komende, zoomen eerst aan de rivier gekomen waren, alwaar
oordeelde, daar van daan, van dat zy zee mede een Kraaltje gelegen had , zynd
grooten dorst hadden geleden, waar door van ’t zelve volk , daar deze Sonquz by
zy geperst waren zout water te drin- behoorde. Alhier volden zy wederom
ken, en dewyl men nu bezig was, om hunne waterflessen, en dewyl zy nu oor

hen met kleine baalitjes versch water te deelden op de breedte van Agoa das Vol-
geven , bleven verscheide van de zelve tas te zyn, rezolveerden zy, vermits zy
op de plaats dood; om welke reden, en niet langer gevictualieerd waaren, weder-

uit vrecze van ’er meer te zullen verlie- om te keeren , en stelden hun cours Z

zen, wy genoodzaakt waren de overige W. 3 myl , tot dat zy weder aan strand
beesten te rug na de laatst by ons gepas quamen, en bevonden aldaar een baay te Vinden
seerde rivier te zenden ; om haar daar zyn, en, na de zelve gevisiteerd te heb- een Baar
weder te laaten bekomen. Ondertusschen ben , oordeelden die bequaam te zyn on
resolveerde de E. Heer Commandeur, om een Hoeker, of minder Vaartuyg, daar
een Sergeant, nevens den Stuurman en 10 in te konnen bergen , werdende van de

Noorder wal besloten met een Rif, ’1soldaaten met avan onze Hottentots, uit
te zenden na Agoa das Voltas ,en her welk zich strekte Z. Z. W. lang, ontrent
voor 3 dagen te voorzien een goteling-schoot buyten de wal; dii

Vrydag den 7 dito zelve brak de zee , makende over zulks
’s Morgens met ’t aanbreken van den dat slecht water in de baay. Aan ’t voorsz

vertrok de Sergeant met zyn byhebbende Rif was nog een lager Rif, ’t geen met
manschap , de wellee den 1oden dito or hoog water onderliep, en zich Z. ten W

de naarmiddag weder te rug quamen, een Musquet schoot verre strekte. Voor-

van hunne verrigting berigt deden, en der eyndigde ’t zelve met een zandrifje,
wel vooreerst , dat zy op den yden dito alwaar men geen branding meer zag,

en scheen het gat , om dit baaitje in tevoorsz, na dat zy 53 mylen langs strand
loopen , heel diep te zyn ; het legt Zgemarcheert waren , hadden 5 Sonqua

gezien , van welke zy ’'er een gevanger Z. W. en N. N. O. Van daar warer
zy voort gemarcheerd de strand langs totkregen, dien zy mede namen, om hen

den weg te wyzen, en, na nog f' myler den middag ; en hadden niet anders dar

een vuyle wal, langs heenen met klippergegaan te hebben , hadden zy zich aar
de zeekant ter nedergeslagen , en aldaa bezet , gevonden. Daar hoogte geno
vernacht. Hunne gegiste cours en ver men hebbende, bevonden zy zich op de
heid was N. 8 graaden, Westelyker 10 preedte van 28-34 min., en lengte van

378 min., en waaren toen 2 mylenmylen.
Saterdag den 8 dito van ’t voorsz baaytje , zoo dat het zelve

Waren zy ’s morgens met mistig we legt op de breedte van 28---25 min.
en lengte van 37.--6 min. Op de na-der van daar vertrokken , en hadder

middag marcheerden zy voort een courshunnen cours langs de zeekant gestelt, to
dat zy, na 53 mylen marcheerens , aan langs de strandt, als Z. 6grad. O. , tot

dat
V. DEEL.
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dat zy quamen een myl voor by de plaats
daar zy twee dagen te voren gelegen had
den , daar zy zich nederssoegen. Hur
gegiste cours en verheydZ. 8 grad. en :
O. 7 mylen, de gegiste van 2854min.,
lengte van 378 min

Maandag den 10 dito
Met mistig weder ’s morgens ten 4

uuren vertrolcken zy van hunne rustplaats,
en marcheerden langs de strand, tot dat
zy op de naarmiddag, als bevorens ver
haald is, weer by ons quamen , nog by
zich hebbende den meergemelden Sonqua
Water nog gras hadden zy tusschen deze

onze rustplaats, en gedachte rivier, niet
Ondertusschen was ’er nietgevonden.

voorgevallen, als alleen, dat wy hier bi
obzervatie bevonden (gelyk wy ook aan
de Koperbergen ondervonden hebben)
alle middag precies, en tegen den avond,
de wind meest uyt den Z. W., de welke
op den yden dito voorsz , voor de eerste
eize uit den Noorden begon te waayen,

met welke wind ’s anderendaags de zet

vel een musquet- schoot verre tot aan
strand zich geheel rood vertoonde, waar
van ons de oorzaak onbekend was.

Dynsdag den 11 dito

Bleven wy dezen dag hier nog leggen,
om ’t volk , dat uitgeweest was, te la-
ten rusten , en wierd’er ook met eenen
preparatie gemaakt , om ’s anderendaag
weer te rug te keeren na Kaap der Goede
Hoop, om de bevorens verhaalde reden;
ten welken eynde geordonneerd wierd,
dat de beesten , die tot dus lang aan de
voornoemde rivier geweest waren , der
aanstaanden morgen zouden opkomen
Middelerwyl sondeerde de Ed. Heer Com-

mandeur den gedagten Sonqua , die toen
zeyde , dat hy geen Sonqua was, maar
een van de Natie, Kamezon genaamd, en
na met hem een langen tyd gesproken
te hebben, rezolveerde de Ed. Heer Com-

mandeur hem mede na de Kaap te nemen,
m naderhand by tyd en wyle dienst van

hem te konnen hebben , nademaal het
land hem over al hier ontrent beken

was.
Woensdag den 12 dite

Vertrokken wy van deze russplaats,
en stelden onzen cours na de rievier,
van waar wy den 2den dezer vertrokker
waaren , voor by marcherende de rust
plaats, daar wy den zelven dito, ons ter
neder hadden geslagen, en quamen alzot
op den middag in de rivier : myl hooger
als wy te voren gelegen hadden, en ssoe-
gen ons hier neder. De kuylen met water,
die wy vonden , waren zeer brak; mef
hout en gras was het als voren. De ge-
giste cours en verheid Z. O. een graad
Zuydelyker 3’ mylen, de gegiste breedt,
van 29 28 min., de leegte van 3723
min

DEVAN

Donderdag den 13 dito
’s Morgens ten g: uuren vertrolken w

hier van daan, stelden onze cours voor-
eerst Z. Z. O. tot op ons oud pad, mar-
cheerde ’t zelve langs, tot dat wy qua
men aan een hoogte, alwaar wy ’t zelve
verlieten, en staken door een vlakte, de
cours O. ten Z. , komende alzoo in d
rivier een myl van onze rustplaats , daa
wy den eersten dezer van daan vertrol-

ken waren. Hout, gras en water, was
nier zober, en brak. De gegiste cours
en verheid Z. O. 3 graaden , Zuydely-
ker g.: mylen. De gegiste breedte 29--45
min. , lengte van 37323 bevonden
breedte van 29-42 min. de verbeterdc
couis en verheid Z. O. 4: mylen, lengte
volgens de gebeterde cours 37--354 min.

Vrydag den 14 dito.
’s Morgens vertrokken wy van onzi

rustplaats, en stelden onzen cours Z. O

3: myl , latende aan de linker hand van
yns leggen de rustplaats , daar wy den
23sten passato van daan vertrokken waren

comende alzoo by de Kloof, die wy der
21sten passato voorsz doorgetrokken zyn
Vervolgden zoo voorts ons oud pad, to
dat wy quamen aan de plaats , die wy
len 21sten voorsz verlaaten hadden. Sloe

gen ons hier weder ter neder. Hout
rras, en water , was hier noch al, als

bevoorens verhaald is. De gegiste cour

en verheid Z. Z. O. 3;: graaden, Zuide
De gegiste breedteyker 3. mylen.

294 min. , lengte van 37-41 min. ;
evonden breedte van 29.-66 min , ge
beterde cours en verheidZ. Z. O. 3; gr.
Zuidelyker 33 mylen, lengte volgens de
zelve 37-1 min

Saterdag den 15 dito
Besloot de Ed. Heer Commandeur hie

e blyven leggen, om de beesten, die af-
gemat waren, zich te laaten verquikken.

Sondag den 16 dit

’s Morgens, met het aanbreken van den
dag, zont de Ed. Heer Commandeur eenige
manschap uit om de Zuid , ten einde te
zien , of daar eenige gelegenheid was,
om bequaam na strand te konnen komen.
die , in den avont wederom komende,
berigtten, dat na de zeekant water nos
gras te vinden was , weshalven wy ge-
noodzaakt geweest waren , om de rust
plaats, van waar wy den zosten voorleder

vertrokken waren, op te zoeken, en te
zien, hoe het daar gestelt was, en had-

den ’t zelve in dien staat, gelyk wy ’t ge
laaten hadden, gevonden

Maandag den 17 dit-
’s Naarmiddags ten a uuren verlieten wy

seze russplaats, marcherende ons oud pac
angs, tot dat wy quamen aan de plaats,

daar zy daags te vooren geweest waren
en sloegen ons : myl hooger, als wy te

vooren gelegen hadden, neder, om da
men
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men ’t water aldaar oordeelde een weinig
beter te zyn. De gegiste cours en ver-
ncidZ. Z. W. 3; mylen. De vertrouwde
breedte van 30---4 min. ; lengte var
37 33 min. De gebeterde cours en ver-
heid Z. Z. W. i graad, Westelyker 2
mylen; de beneden brecdte 29 48 min
De behouden lengte van 37-33 min

Dyn.dag den 18 dito
Bleven wy hier leggen , en middeler

wyl zont de Ed. Heer Commandeur een
Sergeant met cenige manschap uit, om
de Doornbosch-rivier op te zoeken, er

met eenen te zien, hoe het aldaar gestelt
was. Op den middag quamen alhier
ontrent ons kampement 2 Sonquas, die
volgens hunne eygen bekentenis , van

meining waren, 1 of 2 mannen, indier
zy die hadden konnen bezetten, ter ne-

der te maaken, en dan eenig vee weg te
dryven, waar op de Ed. Heer Comman-
deur eenig volk derwaarts zont, om, zoo

’t mogelyk was, de zelve met gemak ge
rangen te nemen, en, by tegenweer, met

hen te handelen, gelyk men met vyander
gewoon is te doen. t Volk ontrent hen
comende, zagen zy ’er 8, en begaven
zichs van de gemelde Sonquas op de vlugt,
welke ’t ontquamen ; doch de 3, ziende
dat zy bezet waren , gaven zich 2 der
zelve vrywillig gevangen. De derde
zich ter weer stellende , wiert ’er vuu
op hem gegeven , en hy in de beenen

gequetst, wordende aldus by den E. Heer
Commandeur gebragt, die, na een lange
tyd ondervraagt te zyn, bekenden, dat

zy , benevens alle de Sonquas van de A¬

macquas herwaarts gezonden waren, om
ons zoo veel afbreuk te doen , als hei

mogelyk zou wezen. Deze wierden dan

nevens den voorgemelden Kameson, ir
hegtenis genomen, en bewaart. s'Avont
ontrent 9 uuren quam de Sergeant te
rug, en bragt berigt, dat hy de bevoo¬
rens gemelde rivier had gevonden , we
voorzien met kuilen , inhebbende goed
water, als mede overvloedig gras en hout,

dat 1n’t wclk het doorngeboomte is ,
deze rivier gevonden wort. Zy bragten
ook 2 wyven der Sonquas mede, die be
nevens de andere gevangenen mede be-
vaart wierden

Woensdag den 19 dito
’s Morgens met het aanbreken van den

dag vertrokken wy van hier, en stelden
onzen cours tegen een hoogte op . O

myl. Van daarZ. ; myl. Toen Z. Z
myl, als mede Z. Z. W. : myl
en Z. W. ten Z. ; myl ; mitsgaders Z
Z. O. myl. Toen weder Z. Z. W.
myl. En Z. ten W. 3 myl. Ook W
myl. Van daar Z. 3 myl, als mede Z.
Z. W. ; myl. Toen z. : myl. Tot du

verre waren wy gemarcheert over ver
scheide heuvelen ; doch een bequamen

EDE HOOPE. 83

veg ; en quamen hier aan een groote
vlakte, die zich tot aan de gedagte doorn-
bosch-rivier strekte; en namen toen we-

scrom onzen cours Z. Z. 0. 1; myl
Van daar Z. ten O. 3 myl. Toen Z. ten

W. i; myl, komende toen in de voorsz
rivier, en ssoegen ons in de zelve ter

neder, bevindende het hier, gelyk het
door den Sergeant berigt was. De weg
by ons gemarcheert, was rood keyagtig
zand , bewassen met laage kreupel-
ooschiens. Onze gegiste cours en ver
heid Z. 6graaden, Westelyker g- mylen
egiste breedte 30---25 min. ; lengte
van 37 33 min. , bevonden breedte van
30—27 min

Donderdag den 20 dit.
Op den naarmiddag ten z uuren vertrok

ken wy van hier na de zeekant, en stel

den voor eerst onzen cours langs de rivier
W. ten N. 3 myl. Van daar marcheer-
den wy weder in de rivier , en namen

onzen cours in de zelve N. W. ten W
: myl , tot dat wy aan een bocht qua-

men , die wy omtrokken W. N. W. 3
myl. Van daar W. ; myl, en van daar

wederom volgens den loop van de rivier
een bocht in, die zigZ. W. ; myl strekte
daar wy campeerden, om dat alhier nog
goed water en gras was , ’t welk wy na-

der aan de zee oordeelden niet te zullen
rinden. De rivier was hier mede ’t eene-
maal zonder geboomte , gelyk ook alle

de rivieren , die wy aan de zeekant ge-
passeerd zyn, gevonden hebben, daar di
zelve in tegendeel, gelyk meermalen ver-
haald is, na boven toe dicht met doorn-

geboomte bewasschen zyn. De gegiste
couis en verheid W. ten Z. een graad,
Zuydelyker 1; myl , gegiste breedte
30 28  min. ; lengte van 37-25 min

Vrydag den 21 dito

Bleven wy alhier leggen, en wiert
ondertusschen een Sergeant, een Stuur-
man, en vier man, als mede een Corpo
aal , met vier man , benevens den

Stuurmansmaat , belast, de eene party
om de Zuid, en de andere om de Noord,
de strand te visiteeren , en gingen voor
eerst gezamentlyk Z. W. aan 4 myl
Van daar Z. ; myl. Toen Z. W. ten
W. myl, en Z.  myl. Van daar tot
aan den hoek van de rivier Z. Z. W.

myl; voorde zelve was een baaitje, doch
nbequaam , ’t welk zich strekte N. ten
W. en Z. ten O. 3 myl. Alhier schei-

den zy van malkanderen , de Sergean
marcheerde om de Z. , en de Corporaal
om de N. Tegen den avont quam d’
Sergeant te rug, en deed berigt, dat zi
oor eerst hun cours langs ’t strand ge
nomen hadden , Z. ten O. 3 myl, tot

aan eenen inhoek met groote losse llip-
pen , vervoigende de zelve cours 1; myl
tot aan een groote zandbaai, die wel 13

mylL 2
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myl lang was; daar de zee geweldig in-
stortte; en dat met vlak strand na oogen

schyn, stond de zelve dagelyks groote
te werden, nademaal de zee, gelyk zy

zagen, het Land geduurig afnam
Nog, na 2 mylen verder gemarcheerc
te hebben, bevonden zy zich op een hoek
met hooge Sand- duynen, en vlak strand
met laage klippen, daar zy hoogte na
men , en hadden de breedte van 30--4.
min., en lengte van 37.25 min. Var
daar nog een myl verder gemarcheero
zynde , alwaar de wal wat meer om de

Oost strekte, zagen eenen hoek van hen

afleggen, na gissing 3: myl, die zich.
zoo zy zien konden , eenigzins verder
in zee strekte, en bevonden de wal var

de rivier af tot aan die plaats te looper
Z. ten O. ; streek Oostelyker. Dc Cor
joraal, nevens den Sticrmans-maat med

te rug komende, deden rapport, dat z
de walopp mylen, en verder, zoo wy-
als zy zien konden, niet anders bevon

den hadden , dan klippen te zyn, en du
aan weerzyden onbequaam te wezen
om door eenige Schepen aangedaan te
werden. Hunne gegiste cours en ver
heid wasZ. en N. 5 mylen. De behou-
den cous en verheid Z. 4 mylen

Saturdag den 22 dito

sMorgens met den dag vertrokken
wy weder hier vandaan, nemende onzer

cours te rug na onze oude rustplaats.
daar wy den 1gden dito van daan warei

vertrokken , die wy passeerden ontren
ten quuren. Stelden van daar onzen coui

door de rivier voor eerst O Z O. : my
Toen O. ten Z. ; myl, en Z. O 3 myl
op een hock in gedagte rivier, daar wy
goedvonden te blyven leggen , om var
daar eenig volk uyt te zenden, om ’t oud
jad van den Vaandrig Berg op te zoe
ken. De gegiste cours en verheid O
ten Z. 3 graden Zuydelyker ; mylen.
De gegiste breedte 3o--33 min., lengte
van 37. 36 min ; bevonden breedt

30-30 min. Gebeterde cours en ver

heyd Oosta graden, Zuydelyker ; mylen.
Sondag den 23 dite

’s Morgens zond de Ed. Heer Com-
mandeur een Sergeant met eenige man
schap uyt, om de reden boven verhaald
die tegen den avond weer by ons qua
men, en rapporteerden, dat zy 't voor

gedagte pad niet hadden konnen vinden
Maandag den 24 dito

’s Morgens vertrokken wy van deze
rustplaats, en stelden onzen cours voo

eerst een hoogte op O. ten Z., tot da
wy op een plaats quamen, alwaar di
kleene doorn-bosch-rivier zich met de

groote doorn-bosch-rivier te zamer
voegd. Deze marcheerden wy met de
zelve cours langs, tot in een bocht, al-

waar wy bleven leggen. De Ed. Hee

DEVAN

Commandeur zond ondertusschen weder nog-
eenig volk uyt , om ’t verhaald pad or
te zoeken, die in den nacht weder qua

men, en zeyden ’t zelve, met goede pas-
sagie daar na toe, gevonden te hebben.

’t Gras was hier redelyk ; maar water
waren wy genoodzaakt te graven. De
gegiste cours en verheid was deze dag
ten Z. 4 graden, Zuydelyker 2 mylen
De gegiste breedte ;o---32 min, en lengte
van 3745 min.

den 25 ditoDynsdag
’s Morgens ten 7 uuren vertrolcken wy

ran deze plaats, en namen onzen cours

V.O--myl. Van daar O. tenZ. 1 myl
Toen O. N. O. 3 myl, als mede N. ter

myl; mitsgaders N. O.  myl. Van
daar O. Z. 0.  myl, en Z. O. ; myl
ook Z. Z. O myl , alle langs en door

de rivier. Hier vont de Ed. Heer Com

mandeur goed de beesten te laaten uyt-
spannen, en op de naarmiddag verder te

marcheeren. Wy bleven hier om de
schrikkelyke hitte, die wy op dezen dag
hadden , waar door menschen en beester

by na verflaauwden ; weshalven ons ge-
noodsaak: vonden ’t vee te laten drinken

dewyl alhier water was. Ook om de
nitte van den dag wat te laten overgaan

Op de namiddag ten 4 uuren braken wy
wederom op, om de reyze te vervorde

ren , en stelden onzen cours Z Z. O.

myl. Van daar Z. O ten Z. : myl, er
O.Z. O. 3 myl, alwaar wy quamen of
het voorsz pad van den Vaandrig Berg,
daar wy ons nedersloegen , zynde aan
de zelve rivier gras, en water, ’t well

wy graven moesten , was hier redelyk.
De cours, en verheid van dezen dag O

graden Zuydelyker ; mylen, en de
brecdte van 3031 min. , en de lengte
van 37.-56; min.

Woensdag den 26 dite

Op den namiddag vertrokken wy van
deze rustplaats , en met eenen van de

meergenoemde rivier, vervolgende 7

voorsz pad, tot dat wylaat in den avond De jaarst
quamen aan de laatste modderkuyl , die Modder

wy redelyk met water verzien vonden. kun
Hier bleven wy leggen, en lieten de bee-

sten , die getrokken hadden, met par
tyen drinken , dewyl voor ’t gansch ge-
tal hier geen water was. De gegiste cour
en verheid Z. ten O. 3; mylen ; de ge-
gistebreedte van 30---45 min., de lengte
van 379 min

Donderda, den 27 dito

’s Morgens met het aanbreken van den
dag vertrok een Sergeant met ’t meeste Meerhof
deel der beesten na Meerhofe Casteel, kasteel
om de zelve onderweeg , daar nog wa
ter in de kuylen stond, te laten drinken
Ontrent ten 6; uuren volgden wy met
onzen treyn , en quamen ontrent ten 12

uuren aan Meerhofs Casteel voornoemt
2l¬
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heid Z. Z. O. 4 graaden Oostelyker 61685.alwaar wy wederom de beesten, die ge-
mylen. De gegiste breedte 31 18 min.trolcken hadden, uytspanden, en her
De vertrouwde brecdte 3116 min ; deweynig water , dat wy hier in de Fon
gebeterde cours en verheid Z. O. ten Z.teyn vonden , lieten uytdrinken. On-
4 graden Zuydelyker 5. mylen, lengtetrent ten 3 uuren na de middag spanden
van 3817 minwy wederom andere beesten in, latende

Sondag den 30 dito.de resterende voor uyt dryven , en ver-
Bleven wy hier leggen. De Ed. Heervolgden zoo voorts ons oud pad, tot dat

Commandeur zond een Kar, geladen metwy met zons ondergang aan de eerste
eenige vaten water, na de beesten , diemodderkuylen by een quamen , aan de
wy agtergelaten hadden , om de zelvewelke wy ons ter nederssoegen , om-
te laten drinken, en was ’t mogelyktrent : myl van de rustplaats , van waar
die herwaards aan te brengen; gelykwy den 26ten September vertrokker
ook geschieddezyn. Deze kuyl was redelyk van water

Maandag den 31 dito.voorzien, dog stinkende, en niet zesde-
Resolveerde de Ed. Heer Commandeurvart genoeg, om onze beesten daar mede

een Sergeant met 6 man, nevens dente drenken. Wy lieten dezen avond de
Stuurman, uit te zenden na den uitgangbeesten, die zeer verdorscht waren, yder
van de Olifants-rivier, en met eenen tena proportie zoo veel drinken, als 't
onderzoeken , of daar geen gelegenheicmogelyk was. De wegen , die wy op
was, om met karren enwagens derwaartsde uytreyze zeer moeraslig en onbequaam
te komen , en vertrokken dus van onshcbben bevonden , , waren nu t'eene

snamiddags ten ; uuren daar na toemaal zonder water, en zoo hard uytge
Dynsdag den 1 Janaarii 1686.droogd, als steenen. De gegiste cours

Bleven wy nog alhier leggen, om den 1486en verheid Z. Z. O 4: mylen. De ge-
uytgezonden Sergeant weder in te wag-giste breedte 30- 58 min. , lengte van
ten.38- min

Woensdag den 2 dito.Vrydag den 28 dito.
Op de namiddag ten ; uuren, quamBleven wy hier leggen. De Ed. Heer

de Sergeant met zyn byhebbende man-Commandeur liet deze gedachte kuylen
schap weder te rug , en deden rapport.opgraven , en schoon maken. Onder-
dat zy den 31 sten passato de rivier warentusschen wierden de beesten na de andre

langs gemarcheerd ontrent 33 myl, diekuylen gedreven , om zoo veel te drin-
zy aldaar met klippen en hooge steyleken, als ’t mogelyk was Middelerwyl
wallen vonden, en waren ’s anderendaagwierd’er gerezolveerd , om alle de bee-
voort gemarcheerd , tot aan de mondsten, behalven voor yder Kar en Wager
van deze rivier, de welke zy zeer wydcen gespan, na de Olifants rivier te dry
bevonden , en aan den uytgang der zelven , gelyk ook tegen den avond eer
ve was een Eylandje, ontrent 100 roederSergeant met de zelve derwaa-ds ging
lang, met een zandig strand, en bovenHet water, ’t welk ondertusschen weder
op bewasschen met laag Kreupelbosch.in de kuyl gekomen was , wierd aan de
Aan de Zuydzyde van ’t voorsz Eylandjebeesten, die wy nog by ons hadden, mei
scheen de rivier zeer breed , en diep,bakken toegemeten , konnende ’t zelve
naar aan de West-kant van dat Eylandjegeen emmer vol uytmaken.
was zy met een groote zand - duynSaterdag den 29 dito
bezet , die de zelve tot aan de Noorder-s Morgens werd een Corporaal met
wal tor ontrent op 2oroeden schoot, al-eenige manschap gecommandeerd , om
waar de rivier met een grooten uytgancde Schapen mede na de Olifants rivier
haar water in zee quam te lossen ; dogte dryven. Opde middag wierd aan onze
dit wierd ’t elkens met den vloed zoobecsten weer een balie met water gege
sterk weder opgedreven , dat men beven , en met eenen ingespannen om ’t
vond, tot zelfs ; mylen boven deze rust-over te zetten tot aan de Olifants rivier

laats, ebbe en vloed in deze rivier te gaanen wy vertrokken van hier ten z uuren
t welk veroorzaakt, dat men , volgensen quamen ten g uuren aan de hooge
hun rapport, tot op amylen van de zee-Kraal, alwaar wy eenige beesten vonden,
kant, al zout, en onbruykbaar water indie den Sergeant had achtergelaten; de
deze rivier vind. Gras hadden zy vanwelken de Ed. Heer Commandeur her
hicr tot aan de zeekant niet gevonden;water, dat hy in eenige flessen had, te
dierhalven onbequaam om met de beestendrinken gaf, en na dat wy ontrent: my

derwaards te gaan. Hadden wyders be-halte gehouden hadden, vervolgden wy
vonden de wal aldaar te strekken Z. Z. Oonze reyze, en, quamen alzoo s nacht
en N. N. W. tor aan de overkant, on-ten een uur aan de Bakkeley-plaats, ge-
trent een myl ; alwaar de wal met eenegen aan de Olifants rivier, alwaar wy
hock in zee uytstak W. Z. W. , en beonze voor uytgezondene beesten en scha-
vonden den uitgang van meergedagtepea vonden. De gegiste cours en ver-
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rivier op de breedte van 31- min., en
lengte van 37.40 min. Hun cours en
verheid van deze plaats tot aan de zee
kant was W. N. W. 2 graaden, Noor

delyker 8m; mylen
Donderdag den 3 dito.

sMorgens ten 6 uuren vertrokken wy
van deze plaats, en vervolgden ons oud
vad, en na dat wy 2: myl van de Bakke-
ley -plaats afwaren, besloot de Ed. Hee
Commandeur dat wy ons hier zouden te

nederslaan, zynde ontrent : myl van ’t ri
viertje, dat wy den zosten September ge-
jasseert waren, ter oorzaak van ’t schoon
rras, ’t welk wy hier langs de rivier von
den. De gegiste coursZ. O. ten O. De
jegiste breedte 3120 min. De lengte

van 38--26 min. De vertrouwde breedt,
3123 min. De behouden cours en ver-

heid Z. O. ten O. 3 graaden, Zuidelyker
2 mylen; behouden lengte van 38 26
min

Vrydag den 4 dite
’s Morgens ten 6 uuren vertrokken wy

van deze rustplaats marcherende voor
eerst door het bovengedagte riviertje

t welk wy op de uitreize met loopent
water hadden bevonden, maar ’t geen

nu t’eenemaal droog was ; en vervolgder
alzoo wederom ons oud pad tot ; myl
voorby onze rustplaats aan den Baviaans
verg, daar wy ons ter nederssoegen en
gras vonden wy mede als boven gedagt.

De gegiste cours en verheid Z. O. 2 gr.
Zuidelyker ; mylen. De gegiste breedte
van 3132min. Lengte van 38- 36 min.
bevonden breedte van 31.30 min.

Saterdag den 5 dito
Des naarmiddags ten 2 vertrokken wy

ran deze rustplaats, nemende onzen cours
na de Doordrift , alwaar wy tegen den
ivont aanquamen. Hier bleven wy leg
gen, en daar wiert besloten , om ’s an
derendaags over te marcheren ; waar toe
dan een bequame plaats wiert uitgezogt
de diepte van ontrent 1; voet water heb-
bende. De gegiste cours en verheid Z.
graaden Oostelyker ; mylen; de gegiste

breedte van 31.-40 min. Lengte var
3837 min. Vertrouwde breedte van
1.41 min. Vertrouwde cours en ver-

heid Z. ten O. 23 mylen
Sondag den 6 dito.

’s Morgens met het aanbreken van den
dag zont de Ed. Heer Commandeur een
Sergeant met 4 karren , en een party

beesten voor uit na den Dassenberg, om
aldaar de fonteinen, die wy vreesden toe-
gegroeit te zyn, op te graven, en schoor
te maaken. Op den namiddag ten z uuren
volgde de Ed. Commandeur met de reste-

rende trein, en quam alzoo met des zons
ondergans aan den Dassenberg voorsz.
daar wy den Sergeant vonden, en ons ter
nedersloegen, schoon gras en water von-

7 VANDE

den wy hier in overvloed. De gegiste 188s.
cours en verheidZ. W tenZ. 2 graaden

Westelyker 3; mylen. De gegiste breedte
31.46 min., en lengte van 38- 29 min.

Maandag den 7 dito

Bleven wy hier leggen, om onze beesten
met dit schoon gras een weinig te laaten

erquikken
zynsdag den 8 dito.

Namiddags ten I uur braken wy op.
en stelden onzen cours na de bralcke valey ;
verlieten ons oud pad, om dat het zelve
zeer krom loopt, en namen onzen cours

enZ. ten W 7 graaden Westelyker
quamen alzoo savonts ten 7 uuren in de pepa
rrakke valey, alwaar wy 6 Olifantenge valey,
ronden, die wy met schreeuwen en schic- enOlitan
ten van daar joegen. Water vonden wy ten hier

De ge- ontmoet,nier redelyk ; maar gras sober.
7 graa-giste cours en verheid Z. ten W

sen Westelyker 4; mylen. De gegiste
preedte 3z min. , lengte van 38..2.
nin. De vertrouwde breedte van 31.-59
Behouden cours en verheid Z. Z. W 6
graaden Zuidelyker 4 mylen. De behou-
den lengte van 3823 min.

Woensdag den 9 dito

s Morgens vroeg zont de Ed. Heer
ommandeur een Sergeant na beneden,

om te vernemen , of aldaar geen water

vas, de w’yl hy besloten had om de strand
hier mede te visiteeren , die, na verloop
van 2of 3 uuren , weer te rug quam,
en berigt dede, dat hy op 1 myl weegs
3 kuilen met redelyk goed water gevon-
den had ; waar op wy ’s namiddags ten
uuren derwaarts marcheerden. De ge-

ziste cours en verheid N. W. 5 graaden,
Noordelyker i myl. De gegiste breedte
an 3156 min., en lengte van 38-- 2

min

Donderdag den 10 dito
s Morgens met het aanbreken van den

dag zont de Ed. Heer Commandeur een
Sergeant met eenige manschap na de zee-
kant, om te vernemen , of daar eenige

bequaamheid was, om derwaarts te ko-
men ; die tegen den middag wederquam
berigten , van na 3 mylen marcherens
aan de zee geweest te zyn, maar geen
vater gevonden te hebben, als op i my

weegs na by de zelve, alleenlyk om 30
of ao beesten te konnen drenken. Ook

mede, dat hy een Eland in zee had ge-
zien; waar op de Ed. Heer Commandeui
besloot met 2 wagens , benevens de

schuit, en eenige manschap derwaarts te
gaan ; en vertrok, alzoo s naarmiddag
ten iuur, en, na 4 mylen marcherens.
quamen wy aan ’t gedagte water, alwaar
vy ons vaatwerk vulden , dat ten dien
einde mede genomen was , en gingen
verder, tot dat wy , na 1 uur marche-Komer
rens, aan de zeekant quamen, daar wy aan de
kampeerden. De gegiste cours en ver-Zeetant

heid



1696.

Vinden
een Baa

en Eilant

KAAP DER COEDE HOOPE. 87
berigtte aan de Olifants-rivier geweest 1686heid N. W. 6 graaden , Westelyker 25
te zyn , zynde hun cours voor eerst ge-mylen. De gegiste breedte 31.-49 min.
weest N. W. 2: mylen langs strand, dieen lengte van 38-9 min
zy zandig vonden. De zelve cours eenVrydag den 11 dito
myl vervolgende bevonden de wal schor’s Morgens met mooi wecr , bragter
en klippig, tot welop zo roeden in zechet schuitjen in zee, om de baay ontreni
Toen was hun cours N. N. W. 1: mylhet eilandje bovengedagt af te looden
jasseerden een groote inbocht : dog on-en bevonden tusschen het Zuideinde en
bequaam, zynde zandig en klippig. Voortde vaste wal 2 of 3 vadem water, en al-
gaande , quamen zy aan een rif met ge-daar is een zandstrandie, bequaam om met
broken klippen, strekkende zich N. teneen schuit af en aan te vaaren. Het eiland
W. ontrent myl in zee, en agter ’t zelvlangs heenen met klippen bezetis Een In-een inbogt als een halve maan, langBenoorden het eiland en de vaste wal

oogt hier
myl, aan de overkant mede voorzien van bequaamvoorsz, ontrent een gooteling-schoot van
een rif, dat zich cenigzins in zee strekte, om erde meergemelde wal , is 6 of 7 vadem

een schipen vorder rondom zandstrand was. Dierwater, zandgrond met kleine steentjens in te
halven door hen bequaam geoordeelt omEen schoot weegs verder, alwaar men d

mogan
er een schip in te konnen bergen , leg-rivier of valey regt inziet, was 8, 9, en
gende op de breedte van 31. 28 min.10 vadem water , de grond fyn zant
en lengte van 37.56 min. Van daaronder met schelpen. Het gedagte eilanc
was hun cours N. N. W. ; myl langslegt meest O. en W. Tusschen het zelve
zandstrand. Toen N. ten W. 3 myl toten de vaste wal is een gat; maar onbe
aan een hoek met groote hooge klippenquaam, alzoo het zelve vol blinde en uit
Van hier N. N. W. 3 mylen de wal langsstckende klippen legt
heenen zeer hoog, styl, en klippig; enDe bevonden breedte van 31-45 min.,
quamen aan den hoek van de Olifants-de behouden cours en verheid N. W. .
rivier , van welke zy dien eygen avontgraaden , Noordelyker 3; mylen , zoo
weer te rug gingen, tot dat zy zich ein-

dat wy  min. Zuidelyker waren, als wy
delyk ’s avonts ten i1uuren daar neder-gegist hadden. Behouden de lengte van
sloegen ; en quamen dus by ons, gelyk389 min
voorzegt is. Hunne gegiste cours enver-Saturdag den 12 dito.
heid van hier tot aan de Olifants-riviersMorgens vroeg ordonneerde de Ed
voorsz N. W. 5 graaden Noordelyker 13Heer Commandeur een Sergeant , den
myien.Stierman, en eenige manschap, om van

Maandag den 14 dito.hier Noordelyker aan, tot aan de Olifant.
Tegens den middag braken wy op, enRivier, de strand te visiteeren. Van des

marcheerden weder te rug na onzen trein :gelyken ook den Stiermans-maat , om
daar komende, wiert alles klaar gemaakt,zulles om de Zuyd te doen, die dan var
om gezamentlyk te vertrekken, 't welkhier vertrokken , om te verrichten ,
aldus geschiedde, en quamen tegen dergeen bevolen was , waar van de Stier-
avond op onzen rustplaats van den odenmans -maat tegen den avond wederquam
daar wy ons ter nedersloegenen rapport dede, dat hy Z. Z. O. ; myl

Dynsdag den 15 ditode wal schor en met klippen bevonden
s Middags vertrokken wy van dehad. Toen was hun cours Z. ten O

bralcke valey na de Olifantsjagt; steldenmylen , en bevonden aldaar een vlak
onzen coursZ. O. tenZ. en quamen ’s a-en zandig strand, tot dat zy dwers voor
vonts ten 6 uuren daar, alwaar wy kam-een valey , de zee-koejen - valey, na de
peerden, en hadden verscheide ontmoe-zee- kocjen, die men’er in vind, genaamd
tingen met de Olifanten gehad ; ’t welkquamen, alwaar zy ook hooge zand- duy-
nog alles wel afgeloopen was. De ge-nen vonden. De-cours van Z. ten O. nog
giste cours en verheid Z. O. ten Z. 23 my-2 mylen gevorderd hebbende, hadden zy

len. De gegiste breedte van 326 min.bevonden het land meteen bocht inwaarde

en lengte van 38-min. Vertrouwdete loopen, zynde zand-strand. Voorsz
cours en verheid Z. O. s graaden, Ooste-bocht ten eynde zagen zy een rif van klip
lyker 23 mylen, vertrouwde breedte vanben, strekkende ontrent : myl N. W.
32. minin zee, en na zyn oordeel bequaam, om

Woensdag den 16 ditodes noods, een gemeen Vaartuyg onde
Ten 6 uuren vertrokken wy van det zelve te konnen bergen , en voor den

Olifants -jacht, en stelden onzen cours De oli-Zuyden wind ’t eenemaal bevryd te zyn,
langs ons oud pad , tot dat wy aan een fants-jagt.dog vermits het dyzig weder had hy geen
valey met water quamen, alwaar de Edhoogte konnen nemen
Heer Commandeur een halte maakte, omSondag den 13 dito.
de beesten wat te laaten rusten, en sna-Bleven wy hier noch leggen, om den
middags weder te vertrekken; dog ziendeSergeant en den Stierman in te wagten
dat de zelve het niet zouden konnen uytdie tegen den avond wederquam , en

hou¬
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houden, vont goed aldaar te vernachten
1686.

De gegiste cours en verheid Z. O. ter
O 1; myl. De gegiste breedte 3z-7
min. en lengte van 3834 min. De
vertrouwde breedte 32-8 min. De ge
beterde cours en verheid Z. O. ten O

4 graden Zuydelyker 1, myl, behoudende
de lengte van 38-34 min.

Donderdag den 17 dito
Ten 6 uuren vertrokken wy van deze

rustplaats, en vervolgden ons oud pad,
tot dat wy ten ir uuren quamen op d

Doolhofs-rust-plaats , Doolhofs-Hoek genaamd,
daar wy ons ter nederssoegen. Waterbock

n gras was hier nog redelyk. De ge-
giste cours en verheidZ. O.  streck Oost

yker 33 myl. De gegiste breedte van
12 19 min., en lengte van 38--45 min.
De vertrouwde breedte 3215 min., be¬
houdende de lengte van 38--48 min. De
rebeterde cours en verheid Z. O. 2 gra
den, Oostelyker 3: myl.

Vrydag den 18 dite
’s Morgens ten6; uuren vertrolcken w

van de voorsz rustplaats, vervolgden on-
oud pad , en passeerden onder weeg de

rustplaats , daar wy den 9 September
passato gelegen hadden, en quamen zoe
cyndelyk in de kleene Olifants RivierDe klein
alwaar wy campeerden, om dat de KraaOlifants

rivier. len van Capiteyn Goenjema hier dicht on

trent waren , die tegen den avond mell
Ruiler en schaapen bragten om te verruilen

schaaper
Het water , dat in de kuilen stont, en

eni. van
’t gras, washier nog redelyk. De gegisteCapitein

Goenje- cours en verheid Z. 6 graaden, Oostely-
me. ter 33 mylen. De gegiste breedte 3228

min. , de lengte van 38---50 min. Be
houden breedte van 3227 min. D.
gebeterde cours en verheid Z. ten O.
graaden, Zuidelyker 3; mylen, behou
dende de lengte van 38---50 min

Saterdag den 19 dito
’s Morgens quamen de meeste van de

Goenjema ’s Hottentots wederom by den
Ed. Heer Commandeur en alzoo de

Rouw de
oude Goenjeman overleden was, waar over

Hotten-
zy meest alle nog rouw droegen, ’t welktots

bestond in ’t afscheeren van hun hair
verzogten zy, dat de Soon in zyn plaats
mocht gesteld werden, ’t welk geschiedde
waar over zy den Ed. Heer Comman
deur hertelyk bedankten. Op de namid
dag ten 2; uuren zyn wy van hier ver-De L

trokken na een oude rustpaats, de jakhals
als-kloc

kloof genaamd, daar wy tegen den avonc
ons nedersloegen. Water en gras wa-
hier genoeg. De gegiste cours en ver
heid Zuyden een graad Oostelyker 15 myl
De gegiste breedte 32--34 min., behou¬
dende de lengte van 38-51 min. De
vertrouwde breedte van 3233 min.

Sondag den 20 dito
’s Middags vertrokken wy van de bo-DeEiland

kraal. venstaande rustplaats na de Elands-Kraal,

DFVAN

daar wy ontrent ten 6 uuren campeerden. 1485
Onze gegiste cours en verheid Zuyder
4. graden Westelyker 1:: myl. De ge
giste breedte 32--39 min- en lengte van
5850 min

Maandag den 21 dito.
’s Morgens ten 6 uuren vertrokken w

De Rhi
van de Elands-Kraal, en vervolgden noeer
ons oud pad na de Rhinocer-Kraal, kraal.

welke wy ontrent ten 10 uuren passeer

den, en toen zoo voorts na de berg-rivier, De Betg-
aan welle wy ons ontrent ’s namiddags rivier
en 3uuren ter nedersloegen. De gegiste

cours en verheyd zynde 4 graden Weste-
yker 5’ myl, de gegiste breedte 3255
min., en lengte van 38--53 min

Dynsdag den 22 dito
’s Namiddags ten 3 uuren marcheerden.

wy over de Berg-Rivier, en met eenen
na de plaats de vlcermuys genaamd, mede De Vleer

muisan de voorsz Berg-rivier leggende. Daar
wy campeerden. De gegiste cours en
verheid Z. Z. O. 123 myl. De gegiste
breedte 33--4 min., en lengte van
3857 min

Woensdag den 23 dito
sMorgens ten 8 uuren vertrokken wy

van de voornoemde russplaats, en stelden
onze cours om de Z. W. na Riebeeks-Riebecks
Casteel , latende de Honigbergen aan Kasteel
onze linkerhand ontrent een myl wecg-

van ons afleggen ; en quamen ’s namid-

lags ten 2 uuren aan de West zyde van
Riebeeks-Casteel, onder het zelve. Onze

gemarcheerde weg was niet anders dat

vol zandige heuvels. Water en gras was
hier nog redelyk
De gegiste cours en verheid Z ten W
treek Westelyker ; mylen. De gegiste
preedte van 33--23 min. , en lengte van
38--50 min. bevonden breedte van 33-- 21
min. ; behoudende lengte van 38- 50min
De behouden cours en verheid Z. Z. W

graden Zuydelyker 4; mylen
Donderdag den 24 dito

s Morgens ten6; uuren vertrokken wy
an Riebecks-kasteel, en stelden onzen

cours langs den berg Z. Z. O. f myl.
Van daar langs een riviertje Z. : myl. Van
daar Z. Z. W. i; myl langs het zelve
al waar wy wecr op ons oud pad quamen
en vervolgden het zelve tot onder den De Paar-
Paardenberg , alwaar wy ons aan een denberg
spruitje met water ter nederssoegen. Al-
nier op een hoogte peilden wy den Tafel-

berg Z. Z. W. van ons. De gegiste cours
en verheid Z. W. 4 graaden Westclyker

4mylen. De gegiste breedte van 33.-37
min., en lengte van 38--45 min. ; de
bevonden breedte van 33.--41 min., en
de lengte van 38--42: min. ; behouden
cours en verheid Z. W. ten W. 5 graa-
den, Zuidelyker 5: mylen

Vrydag den 25 dito.
’s Morgens met mistig weder vertrok-

ken
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1702. In Maart hebben 45 Kaapze vry-ken wy deze rustplaats, en vervolgder
lieden, buyten kennis der Regeering, ofons oud pad , en na : myl marcheerens,
een tocht landwaard in na de grootpasseerden wy de doorn-kraal, en nader

Cabocquas (Hottentots van een klocke sta-hand quamen wy aan de Mosselbanks
cuur, als de Madagascaaren) geweestrivier, alwaar wy ten 10uuren voormid-

zy trokken met 4 Wagens, en 32 trel--dags onze beesten uitspanden, en ’s namid
ossen , beladen met Koopmanschappendags ten 2 uuren vertrokken wy weder,
van Tabak, Dacha (een zoort van Hen-om van daar na Bommels-hock (zyndt
nip , die de Hottentots zeer geerne rooeen van de Compagnies posten) ons te
ken ) Kopre en Glaze Koraalen, Haza-begeven, waar by wy toen vernachteden

De gegiste cours en verheid Z. W. ten gaaven, Pylen, Yzer, Ajuyntjes, Kopere
en Yzere Arm-ringen, over de KloofZ. een graad Zuydelyker 53 myl. De
van Hottentots Holland. Sy waren eerstgegiste breedte van 33--59, en lengte van
en zoo vervolgens, by de Hoezequaas,3825 min.
Hesiequaas, Gauris, Attaquaas , Gan-Saterdag den 26 dito.
tauwers, de Ammiaquaas, MoetjczonsVertrok de Ed. Heer Commandeur mei
Horizons , kleene Kaffers, en eyndelykeenig gezelschap voor uyt naar de Kaap
by de Caboequaas, zynde alle byzondreder Goede Hoop, en ordonneerde de
Hottentotze volkeren, gekomenkarren en Wagens te volgen , die daa

Zy hadden Capiteyn Szel, om hen densnamiddags ten g uuren mede quamer
weg na die Caffers te wyzen , en voorte arriveeren , en waar mede deze togt
Tolk te dienen, mede genomen, alzooeen einde nam.

de Kaapze Hottentots dezen weg, en deMen heeft ook al zedert 1670. en be¬
praak dezer volkeren, niet kenden.vorens, togten door de hier Land-kun

Deze Borgers , dit zoo in der stiltedige Sergeanten Kruidhofs en Cruze tot aar
ondernomen hebbende, hadden malkan-de Mosselbaay , en tot in St. Heleens

deren beloofd , dat zy malkanderen nietbaay , laten doen. Ook heeft in de later
beklappen zouden , hoewel daar van na-tyden, onder de Heer Willem Adriaan
derhand verklaringen verleend zyn , dievan der Stel, de Corporaal Samuel Paske
men in de contradeductie van Tas en vayeen tocht , in de 8o mylen verre , mer
der Heyden uitgedrukt vinc8  10 Soldaaten, en met 50 Hottentot

Sy hadden eenen Herman Janszoon ver-Landwaard in , na de zwarte rivier ge-
ooren , die met een Hazagaay getroffendaan, om voornamelyk na weggeloopen
wierd, en Julius Lazius was van ziekteSlaven te zoeken, waar van zy'er ook :
gestorven.bekomen hebben. Zy waren 6 weken uit,

Sy hadden deze Caboequaas eyndelylvonden daar over al een Compagnies post,
na 14o1if dagen reyzens, 5’of6oosterk.een Compagnies Huys , en Compagnie-
en wel met Hazagaayen en Schilden ge-Pan , en noodig gereedschap om hunne
wapend, gevonden, tegen hen geslagen,spyze in te koken. Zy trolken over de
hen daar na op de vlugt gedreven, eenigeschoonste bloem-velden , die men zich
van hen ter nedergelegt , en 2zoo stuksverbeelden kan, en quamien eyndelyk by
Runderen en 2500 Schapen , eerst vancen zwaarmoeras, dut zich tot dezwarte
hen geroofd , en hen daar na 4oo Run-rivier , die al vry groot is , uytstrekte,
deren , en 600 Schapen weergegeven,zy konden niet verder komen, en hadden
en hen ook eenige Tabak, Kraalen, &amp;c.op dien tocht geen wild gedierte , dan
om dus met hen den peys weder te makenalleen drie groote Leeuwen , die hen ont-
vereerd. Gelyk dat 1703. den zasten Octo-vwycken, ontmoet, en verder geen andere
ber door Jacob Holland, en Wynandontdekking van belang gedaan
Wynandszoon, zeer omstandig voor dennog eerDeze zelve borst heeft hier
eersten Klerk Willem Helot verklaard, ertogt na de 24 rivieren (dat alle spruyter
n het voornoemd Tractaat te vinden is.zyn die zich tot een verzamelen) gedaan

Ook hadden zy de Horizons vyandignemende zynen weg over Stellenbosch en
aangetast, en op hen niet alleen twee-Drakesteyn, tot 't eynde der posten var
maal geschoten, maar hen al mede op dede Fransche vrylieden, die zich nog wel
vlugt gedreven, en 70 Runderen van2 dagreyzen verder , dan Draakestein
hen geroofd; al welke bedryven deze Na-of wel 38 mylen van het Fort, uytstiek-
tien zedert van ons zeer afkeerig gemaakt,ken, alwaar Cornelis Botma , een plaats
en aangezet hadden , om by alle gele-by de laatste post heeft ; dog daar zyn
gentheden deze vyandlykheden op onsreen posten meer van de Ed. Compagnie
pnnoozel volle te wreeken. Men wasAan ’t uyterste van deze posten der Fran-
vel van voornemen hen over dit stoutche Vrylieden vond hy onder aan den
bedryf te straffen; dog alzoo zy zoo sterllaatsten berg, dien hy overtrokk, een zeen
waaren , wilde men daar op nader ordreheete bron, waar van wy bevorens al ge-
uyt ’t Vaderland wagten.sproken hebben, en die zoo heet is, dat

De verste tocht, doorde onzen in ’t jaarmen’er een Ey gaar in koken kan
N 704
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150 mylen verre geweest, daar men wel
13 of raderley Natien ontdekte , die
toen van de onzen zeerqualyk gehandeld
en onder welke ook de kleine Namaquaa-
waren , die 1705. (wanneer ik hen met
veel verwondering gezien hebbe) de vrede
quamen verzoeken. Deze stoute Bor
gers waren eyndelyk door de Cawoequaas
de dapperste van alle deze Volkeren, voor
welke ook zelf de kleene Namaquaas
schrikken, en die schilden van ossen
huyden hebben , daar meenige kogel of
afstuyt, gestut

Ook zegt men , dat ontrent 1706. of
1707. eenige burgers , buiten weten der
Regeering , 30 of ao sterk , yder met
een Hottentot by zich, wel 180 mylen
landwaard in geweest zyn.

Daar beneven heeft de Landdrost
Starrenburg een tocht na de voornoemde

zwarte rivier gedaan; dog kon toen zoc
verre niet komen, en had ook een Hol-

lander verloren, die , in ’t midden van
ettelyke Hottentots zittende , door eer
grooten Leeuw alleen besprongen, uyt
’t midden yn hen weggesleept, en, zon
der dat zy dit beletten konden, in een

slag dood geslagen, en verscheurd wiers

De Hottentots bezetteden hem egter na

derhand in een laagte, doorregen hen
met veel hazagaayen of werppylen (zoo
dat hy toen beter een yzer-verken of
Egel, dan een Leeuw geleek) en wier
den hem eerst na ’t afgaan van 2 Snap-
haanen te gelyk, meestei

Om nu nog een beter denlbeeld van

zulken tocht te hebben, zullen wy hiei
een zeer net bericht van een reyze land-

waard in, 1705. door den zelven Starren
burg gedaan, den Lezer, te meer, alzoo
zig daar in een zonderling voorval me
een Leeuw opdoen zal, voor oogen stel-
len

MEMORIE voor den
E. Landdrost, Johannes Starren-

burg, als Hoofd dezer Expeditie

en verderen Raad , om haar in

dezen Togt te dienen tot narig
tinge

Ademaal de E. Compagnie door schaars-
heid van trek- en werkbeesten in groott

ongelegentheid zoude komen, en om daar in
by tyds te voorzien , hebben wy dan goea
gedagt UE. deze Commissie, en Expeditie
aan te bevelen

En op dat UE. van onze intentie te be¬
ter mogen worden geinformeert, hoe, en in
welker voegen deze Landtogt, te facielder
zal konnen worden bereikt, zoo hebben wy

noodig geagt, ons daar op in dezen kortelys
te verklaaren.

VANDE

Zoo baast UE. dan van de vereischte pro- 179-
visien, koopmanschappen, ammunitien, en
materialen tot de reize en handel noodig, zyt
voorzien , zult, zonder eenig tydverzuii
UE. op weg hehben te begeven na de naasi
bier om heen leggende Hottentorze Natien,

net dewelke de E. Compagnie tot nog toe in
ren goede vréde en alliantie is levende , ne-

vens de manschap, en verdere train, onder
UE. commando gestelt. Wy zeggen eenelyk
naar de naast heen leggende Hottentots, om

lat hooger op, of na andere Natien te trck-
ken , veel gevaar en periculen, na alie ver-
môeden onderworpen zoude wezen , ten aan¬
zien vecle van die volkeren, mits de groote
hostiliteiten door verscheide quaadaardige in¬
gezetenen , onder pretext van vry ruilen
t welk UE. niet onbewust kan zyn) ontrent
dezelve gepleegt, niet alleen door het verfoe-

jelyk geweld, haar vee voor t grootste gedeelte

zyn quyt geraakt, maar ook gewisselyk te

dugten staat, indien men weder by dezelve
quam, niet tegenstaande uit vriendschap(en
met een goed opzet) daize , in plaats van

minnelyk te handelen, niet anders dan ot
middelen van weer wraak zouden denken, er

UE. ten aygsten alle listen en laagen leggen;

onaangezien zy door de E Compagnie, nogte
der zelver Dienaaren, nimmerieer zyn be¬
ledigt, of te kort gedaan

cet oogmerk dezer Landtogt en expeditie

is, gelyk vooren gezegt, om by de gezeide
naast om heen leggende Hottentotze Natien

voor de E. Compagnie, op de zagtste en min¬
nelykste wyze, een goede party runderbeestei
in te ruilen en te handelen , wyl men bier

thans van goede werkbeesten niet veel mae.

is voorzien. Ten welken einde dan , wan¬

neer UE aan de Kraalen van de meerge
zeide Natien zult gekomen wezen, zult UE.
aan der zelver oppersten Capitein hebben over

te geven, alzulke kleine geschenkjens als voo¬

dezelve door ons daar toe zyn verordineert.
n mede gegeven , en verder onder het doen
van een maatelyk tractement aan dezen en
renen, die het zelve onder haar mériteren

in de civielste termen aan den gezeiden opperste
Capitein bekent te maaken, dat onze inten¬

ie daar heen is tenderende, omme voortaan
met hem, en de zynen, in alle goede vriend-
en nabuurschap te leven, en daar in te con-

tinueren, met bygevoegt verhaal, dat UE
ten dien einde , en ook ten principaale aldaar
zyn aangekomen, om eenig Beestiaal van he¬

te trocqueren , aan welkers goed succes av)
ook niet konnen twyffelen ; verdagt zynde
wanneer de ruiling aangaat, dat UE. nie
anders , dan ossen, in trocqucring komên aan
te nemen, en wêl inzonderheid, dat het al-
temaal zy jong goed, om dezelve des te be¬
quamer onder t jok te konnen brengen, om in
der tyd daar goede en langwylige diensten van
te hebben, tragtende daar van ook zoo veel

te trocqueren, als gevoegelyk en opde zagtste
vyze zult konnen bekomen, op det inen voor

1.
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separeren, maar altyd gecombineert blyven,langen tyd van goede trekbeesten voorzien

1705. om , by aanval van eenige Hottentots, des te
mag blyven. formidabelder te wezen , om hen te konnenDoch de zelve Hottentots haar tot de rui-

resisteren , ten ware dat UE. noodzaakelyk-ling ongenegen toonende , ’t gene wy nogtans
heids baiven eenige manschap daar af na deanders denken , en hoopen , zoo zult UE
Hottentots moeste zenden, omme hen tot hetverder alle bedenkelyke middelen van vriend-
ruilen te nooden, of het ingeruilde vee te be-schap en persuasie aanwenden, omme, zoo
waren, en te weidenimmers doenelyk, haar daar toe te zien te be¬

UE. zult ook een daggerister moeten bou¬wegen , al zouden UE. zich in den handel
den , dat wy den Landdrost zelve hebbenontrent deze Natien wat splendider toonen
aanbevolen ; en daar inne in ’t breede doenals men wel niet gewoon is aan de Hottentots
verbaliseren, hoe verre des daags , zoo inte doen , zonder dat UE. nogtans niet zult
’t heenreizen als wederkeeren , de mars isvermogen (zy om te ruilen onwillig blyven-
geweest ; doch zonder dat nogtans het volkde ) eenige de minste feitclykheden van vyand-
door het al te sterk marcheren, vermag af-schap tegens haar te begaan, maar in zulkey
gemat te worden ; en waar inne wy begee-geval liever getroosten onverrigter zaake vay
ren dat behoorlyke consideratie en inzigt zadezelve weder te keeren, hoewel wy ons daar
worden gebruikt. Mitsgaders van alle voor-vast wat beters af beloven
vallen , die UE. geduurende deze expeditieMaar zoo het quam te gebeuren, ’t welk
mogen voorkomen; item , wat vee in soortenwy vooral anders wenschen, en hoopen, da.
dagelyks , en by wat Natien der Hottentot-UE in de been of weertogt van cenige Hot-
ten dat is ingeruilt , en wat quantiteit ententots , het zy van wat Natien die ook wa¬
ualiteio von Waaren, Compagnies wegen,ren , vyandelyk wierden bejegent, en aange

daar tegens in ruiling dagelyks weder is uit-daan , zullen UE. als dan ook vermo
gereikt ; inzonderheid ook nauwe agt nemendegens wezen de zelve met gelyke muent te be¬
op de situatie, gelegentheid, en vrugtbaar-talen , alzoo de zaak in dusdanigen geva
heid aller landeryen, dieUE. mogten passe-van zelfs spreckt, dat geweld met geweld
ren ; en waarom wy den thuinier Jan Har-tegen te gaan wettelyk toegestaan is , ofte ten
tog exprès mede laaten gaan , die daarware ook dat UE. vastelyk wist, en voor
insgelyks goede aanteeking zal moeten hou¬oogen zag, dat UE. en zyn byhebbende volk
denen goed, van eenige der gezeide Hottentotze Belangende de provisien zoo voor UE.,Natien lagen wierden geleid , omme UE en de onderhebbende manschap, als ook voor

vyandelyk te bespringen, en door haar groote
de Hattentots, die U E geduurende deze Land-meenigte van volk te overrompelen , zuli
togt mede ten dienst zullen staan, hebben wyUE. in zoodanigen geval tegens dusdanige
joor den tyd van twee maanden ruim medeNatien , omme u zelven, en volk en goe¬
gegeven : zulks het UE. daar aan niet zalderen te redderen , en behouden, wel eersi
ontbreken mmet recommandatie de zelve zoooffensive mogen ageeren, omme, zoo besl doe¬
spaarzaam, als doenelyk is, te gebruikennelyk , hen te verjagen, zoo de noodzaake

Ende op dat alles met een goede en geschiktelykheid dat quam te vereisschen, maar anders
ordre mag toe gaan, willen wy UE. oofniet ; hoewel wy vertrouwen, dat alle de
gerecommandeert hebben , behoorlyke ordre ,zelve hen zoo rekkelyk zullen komen aan te
en ’t volk in een goede discipline te houden;stellen, dat zoodanige proceduren niet noodig
doch in alle voorvallen, als ook om eenigezullen wezen
zaaken van belang te ondernemen, zal noo-JE. zult, geduurende de heen en weer-
dig wezen , dat zulks alvoorens in Raadetogt, goede zorge moeten dragen, van altye
worde overwogen, wat ten meesten diensteop hoede te wezen, en in postuur von defen
van de E. Compagnie gedaan, of gelaatensie , om van deze brutaale Landaart niet
dient; gevruikende in alles goed overleg, enverkloekt te avorden, olzoo haet ben aan geen
niets onvoorzigtig ondernemende , gelyk wylisligheid ontbreekt , om hunne desseinen te
UB. dat gezamentlyk zyn vertrouwendevolvoeren , doch waar inne geen de minste

Welken raad bestaan zal uit de volgendeswaarigheid behoeft te worden gemaakt, zot
persoonenUE maar by dog, en inzonderheid s nachts,

Den Landdrost Jchannes Starrenburgroede wagt doet houden , ten welken einde
als President, die alleen den Raad beroepenzullen UE. haar by nacht moeten legeren ot
zal.’t vlakke veld, van alle bosschen en struiken

Den Corporaal Willem Brentgens.afgezondert, om hen daar door geen occasie
Den baas Thuinier Jan Hartogte geven; mogende het vuuren in de nacht-
En in cas van noodzaakelykbid, of datruste, by UE gedaan of gelaaten worden

de zaak zulks quam te vereisschen, nog tweezoo als het best en dienstelykst zullen vinden
van de bequaamste persoonen uit UE gevol,te behooren ; ook by dag in het marcheren
daar toe te assumeren.2i0 veel als doenelyks is , het volk in goede

Wy zouden wel gaarne zien , dat dezeordre te laaten voorttrekken

togt en commissie by UL. in den tyd van 6Om veel consideratien zal UE. zyn by-
weeken of a maanden wierde verrigt enhebbende volk niet van malkanderen mogen

M2 UE.

1705.
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OE, met de byhebbende magt weder bier
mogten wezen, maar of zulks, om pregnante
redenen, langer mogste vertragen, en ’t wel
UL. dagregister mede zal dienen genoteert
Zzullen ons des ook moeten getroosten: immers

deze togt, zoo kort als doenelyk zal wezen,
ten meesten dienst der E. Compagnie, in
t heen en wederkeeren tragtende te volbren
gen, en het ingeruilde beestiaal wel aan te
teckenen, en gade te slaan.

Verder zyn wy ons dan opUE goeden yver
vigilantie, en trouwe vorlaatende, niet an¬

ders verwagtende , dan dat ook een ygelyk
in ’t zyne hem na behooren zal quyten; waar
mede UL. toewenschen alle zegen, en een

gewenschte uitslag, en blyven

UE goede Vriend,
in ’t Kasteel de

Soede Hoop, denV16 October 1705. W. A. van der STEL

Dagverbaal van den Land-
drost Johannes Starrenburg , ge-
houden op zyne Landtogt na de
Gonnemaas, Grigriquaas, Na-

macquasche Hottentos, enz.

Vrydag den 16October 1705
Cheidden wy van Cabo, trekkende ik
Oomme in myne absentie aan den Vice-
prefident van Heemraaden de verrigting
van eenige zaaken aan te bevelen , na
Stellenbosch, en van daa

Sondag den 18 dito.

Verder om eenige affaires af te doen,
na Draakenstein, en quam

Maandag den 19 dito.
Op ’s Compagnies post aan de Sonquaas-

drift, zynde de plaats, die ook Baas Jan
Hartog (die met de wagens een anderen
cours genomen had) tot onze byeen
komst bestemt hadde, en trokken

Dynsdag den 20 ditoL

Van Sonquaas-drift verder voort, omme
onzen togt volgens instructie, na de
omleggende Hottentots te vervorderen

ten einde omme van haar een party jonge
ossen voor de E. Compagnie in te ruilen.

Op den agtermiddag wiert ons berigt,
dat de Gonnemaaze Hottentots, zynde de
naaste hier heen, geen zin hadden om
met ons te handelen, en daarom over der
berg in ’t land van Waveren ons uit den

weg waren getogen ; maar dat eenen
Capitein, Bootsman genaamt, met zyr
Kraal over de z4 rivieren lag, werwaart

wy dan onzen cours wendden, en quamen
met zonnen ondergang aldaar, zoo dra
wy onze tent opgeslagen hadden, begroet

ten wy dien Hooftman met een zoopje

en een groote tabeetje, uit naame van de
Ed. Compagnie, en gaven hem te ken

nen , dat wy gezonden waren om eenig

VANDE

werkvee voor de E. Compagnie, die
daarom verlegen was, in alle minnelyk
heid van hem te ruilen , en hem var
sCompagnies vriendschap te verzekeren

Dat de Ed. Heer Gouverneur, wetende.

sat hy een braaf kaerel en ryk van vee
vas , ons had bevolen by hem te gaan
dat hy ons wel helpen zoude. Gevende
hem daar op nog eens en andermaal een
oopje, maar dat mogt niet helpen, hy
ant woordde ons, dat wy eerst by de an-
andere Gonnemaas moesten gaan , en
dat hy dan zien zoude uit ons wedervaa-
en aldaar, wat hem te doen stont

Terwyl hy nog eens dronk , ging ik
het vee, dat nu t'huis quam, eens door-
ien , ’t welk een schoone troup was, be-
halven dat hy 'er zyn beste ossen, op het
hooren van onze komste, al uit- en van
de hand gezonden hadde

Ik quam dan weder in de tent, en zogt
hem op nieuw tot de ruiling te perlua-
eren, maar kon dien avont niets op henm
vinnen, als dat hy ons wel wat schaapen

tot pads - kost wilde byzetten , wy
moesten dan dien avont laat vrugteloos
scheiden

Woensdag den 21 dito.

Cont ik een wagen te rug na de Kaap,
aadende het goed op myne wagen, waar
door ik gelegentheid had, den Ed. Heei
in de talmery met dezen onhebbelyken
Bootsman te berigten , die my des mor-

gens niet anders dan 12 hamelsbragt, niet
tegenstaande ik hem op ’t kragtigste in-
boezemde, dat wy niet gezonden waren
om schaapen, maar becsten, te ruilen,
en om geen pads kost verlegen waren
wyl wy ten overvloed proviant (gelyk
sy aan de 3 gelaadene wagens zien kon
nadden. En dat hy (zoo anders niet
vilde ruilen) met de schaapen maar weer
onde vertrekken.

Daar op vertrokken zy uyt de Tent,
na de Kraal, en kwamen kort daar na
met 3 Osjes weder , ’t welk my op den
begonnen voet voortgaan , en zeggen
dee , dat hy gek was zig te verbeelden,
dat ik met zoo veel volk, en Wagens
zoo ver kwam, om 3 beelten te ruylen,
lat hy daar ook maar weder mede Kraal-

waards kon keeren, en dat ik opbreken,
en vertrekken zou

Eyndelyk kreeg ik 9 mooye Osjes,
en zeven Hamels, waar voor hem gaven,

10 bosjes Kopere Koralen , 13 ponden
abak, eenige Glaze Koraalen, en Bran-
sewyn.

Welk vee by hem tot op onze te rug
comst gelaten hebbende, braken wy on-
trent den middag op , en quamen des
agtermiddags ontrent 3 mylen verder in
ten schoone vlakte , waar door een hel

der strooment riviertje loopt, ter ruste.

Deze valley legt ontrent 4: myl van
de
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de 24 rivieren , ter regter hand aan ’t voorttrekken , en quamen, na dien dag 1775
ontrent 6 mylen gevordert te hebben,lange gebergte, onder een bosch, voor
aan een kleyn fonteyntie in ’t midden derdezen ’t oude Elzenbosch genaamt, en
vlackte ons verblyf te nemendaarom door ons de elzen - valley gedoopt

Dit waterplekje , dat vol ruygte enze is ontrent een half duyzend schredei
biezen stond , liet ik aanstonds opruy-breed, en wel een quartier uur gaans lang

altemaal schoone zwarte kley- grond, me men , en braaf diep uytgraven, omme
zoo ik langs dezen weg weder mogtewilde palmyt, en andere ruygte, bezet

te rug keeren) niet verlegen te zyn,en daar onder een weynig moeras , door

dien het water uyt ’t riviertje , dat op en gaf het den naam van Boonen- fontein
om redenerzommige plaatzen door ruygte verstopt is

over zyne oevers loopt, ’t welk met wat Vrydag den 23 dito.

op te ruymen, kan geholpen, en afge Was het des morgens wat regenagtig
egter vervolgden wy onzen weg, entapt worden

staken over na den hoek van den picquerDonderdag den 22 dito.

Braken wy met ’t lumieren van den dag berg, zynde de weg, die ons door den
Capiteyn Hannibal gewezen wierd , om(onder faveur van een betrokken lugt
na zyne Kraal te trekken. Op den mid-weder op, en kwamen, na ontrent een

half myl gevordert te hebben, in eer dag quamen wy aan een rivier van groott
tweede schoone valley , veel grooter dan en form, als de diepe rivier, die door den
de eerste. Deze begind van ’t Assegaayen Koeberg loopt, ook met zulke ruggen

en drayingen. Hier sloegen wy onzebosch, dat hier boven aan den berg staat
tent , die over nagt en in den morgen-en loopt verder, als ik heb konnen be

stond nat geworden was , op, om toogen , om datze een draying agter eenige
droogen , midlerwyl aten de menschenruggen krygt, gelykze in grootte de vo-
Hottentots, en de beesten wat, tot on-rige overtreft, en in deugd van grond
trent ten 2 uuren, dat wy weder oppakniet wykt , zoo is ze ook in gras-rykc
ten, inspanden, opzadelden, en voort-ruggen de andere te boven gaande
trokken , nemende onzen weg langs deNadcze passeerden wy nog door cenige
voorgemelde rivier, tot des avonds tegenskleyne valleytjes, en schoone gras-rug-
donker ,, dat wy op de oude Kraal aargen ontrent 2 mylen verre , daar wy eer
den Noordhoek van den Picquet-bergongemakje aantroffen, dat egter nog we

uytviel. Ik was met baas Hartog, er genaamt de bange hoek , halte hielden,
de helfte van ’t volk , wat voor uyt, en onze nachtrust namen, hebbende dier

dag ontrent 8 mylen gemarcheert. Hiemeenende met onze paarden door een ruyg
wierd my, en Capiteyn Hannibal, dooipoeltje te passeren, dog hadden die daar
Bosjesmans gezegt, dat 'er, ontrent 4 dagerin haast verloren, het myne was zoo dr-

van den oever niet gestapt, of men zat voorleden , een wagen om te ruylen na
zyn Kraal gaande, gepasseerd was, wel-'er tot over den zadel toe in , en konde
kers spoor ons ook aangetoond wierdzich door de biezen , die hem de voetei
daar op wilde hy ons verlaten , en na deverwardden, niet wel redden, kantende

Kraal gaan , wyl hem de handeling vanmet my dan over de eene , en dan over

Dronke Gerrit nog in versscher geheugenide andere zyde, en zomtyds met de ge
was. Ik persuadeerde hem egter by onshecle kop onder. Ik dorst 'er niet af
te blyven, onder belofte van zoo spoedigom dat ik bevreest was'er geheel in te
als doenelik , voort te trekken, en zouzinkken. Door al dit martelen schokt
mogelyk dien wagen te agterhalen, en dahy wat voort , krceg eenige vastigheyc

hy dan een ooggetuyge zoude zyn , daonder de voeten, en sprong met my, zeer
het zonder kennis van den Ed. Heer was,bemodderd zynde , op ’t drooge. Har-
terwylen ik die wagen en volk in arreftog, die wat hooger was , voer een wey-
nemen, en opzenden zoude; waar doornig, maar niet veel beter. Zyn paard,
hy hem liet gezeggen, en by ons bleefdat wat grooter was als ’t myne , brag
want anders hadden wy misschien zynhem eer te land , en gaf hem ’t playzie
Kraal niet konnen vindenvan my te zien marteler

Saturdag den 24 diteOns gevolg had geen lust, om da
Sloegen wy met den dag (zynde be¬kunsje na te doen, maar zegten een be

ter plaats langs den overkant. trokken lugt) weder voort, nog al lange
Wy vertoefden hier tot de Wagen- die zelfde rivier, van mening zynde, dien

dag een goeden weg in dat koele weer afquamen , om haar den overtogt te wy-
zen , en voor dat gevaarlyk moeras te te leggen, omme den wagen zoo moge-
waarschouwen lyk, te attrapperen, die my hier weder

van Bosjesmans onderrigt wierd, een wa-Het padt had ons nu verlaten , dies
moesten wy langs een ongebaand veld gen van ’s Compagnies dienaars uyt de
vol molshopen en gaten, tusschen valler groene kloof te zyn , dat my al vreemd
en opstaan, met grooter verdriet nu verder voorquam, wyl de Corporaal van dien pos

welM.
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vel wist, dat ik om voor de Ed. Com-
pagnie te ruylen in ’t veld was, alzoo ik
eene der bezettelingen van die post onde
myne manschap hadde, en door zynen wa
gen voor uyt te zenden, en de Hottentot
met Tabak en anderzints te voorzien

mynen togt vrugteloos maken zoude: I1
't beste van onze marsch, tegen den middag
ontrent 4 mylen gevorderd zynde, brak
een voor-as van eene der wagens by d
naaf af , waar door wy onze Tent
moesten opslaan, om weder een nieuwen
as aan de wagen te maken , en dus het
resterende van dien schoonen dag later
voorby loopen. Egter was het niei
kwaad voor ’t vee, dat hier aan de rivie
tot den buyk toe in ’t gras ging. Midler-
wyl arbeydden wy lustig om den wagen
weder in staat te krygen, en namen, ni
wat gegeten te hebben, onze ruste, to

Sondag den 25 dito
Dat wy tegens den middag weder klaar

raakten, en in een zeer mistig weer, ge-
lyk het dien gantschen nacht mede gewees
vas, onzen tocht vervorderden

Ontrent een myl voortgetrokken zyn
de , zagen wy aan het versche spoor
dat de hier voorgemelde wagen weder

te rug getrokken , en ons dien nagt ge-
passeert was , apparent van onze komst
kennisse gekregen hebbende

Wy hielden dien gantschen dag nog
al de passagie langs die zelve rivier, er
den weg, die de vorige wagen voor ons

gebaand hadde ; komende tegens den
avond (na dien dag ontrent 6 mylen ge-
vordert te hebben) aan desselfs oeve

weder onze legerplaats te formeren. Hier

was de meergemelde rivier, na gissin
wel duizent schreden breet, vol Meeuwen

Duykers, Endvogels, en ander vliegend
en zwemmend gedierte; onder andere

liet zig de zeekoe mede hooren. Op eer
hoogte gegaan zynde  zag ik de zee,
die daar ontrent  mylen van daan scheen,
alwaar zig, volgens zeggen van de Hotten

tots, deze rivier ophunne taal Quæcome
genoemt, ontlast

Had onze coursverder langs dien weg
gestrekt, ik zoude gaarne desselfs uytgans
gezien , en ’t strand daar om heen beke-

ken hebben, maar wy moesten :
Maandag den 26 dito

Des morgens vroeg met mistig weer
en een sterke wind , van cours verande-
ren, en ter regter hand dwers landwaard

inslaan, langs een zeer moejelyken zand
weg , daar de beesten yeder ommezier
bleven staan , dewyl dezelve telkens in
de molgaten vielen, en vaststaken, er
de wagens sneden wel een voet diep in 't
zand, dit duurde zoo voor de spatie var
mylen, als wanneer wy aan Hannibal.
Kraal kwamen; hier waaren 6 Capiteyns
te zamen getrokken , en maakten mef

malkanderen 23 huysjes uyt.

VANDE

Zy lieten ons hun vee zien, dat niet veel 1705
getal, en meest Koeyen waren
Ik vroeg hen, hoe het kwam , datze

too weynig vee hadden , dewyl de Ed.
Compagnie nooyt met hen geruyld hadde,
waar op zy my berigt gaven

Dat zeker vryman, in de wandeling
Dronke Gerrit genaamt, korte jaaren voor-

leden, met eenige anderen verzeld ; aan
nunne Kraal was gekomen, en, zonder

yets te zeggen , van alle kanten daar or
uur gaf, verjagende dus de Hotcentots,

stekende hunne huysjes in den brand,
en nemende al het vee met zig, zonder
dat zy wisten uyt wat oorzake , wylze
niemand van de Hollanders ooyt beledigt
hadden ; waar door zy het altemaal zyn
juyt geraakt, en dus genootzaakt ge-
worden , hun na de buytenste afwoonende

Hollanderen te begeven , en daar weder
vee te bescharen, en hunne eygene lands
uyden, of daarze maar wat krygen kon-
den, te beroven , waar mede zy dan in

t gebergte liepen, en zoo lang gaste-
reerden, tot dat het op was, halende dar
al weder ander, dat hen cenige malen ge-

lukt is, en waar van ze tegenwoordig
nog maar weynig bezitten. Van een an-
dere kant wordenze ook met stroperyer
geplaagt van een Natie van Hottentots
die over de Olifants-Rivier , in by n-
ontoegankelyk gebergte huyshouden.
waar van het land op hunne taal Thynema
genaamt , en de Capiteyns dier roofvo-
gels, Throghama Tkousa, Doe odie, Tke¬
ingnouw, genaamt zyn. Deze kweller
hen gedurig, zonder dat zy daar zelden
revengie op konnen halen

Maar op het weemoedigste, en ver-
bittertste klaagdenze over de godlooze han-

deling van dezen Dronken Gerrit, die oor-
zaak geweest is van alle onheylen en bloed¬

vergieten, zedert in verscheyde ontmoe-
cingen met de Hollanders voorgevallen

Dus zyn zy dan genootzaakt, om het
weynig vee, datze nu nog bezitten, te
sparen , en om voedzel en vlecsch voor
Vrouwen en Kinderen , te bekomen
dagelyks tegen de Olifanten te vegten,
en dus met het uyterste gevaar huns levens,
p deze manier de kost te zocken

Dat zy de goedheyd en vriendschar
van de Ed: Compagnie en de Ed: Heei
ouverneur , die ik hen zoo hooglyk

aanprecs , grootelyks waardeerden , en

dezelve in alle gelegentheden zeer geerne
omhelzen wilder

En waarlyk ik hebbe in deze menschen

hun gedaanten, gedrag, en ommegang,
eel meer opregte goedaardigheyd be-

speurt, dan in andere Hottentots

Op den avond scheyddenze van ons

Des nachts regende het zeer sterk, met
harde wind uyt den Noordwesten , waar

door wy qualyk ons wagtvuur konden in
brand,



1705.

KAAP DER COEDE HOOPE. 95
ganzen, en allerlci endvogels, daar wbrand, en de Tent staande houden, wi

met schieten een goedc provisie van opwaren dien gantschen nacht in een gedu-
deden, en quamen met den avont wederrige beweging , om dat de beesten, en
om aan de tent, het was dien ganscherjaarden op de vlakte niet staan, maa
dag een betrokke lugt geweest, en wiertstadig na de bosjes wilden, om voor dic
op den avont zeer koutzelve regen en winden te schuylen. Var

Donderdag den 29 ditebinnen konden wy, door oudheyd van de
Was het mottig en regenigtig weer,Tent , mede niet droog zyn , dus was

dies wy tot den middag wagtten, eenhet over al allarm, en duurde tot
weder op reis togen, en onzen cours terDynsdag den 27 dito.
regterhand na de Olifants-rivier inssoeDat het des morgens ontrent agt uuret
gen. Na ontrent  mylen vorderens,wat bedaarde, en de regen ophield

De Capitcyns kwamen met hun zessen namen wy aan een klein beekje (door
de Namacquas, Thie They, en van on-en bragten ons G beesten, onder de vorige

protestatien van hun onvermogen. W Schilpadden- poel genaamt, ontrent eef
nalf myl agter den Theima Koetbamz, ofkregen ’er egter, na dien gantschen dag
Wolvenberg) weder ons verblyfpratens,

Woensdag den 28 dito Den ganschen weg, van de Kraal to
hier toe, bestont al in zoodanige ruggenVeertien stuks, waar voor wy uytreyk

ten 18 bossen Kopere Koralen, 18 pon zonder gras, maar vol doornen, en ze
den Tabak, eenige Glaze dito en Bran tere bosjes , waar uit een gom tyffert.

in reuk, smaak, en couleur, den massikdewyn. Hier wierd ons regt berigt ge
daan van de meergemelde wagen , da zeer gelyk. De Namacquaaze Hottentors

noemen die gomTraap, en bezigenze totdezelve door den Corporaal van de groen
het vastzetten van assegaajen, messen, enzRloof, Daniel Tous, met de eenigste man,
gelyk wy den harpuis doen; wy hebberdie hy nog op de post haddc, en eer
eenige van de jonge boomtiens, en gomvryman Christoffel Luije , hier gezonden

was om te ruylen, maardat zy, van onze mede gebragt
Des middags was het mooi weer , enaannadering kennisse hebbende gekregen,

een heldere lugt ; ik zont over al heen,na een dag vertoevens waren vertrokken
om langs dit beektje wat watergras voorhebbende eenlyk in der haast 12 groote
de paarden op te zoeken ; want in ditOlifants tanden geruyld, en mede geno
geheele veld vint men niet een sier gras.men

En dat in den voorleden droogen tyc Des avonts betrok de lugt weder, en
hier geruyld hadden, de vryluyden Piete Vrydag den 30 dito.

Was dehemel met zeer swaare wol-Janszoon, Kees Oorlam, Potje, en Karos
Toen wy des morgens vroegop Ly ken Lezet

waaide het ool hesig uit derEen weinig van de tent gaande , om opbraken.
werwaarts onze cours gingwat bollen -zaaden, enz. met Hartog o N.W7

te zoeken, wiert ik van een hoogte we Wy hebben geen halve myl gevordert, of
der de zee gewaar, en wyl die digt bi kregen een digten regen , die ons den
scheen, resoiveerden wy deze rivier , dic ganschen dag by bleef
voorby de Kraal loopt (en door de Hot- Dit is een zeer verdrietig veld; de ge-
tentots Tythouw genaamt wort) te vol¬ heele weg is niet dan zand ; hoogtens

en laagtens , vol klippen en molgatengen , en te zien, of zy zich misschien
niet in die andere groote rivier Quxcom daar de paarden en beesten tot de knien

toe gestaadig invielen, vol bosjes, zon-ontlastre, en dus te zamen in zee haarer
uitgang hadden der het minste gras ; wy reden eenigen

tyd langs een berg , door de HottentotsNa 2 uuren rydens, quamen wy onder
Thou genoemt , na zekere Hotrentotrinaan de zee, daar wy een bar strand, er
de redenen waarom zyn my bekent,zeer onstuimigezee, met vrcesselyke bran

maar al te natuurlyk , om hier plaats tedingen, en gevaarlyke klippen vonden;
hebben) het woord Thou betekent in dewy reden een stuk wecgs langs dat strand,
Gonnemasche taal, ’t schaamt-deel vanen konden den uitgang van de groot
een vrouwQuæcomas rivier van verre even bekennen,

Hier konden de wagens tegens eenmaar het was ons te ver om daar heen t

ryden zandhoogte niet, dan na 2 uuren mar-
telens, ende hulp van alle de manschap,Deze Tythouw rivier ontlast zich nie

opgekruit worden, en juist trof ons daarin zee, maar eindigt in een groote zout
een felle regen aan , die ik , zoo langpan, alwaarze zich verder onder de dui
myn mantel ’t velen kon , dertig tegennen verliezen moet, wyl wy geen uitgang

maar moest egter ten laatsteren niet als redelyke hooge duinen, von stont ,

den met de anderen onder de klippen krui-
Noit heb ik meer Flamingos gezien, ben

Het bedaarde weer wat, en wy trok-als hier , benevens een groote menigt
er

1705.
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ken weder voort, hier stond ons een
Rhinocer in de weg, en maar ontrent 100
schreden van het pad, die wy bang wa
ren , dat het met ons in de war zoudt
gooyen, maar hy ging op het geschreeuw
der Hottentots berg op

Dit was het eenigste groot wilt , dat
wy op den gantschen tocht, tot hier toe
gezien hadden ; daar men voor dezer
gantsche troupen Olifanten, in die oude
gepasseerde velden plagt te ontmoeter

De oorzaak daar van is, dat de hieron
heen leggende Hottentots, op de (voor

leden Maandag den 26 dezer) aangehaalde
manier, tot de uytterste armoede verval
len , gedrongen zyn geweest, hunne toe
vlugt tot de Olifants-jagt te nemen
en deze beesten daar door te dooden o

te verjagen; zy latenze tot nog toe geei
rust , want zoo draa word’er niet een
door hunne Sonquaas ( Soldaten) die da-
gelyks in ’t velt kruyssen , om Dassen.
Jakhalzen, en ander gedierte te vangen,
vernomen , of daadelyk werd’er na de
Kraal gewaarschout, daar ze dan me

alle de jonge manschap op uyt komen

en deze beesten zoo lang plagen, tot da
zy door onrust, en wonden van Asse
gaayen, pylen, &amp;c. afgemat, hun laat
sten adem uytblazen. Zooer drink-water
voor vee ontrent is , daar'er een valt

rekt’er de gantsche Kraal, met al wat 'e

is, heen. Dus gebeurt het, datze nie
lang op eene plaats blyven en qualyk te
vinden zyn

Op den agtermiddag quamen wy , n
vordering van ontrent 4 mylen , in een
Kloof aan de voet van Tho koe aan Olof
Fonteyn , in den regen onze tent op te
slaan, en nagt-rust te nemen.

Deze berg heeft zyn naam van zekerer

Capitein Tho, die, voor eenige jaaren
na zyn Kraal (hierom heen leggende
willende gaan , in dezen berg door ce

Leeuw verssonden is, en daarom door de
Hottentots Tho koe, dat is, Tho's berg

genaamt
Saturdag den 31 dito

Maakten wy ons vroeg reisvaardig, en
trokken met zonnen opgang, met moo
weer weder voort. Men kon nu merke

lyk vernemen , dat paarden en beester
door schraale weiden en geduurig mar
cherens, begonden swak te worden
want daar wy te vooren met 8 beester
voor yder wagen alle hoogtens op kon-
den, had men nu werk met 10 deze Th

koe ’s kloof, schoon de hoogste niet, t
passeren

Egter reden wy , langs een miserabe
klippig zandpad, ontrent 4 mylen, en
quamen toen aan de Olifants rivier, die
hier, en verder na boven toe Tharakkame

(dat is ruige rivier) genoemt wort. De
gemelde rivier was door den regen hoor

VANDF4

geswollen , daarom bleven wy aan deze 1705
kant, en sloegen daar onze tent op; hie
haalden het vee met weiden, en wy met
visschen , ’t hart weder eens lustig op-
rot dat de donker ons deed rusten

Sondag den 1 November.
Begonnen wy vroeg de oevers der ri-

vier, die zeer styl waren, met pilcken en
graven, wat af te nemen, omme dus deze
Drift passabel te maaken , gelyk zulk
ontrent den middag wiert volbragt en
ille de bagagie door de manschap over-
gedragen zynde , kruiden eindelyk de
beesten de ledige wagens mede door, zulks

vy alle over raakten , en wyl het zeer
neet was, bleven wy den overigen dag
en volgenden nacht alhier; maar

Maandag den 2 dito

Waaren wy vroeg met pakken , in
pannen en opzadelen bezig, en togen
ontrent 8 uuren verder voort, den cour

al langs de overkant van de Olifants-
rivier vervolgende, tot ontrent den mid
dag , dat wy die verlieten en ter regter-
hand inssoegen , langs het mizerabelste
velc, dat 'er bedagt kan worden. Het isa
te maal rood zand , bosschen , en dooi

se mollen t’eenemaal ondermynt ; had

het my mogelyk geweest, ik zoude myn
aard gaarne gedragen hebben, want die

arme beesten konden hunne pooten niet

verzetten, of zaten byna tot den boeg in
de molgaten , en daar by scheen de zon
tot brandens toe , en nergens was watc

te krygen, in somma, noit heb ik ver-
drietiger agtermiddag gehad

Eindelyk quamen wy, na gmylen vor-
derens, een Kraal te ontdelcken, in een

zeer aardig gat, tusschen hooge styl-
klipruggen inleggende. In den regen
tyd is het een riviertje ,, dat zich in de
Olifantsrivier ontlast, maar nuiet dan

een dor, diep dal, met 3 of azeer kleine
bralcke waterpoeltjes voorzien.

Wy waren regt boven de Kraal, eer z;
net wisten , en daalden langs een zec
style klip rugwaarts tot hen te voet na
beneden. Op het eerste gezigt wierdenze
heel verbaast ; een deel ging aan de an-
dere kant den berg op , wyl een ander
getal jonge gewapende manschap ons te
gemoet trok. Eene der zelve was zot
voorbaarig , dat hy bereets een pyl o
zyn boog gelegt had, omme die op my
de voorste zynde, cours te doen nemen,
maar door het aanleggen van myn roer
en het tocroepen van den Hottentot, dit

ons den weg had gewezen, en verzeldc
stak hy die weder op ; en quamen toer

net groote nieuwsgierigheid rondom ons
vraagende zonder ophouden aan onzt
Hottentots, wie wy waren, en tot wa

einde wy zoover in ’t land quamen, waa
p geantwoord zynde , warenze wel
in hun schik. Onze wagens , die een

tour
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de lichte vlam, zoo dat men zeer klaar daar,1705. tour om moesten nemen, quamen einde-
in-, en dit doorzien konde; men schootlyk mede om laag, en wy floegen onzi

tent ontrent een kleine schoot wecgs van ’er nog al geduurig in, ondertusschen
de Kraal ter neder, en gingen, na alles verliep de nacht , en de dag begon aar

te breken , dat yder een moed gaf, onwel bezorgt te hebben, rusten, maar wy
wierden wel haast weder gestoort, want hem alsdan regt te konnen treffen, wy

hy ’er niet van daan konde, of moestontrent middernacht begonden de beesten
en paarden , die voor de tent , tusscher zich geheel bloot geven , alzoo het
de wagens stonden , te schrikken en te boschie regt tegen een style kloof aan-

stont. Zeven mannen, op de buitensteloopen, en een der wagenryders, die bui-
wagen zittende , pasten op, om hemten sliep, te schreeuwen, waar op all-
uitkomende, waar te nemenman met geweer ter tent uitliep. Ontren

Eindelyk ging hy, eer het nog ter de-30 treden voor de tent stont een Leeun

die, op het zien van ons, zeer zagtzin- gen licht was, met de man in zyn bek

nig ontrent 30 treden verder , agter een den berg opkuyeren , krygende wel 40
schoten na zyn huit, zonder dat hemdoorne boschie ging , dragende iets met

eene trof, schoon hem veelo zeer na quazich, dat ik meende een jong osje te
men , gelyk wy naderhand bevondenzyn

Wy deden over de 6o schoten op dat hebben; als hem een kogel wat digt by
quam, keerde hy hem al grynzende na diboschje, en doornagelden het dapper
tent, en knorrende na ons toe, en ik benzonder dat men eenig verder gewag ver-
van gedagten , had hem yemant getrof-nam. De Z. O. wind waaide sterk, de

lugt was zeer klaar , en de maan scheen fen , dat hy met een volle vaart, op tent
en volk aangekomen zoude hebbenop ’t helderste , zoo dat wy alles op dis

Zoo ras het licht was , zag men aandistantie zien konden

het bloed en een stuk van den rok , dieNa dat de beesten weder tot stilstani

men daar vont, dat hy den man wegge-gebragt waren, en ik alles eens overzag
nomen, en mede gesleept hadde, ool-miste ik den schildwagt van voor de
vont menagter het boschje de plaats, daartent, zynde Jan Smit van Antwerpen, i1
hy gelegen, en den man bewaart hadde,de groene kloof bescheiden
en ’t scheen onmogelyk, dat hem geeneMen riep hem zoo luid als men konde,
kogels hadden gerroffen, wyl 'er op diemaar te vergeefs, wyl niemant antwoord
zeifde plaats eenige plat geslagene gevon-de, waar uit ik besloot, dat de Leeuv

hem had weggenomen ; 3 of 4 mannen den wierden

Wy besloten dan, dat hy gequetst, engingen op het voorzigtigste na dat bosje
niet verre van daar was; hier op verzogdat regt tegen over de deur van de tent
my het volk , ’t lichaam te mogen gaanstont, om tezien, ofze niets van dien Mar-
opzoeken, om het te begraven, wyl 21vernemen konden , maar quamen hal
geloofden , dat de Leeuw door het ge-over kop weder te rug , wyl de Leeuu
staadig schieten, niet veel tyd zoude ge-daar nog lag, zich ophefte, en begon te
had hebben, om daar van te ceten.brullen. Zy vonden daar des schildwagts

Ik stont eenigen van hen zuiks toe, mitsgewecr , , welkeers haan gespannen was,
cen goede party gewaapende Hottentorsen deszelfs muts en schoenen
mede nemende, en onder belofte, datzeWy deden weder wel hondert schoter

zich niet in gevaar zouden begeven,op dat bosch, dat 60 treden van de tent

maar gestaadig wel toezien, en voorzigen maar ao treden buiten de wagens stont,
en waar op men als na een doel konde tig zyn.

Daar op volgden zy met hun zevenen,schieten, zonder den Leeuw te vernemen;
geadsisteert van d; Hottentots, het spoor,waar uit wy presumeerden, dat hy dood,
covonden hem ontrent een halve myl vanof weg moest zyn. Dit deed den wild
daar, by het lichaam , agter een kleinschut, Jan Harmanszoon, resolveren te
boschje leggen; hy sprong door het gegaan zien, of hy 'er nog in was, of niet
schreeuw van de Hottentos daadelyk op-nemende een brandent hout in de eent
en nam de vlugt , waar op zy hem allehand; maar zoo ras naderde hy het bosie
naliepen ; ten laatsten keerde het beestniet of de Leeuw deed , onder een
zich om , en quam vreezelyk brullendevrcezelyk gebrul , een sprong na hem,
onder den hoop; het voll, ’t welk doordies hy het brandend hout na hem toe
’t loopen vermoeit was, schoot mis, opgooide, midlerwyl schoot het ander voll
welke hy daudelyk aanquamwel 1oschoten na hem , maar hy reti

Den Baas, of opperste Capitein van dereerde aanstonts weder op zyn oude plaats

agter dat boschje Kraal, deed hier een trouwe daad aan 2
van ’t volk, daar de Leeuw het op toe-dat hy na den LeeuwDit brandhout,
zette. Des eenen roer weigerde , engegooit hadde , was in ’t midden var

’t boschie gevallen, en door de sterke Z de ander schoot mis ; daar op sprong
hy tusschen den Leeuw en ’t volk zoo naO wind aangeblazen, geraakte het in

N by,
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vas, gelyk wy den Leeuw mede onderby dat de Leeuw hem met de eene
klaauw in de karos flocg, en met den de aarde staken, op dat hem het vee niet
bek daar in beet, meenende den Hotten- ruiken zoude

ot te hebben, maar die was hem te gaauw Het was dien ganschen dag brandent
weer, en de Hottentots waarschouwdenliet zyn karos glippen, en duuwde hem

een assegaai in de ribben. Aanstonts ons , dat ’er nog  wyfjes hier ontrent
prongen de andere Hottentots ook toe, varen , waarom ik des agtermiddags een
en vergierden hem met hunne werp- Craal van doorn liet maaken, en op drie
piessen, dat het wel een yzerverken ge plaatzen, of passagies, volk met gewecr
leck, evenwel hield hy nog niet op met stellen, maar vernamen dien nacht geen
pringen en brullen, maar beet eenige nraad

der assegaaistokken af, tot dat hem de Woensdag den 4 dito
vildschut, Jan Harmanszoon, een schoot Maakten wy voortgang met de ruiling,
n ’t oog gaf, die hem deed kenteren laar wy de voorige z dagen over getalmt
waar op de anderen hem verder dood- nadden, en quamen eindelyk, na een on-
schoten. tallyke menigte praatjes, en reden-mar-

Het was cen vreezelyk groot beest, en elingen, zoo verre, dat wy 33 Runder-
sy had kort te vooren nog een Hottentot cesten ruilden, voor 33 ponden Tabak,
ait deze Kraal gehaalt, en opgepeuzelt en 33 bossen kopere Kraalen, mitsgaders

Ik ben hier dus langwylig geweest eenige Glazen dito, en Pypen ; bene-
om dat my niet voorstaat oit diergelyke vens 14 hamels voor 7 ponden tabak
asfurantie van een beest gehoort te heb- en vereerden de Capiteins, en hun gevolg
ben , en de kloekmoedigheid van dien « bosjes kopere koraalen , en 2 ponden
Hottentot is mede aanmerkelyk. abak

Des mans lichaam was door hem van De zonneschyn was hier by na onver-
greren met de linkerpoot, aan de linker dragelyk , en in de tent was het als in

cn ovenzyde van het hoofd geslagen met den
Des avonts brulde het langs dit ri-bek in de schouder gevat, en dus voort-

gedragen ; beide de billen , en linker viertje of alle de Leeuwen van Afric-
schouder, waren opgegeten sy malkanderen waren. Ik presumeer,

Wy bragtenze alle beide aan de tent lat het de 2 wyfjes waren , omme het
gedoode mannetje te zoeken , dies ver-en begroeven den man, daar hy gegrepen

72g-
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wagtten wy niet anders dan hun bezoek stroomende, om’er door te waden ; dies 1205.
dien nagt , hier tegens hadden wy ons wy in ons campement bleven stil leggen ;
door ’t verhoogen onzer Doorne-kraal, hier konde het vee zich weder dik eten,

wyl langs de rivier schoon gras stond.en ’t stellen van roers , op de passagien,
langs welken zy hunne coers moesten Op den agtermiddag quamen de voor-
nemen , mitsgaders het stoken van vuu- gemelde Capiteyns ons in deze leger-

jiaats nog eens bezoeken , zy waren naren rondom ons , en ’t houden van dub-

ons vertrek mede uyt dat ongedierts-gatbele wagt, wel voorzien; maar zy qua-
opgebroken, en met hunne Kraal, on-men niet

En wyl hier ontrent geen meer Kra- trent een quart myl onder ons , aan de
lifants -rivier komen leggen. Deslen leggen , en voor ons niet te doenviel

rezolvcerde ik weder te rug te keeren. avonds stelden wy weder onze stelroers,
enom de Gonnemasche Kraalen op te zoe-

Saterdag den 7 ditoKer

Het verdroot my geweldig, in een Met het lumieren van den dageraat,
zing een der stellen los ; door een jak-rocht van 12 dagen, langs zoo een ver

hals afgetrokken zynde, en kort daar nadrietigen moeyelyken weg, niet meer dan
marcheerden wy van daar voort.2 Rralen, en die (schoon uyt 10 Capi-

Ontrent den middag quamen wy terteyns bestonden) zoo slegt van veevoor-
plaatze, daar wy de rivier overgekomenzien waren, op te doen; hier door heb
varen, maar het water was nog te hoog,ile met lcet wezen ondervonden , hoe
sierhalven namen wy hier weder onsdoor de laat ste opengestelde vrye ruyling,
kampement, en versseten het resterendeen de gepleegde onhebbelykheden van

van dien heeten dag, en volgende nachtdie landioopers , het gantsche land be-
alhierdorven is , want als de cene Kraal het

Sondag den 8 ditovee door de Hollanderen ontnomen was,
Was het water tegens den middag watringen die het weder anderen ontroven,

gevallen, dies wy opbraken; en de re-en die dan verder hunne naastleggende.
vier passeerden; beneden strooms liet ikwaar mede ze dan in ’t gebergte liepen,
een touw dwers over de rivier spannen ,en zoo lang gastereerden , tot het op
alwaar 7  8 man langs stonden om hetwas, zoekende dan al weder ander, en
vee voor het wegdryven , wylze alledus zynze van menschen , die hun in
zwemmen moesten , te behouden, datvrede, vernoegd, en onder hoofden er
ons goeden dienst deed, alzooer veel jongKralen verdeelt, gerustelyk met den vee-
goed onder was , en de stroom sterkteclt erneerden, meest alle bosjesmans
iep. Alles geraakte zonder ongemakagers, en rovers geworden, en over a
ver, en wy hielden ontrent een myltusschen, en in gebergtens verstrooyt.
verder in een mooy graskloofje wederOntrent den Koperberg leggen, volgens
nalte , ssoegen de tent op, bezorgdenzeggen van deze Hottentots, eenige Kra-
net vee , maakten onze stellen gereedt,len van de groote Namacquaas, maa
en gingen in Gods Naam rustendat was ons te verre , en ook de tyc

Maandag den 9 ditevan ’t jaar niet, om derwaards te gaan,
Sloegen wy met het aanbreken van dendies namen wy

dag weder op reys, onder faveur vanDonderdag den 5 dito
een betrokkene lugt, nu en dan met re-Van deze Grigriquaas, en Namac-
gen-vlaagjes verzelt, en quamen op denquaas Capiteyns afscheyd, en verlieter
namiddag aan Olofs-Fonteyn, daar wydien ongeluks-hock , werdende met
onze leger-plaats weder formeerden,wonderlyke, complimenten en tabeetjes
en nachtrust namenzeggingen , door de gemelde Capiteyns,

Dynsdag den 10 dito.die zeer voldaanschenen, nog een groo
Scheyden wy met zonnen opgang we-end weegs vergeselschapt , wy trokken

der van de plaats onzer legering , endan te rug, en quamen op den agtermid-
namen eenen anderen cours langs de Zuid-dag weder aan de Olifants-rivier , die
tant van den Tho-berg , regt op dennu wel 4 voet hoger, als toen wy'er
Picquet-berg aan , door aanraaden vandoortrokken , gezwollen was, onze
den Hottentot, die onze Gids was, optent neder te flaan. De schrik voor on-
verzekering van een nader en beter pad,gedierte , schoon wy geen spoor verna-
als wy op onzen heen-tocht gehad had-men , was in ons zoo groot geworden,
den, maar wy vonden ons bedrogen,dat wy aanstonts weder doornen kapten,
vant op de rustplaats komende , verna-een Kraal maakten, op 3 plaatzen cours
men gras nog water, dierhalven moestensselden, en dus, na het eyndigen van een
wy aan ’t graven , en kregen zoo veel,brandende dag, gingen rusten
dat even de keetel konde koken, drinkVrydag den 6 dito.

Was het water ontrent een voet ge water hadden wy nog 3 of a flesschen vol,

daar wy ons mede behielpen, totvallen, maar nog al te hoog, en sterk
Waeus-N2
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Woensdag den 11 dit
Dat'er in de gegravene kuylen , zoo

veel gekomen was, om 3 of a kleync
vaatjes te vullen , en het vee even te
verversschen, ’t welk gedaan hebbende
togen wy weder voort, dezen dag leydd
ons de schelmsche Hottentot Dikkop
in dit zandige veld, geduurig heen en
weder, in een brandende zonneschyn,
dat de beesten ten eenemaal magreloo
wierden, op ’t laatst kroop hy in de bos
jes weg, latende ons in ’t velt staan, wy
gingen egter voort en vonden op den
agtermiddag water, daar wy ons ver-
blyf namen.

Digt by onze russplaats vielen 2 trek-
ossen door gebrek van water onder de
voet. Ik zont hen Hottentots, en volk,

met putzen, en balytjes vol water, on
ze te verquikken, maar ’t mogt niet hel-
pen , op den avond warenze beyde dood

Donderdag den 12 dito
Moesten wy, om de zwakheyd van ’t

vee, in onze leger plaats, daar wy goed
gras en water hadden, blyven rusten,
en dezen heeten dag, en volgende nagt
alhier verslyten, tot

Vrydag den 13 dito.
Als wanneer wy met zonnen -opgang

weder aan ’t marcheren gingen ; de on

magt van trek-beesten noodzaakte ons
om die ontrent 9 uuren weder uyt te
spannen, en de zelve aan een mooy Fon

teintje, in een brave gras-vlakte gelegen,
tot ontrent een uur na de middag te la-
ten eten , vervorderende als doen onzer

weg weder langs de zelve valley, tot on-
trent ten 4 uuren , dat wy aan een hel
der water, in een brave gras-vlakte onze

tent nederssoegen, en daar verbleven

Saterdag den 14 ditt
Trokken wy weder voort, en quamen

na het passeren van een zand-rug, ir
een schoone groene gras-valley, die wa
volgden, en langs welke tegen den avond
aan de Noord-hock van den picquet
berg (ter plaatze daar wy den 23 Octo
ber gelegerd hadden) quamen te kam-
peren

Sondag den 15 dite
Ging ontrent ten agt uuren de marsch

weder voort langs de Oostkant van de
Picquet-berg. Hier quamen my wede
aangename valleytjes en schoone gra-
ruggen te vooren , die wy in dat ver
drietige Grigriquaas-land , daar het al
temaal zand is, niet gezien hadden

Langs dezen kant van den genoemde

Picquet-berg, zyn schoone vee-plaat
zen ; de grond zoude ook goed koorn
draagen , als ze gemist was; het i
meest ligte kley, en de berg vol klo-
ven, uyt yder van welke, een kleyn ri

viertje komt, en zig met een valleytis
na de vlakte heen strekt, alwaar ze alle

VANDE

in malkanderen vereenigende, een begin
maken van de op den 23 October gemelde
rivier, die om den Noordhock van dezen

berg heenloopende, en onderwegen het

water van eenige fonteynen nog ontfan-
gende, die groote Quæcomaas rivier uys
maken , welkers uytgang wy aan strand
zagen

De zon scheen dezen dag weder zee
kragtig, zonder dat eenige wind ons
koelde , dies wy genoodzaakt waren
tegen den middag den beesten wat te laten
uiten , en op den agtermiddag wedc
voort te flaan , komende op den avonc
aan een plaats, genaamd de groene Kraal,
daar wy by een helder stromend riviertie
onze legerplaats formeerden; hier quam
ons in de nacht een Rhinocer digt voor
de tent staan, gaande de wagens rondon
besnuffelen, maar kuyerde op het helder
vuur stooken zagtjes voort

Maandag den 16 dito.

Lieten wy het vee eerst braaf dik eten,
voor dat wy weder op weg floegen, ver

vorderende ontrent ten 9 uuren onzen

narich nog al langs den zelven berg,
zynde de coers na de berg- rivier, al-
waar ons gezegd wierd , dat 2 Gonne-
maas Kralen lagen

Wy hadden weder een zeer warmen
dag, en quamen na 3 mylen vorderens

op den agtermiddag by 2 of ; fonteynt-
jes halte te houden, en teverblyven, toi

Dynsdag den 17 dito

Dat wy onzen weg des morgens vroeg
in de koelte weder vervorderden, en te-

gen de middag aan een drift quamen,
daar wy de berg-rivier passeerden; hici
brak het voorwiel van eene der wagen
t’eenemaal aan stukken , weshalven w

dien wagen met e man daar moesten la-
ten, en met de andere voorttrekken

tot tegen den avond, dat wy ter plaatze
quamen, daar de 2 Kralen gelegen had-

den , die elders anders heen-getrokken
waren , en wyl de tent op de agter ge-
plevene wagens was, moesten wy hier
in, de klippen kruypen, en nachtrus
nemen

Woensdag den 18 dite
Sont ik met lumieren van den dag den

eenen wagen, dien wy gelost hadden, te

rug ; om des anderens vragt op te ne-
nen , en die dan ledig met zyne 3 wie

len te laten voortssepen; ontrent den mid
dag quamen ze beyde by ons

Insgelyks liet ik yemant te paard na
de z4 rivieren ryden, sdaar wy ontrent
mylen van daan waren) omme van de

Weduwe Elberts post,een anderen wagen,
of wiel, te leenen. Daar op quam des
anderen daags, zynde

Donderdag den 19 dito
De uytgezonden man met een wa

gen van Juffr. Elbertsz, en haalde onzs
ba
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bagagie tot aan hun huys , daar wy na- veel te weinig te zyn voor3 zulke groote 17e5.
Kraalendemiddag quamen, en het resterende van

Zy zongen mede dat deuntie, dat dedien dag verbleven
Bosjes mans hen ’t vee ontnomen, en totVrydag den 20 dito
arme duyvels gemaakt hadden, maar ikgeheelReed ik met eenige manschap
toonde hen aan , datze niet ter goedervroeg na Bootsmans Kraal, zoo ommc
trouwe met ons omgingen , en hunnede geruylde beesten, die wy daar gela-
Ossen weg gezonden hadden, houdendeten hadden, af te halen, als om te zien
eenlyk Koeyen by de Kraal , om datzeof ik hem niet perzuaderen konde , ons
vel gehoord hadden, dat ik die niet ruyl-met nog wat meerder te voorzien; maar
de , gelyk aan de Kraal van Scipio duy-alle myne redenen waren vrugteloos, en
selyk bleek, daar over de zoo Koeyen,ik moest, niet tegenstaande hy een schoo
en maar 10jonge Ossen warennen troep Ossen hadde, met de voorige

Eyndelyk na den ganschen dag pratens,negen vertrekken , en quam daar mede
kreeg ik 'er 38 stuks , waar voor henby de wagens
gaven , 38 ponden Tabak, 38 bossenIk had gelegentheyd, door dien eenige
Kopere Koralen, eenige glaze dito,wagens met hout passeerden , zommige
eenige Brandewyn, en spyzenbagagie voor uyt, na ’t huys van Harman

Mitsgaders voor 8 Schapen tot pro-Jansz van Noorthoorn te zenden, en zoe
visie, a ponden Taback en vereerdenby pozen met dien eenen wagen voort
aan de Capiteyns, ; ponden Tabak, ente talmen. Opden agtermiddag quamer
6 bosjes Kopere Koralen.wy mede daar, en vernamen dat er eenige

Met welk vee wy dan tegen den avondKraalen in ’t land van Waveren lagen,
vertrokken, en op myne post nacht-rustwerwaarts wy  na een kort vertoeven
namen , tot des anderen daags, zyndtheen trokken met eenen wagen, latende

Maandag den 23 dito.den anderen gebroken, en ’t resterende
Dat wy tegen den middag weder voort-goed, benevens den Corporaal, met :

togen, ik met den wagen na de Sonquaasman , om het gade te slaan, aldaar, en
drift, en Hartog na den agtergelaten ge-quamen met den donkeren avond over
broken wagen, en resterende bagagie.de kloof, en vervolgens ten mynen huize,

Zoo dra ik aan de Sonquaas drift oe-alwaar wy dien nacht verbleven
komen was, liet ik de tent opstaan, hetHier hoorde ik van myne Hottentots

goed aflossen , en zont den wagen aan-waar ontrent de Kraalen lagen, en trok
tonds heen , om liet andere te halen,k

en ging, zeer vermoeyt zynde, slaapenSaterdag den 21 dito.
Dynsdag den 24 dito.Na de breede rivier, daar wy even aan

Quam de weg- gezonden wagen metdeze kant ; Kralen vonden , bestaande
de bagagie, en ’t andere volk by my;uyt de Capiteyns.
ik ging te paard zitten, omme te zien ,
of ik niet ergens langs de berg-rivierKoekezon.

een wiel konde leenen , wyl dat mar-Hoere Homa, enDe eerste
telen met eenen wagen, en dubbeld heenThouz2.
en weer ryden, zeer moeyelyk en ver-Prins

drietig viel; eyndelyk kreeg ik by PieterHouteheen
De tweede- Russouw een wiel, en zont om den kreu-Scipio, en

pelen wagen , die op den avond by myRuyters Vader
quam.Kuyper.

Woensdag den 25 dito.Jan
Maakten wy het wiel aan de wagen,De derde Harramae.

en vertrolken na een Kraal, die watThorroaex , en

hooger op ontrent de vlecsch-bank lag.Tambours Vader.
ier ruylde ik 4 beesten, voora ponden
Tabak, en a bosschen Kopere Kora-Aan die van Koekezon, namen wy ons

len , &amp;c. En vereerde den Capitein eenverblyf , en zonden volk met tabeetjes
pond Tabak.Tabak na de andere Capiteyns, die daar

En reed zoo na ’s Compagnies post aanop by ons quamen.
Riebecks Kasteel, daar ik Hartog totWy gaven hen de oorzaak van onze
onze bveenkomst bescheyden hadde,komste te kennen, en beschonken hen
wyl hy een anderen weg was omgetogen,met wat Brandewyn, Tabak, &amp;c daai
om nog een Kraaltje aan te doenOpop gingen zy, onder belofte van des an-
den avond quamen wy weder alle by mal¬deren daags braaf te ruylen, na hunne
kanderen , hebbende hy geruyld 6 bee-Kralen.
sten, voor oponden Tabak, en 6 bossenSondag den 22 dito
Kopere Koralen, &amp;c En vereerden eenBragtenze ons alle te zamen niet meer

pond Tabak, en z bossen Kopere Koralen.dan 26 stuks, dat ik hen te kennen gaf,
Don-N3
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te doen, en alsdan Kaapwaarts te kee- 1705Donderdag den 26 dito.
ren.Vertrokken wy van ’s Compagnies post, Ik bleef aan ’s Compagnies post, en

omme na de Saldanhabaay, en de groene
zond na nog eene Kraal, waar van dekloof verder voort te gaan , en quamen
apiteyns by my quamen, en van wien ilop den agtermiddag aan de plaats van

Prydag den 4 ditoPioter Jurriaansz van der Heyden, alwaar Ruilde 6 ossen, voor 6 ponden tabal-
wy, vermits'er goede weyde voor 't vee

6 bossen kopere koraalen, enz. En ver-was, verbleven tot
cerde hun 1 pond tabak, en 1 bos ko-Vrydag den 27 dito
raalenDat wy van daar tot op de post van

Op den avont quam Hartoguit de baaiMonsr. Huzing aan de groene rivier avan-
en bragt van daar 16 osjes, door hem al-

ceerden, en
daar geruilt, voor 16 ponden tabal, 16Saterdag den 28 dito.
bossen kopere koraalen. Hebbende aanTot op ’s Compagnies post agter der
de Capiteins vereert, a ponden tabak, 2Hazenberg quamen, en alzoo hierom heen
bossen koraalen2of 3 Kraaltjes lagen, namen wy hiei

Saterdag den 5 ditoons verblyf, en bragter
Marcheerden wy Kaapwaarts, en qua-Sondag den 29 dito

men op den avont op de plaats van Biur-Met ruylen door, bekomende 21 Os-
chard Pieterszoon, daar wy bleven totjes, voor zi ponden Tabak, en 21 bosser

Sondag den 6 dito.Kopere Koralen, &amp;c. En vereerden aarn
Dat ik Hartog met alle de manschap,de Capiteyns en hun gevolg , 4 ponden

vee, en bagagie na Visschershock coursTabak, 4 bossen Koralen
liet nemen, wyl ik den weg over Stellen-Maandag den 30 dito.
bosch nam, alwaar ik des avonts in denTrokken wy verder voort om eenige
donkeren aanquamKraalen by de Saldanhabaay op te zoe-

Maandag den 7 dito-ken, en avanceerden dien dag tot aan ’t
Reed ik Kaapwaarts , ontmroetendezwarte water, daar ik halte hield.

Hartog aan de Zoute rivier, dewelke on-Dynsdag den 1 December
derweeg nog geruilt had ; osjes, voor 6Reed ik des morgens te paard na di
possen koraalen, en 6 ponden tabakzoute rivier, om Bego, en Paardevanger

Zulks onze gansche troep ingeruiltdie my onderrigt wierden daar te leggen
vee, in een getal van 179ossen bestontop te zoeken , van wien ik ruylde 27

Gp den middag quamen wy aan deOssen , voor 27 ponden Tabak, en 27
Kaap, en daar mede had deze Commissicbossen Kopere Koralen, &amp;c. En vereer

een einde.den aan de Capiteyns, ; ponden Tabak,
en 3 bossen Koralen, waar mede wy de
anderen daags, zynde Gecollationeert, accordeert

Woensdag den 2 dito
A. POULLEE, gesw. Clercg.Tegen den middag by de tent quamen,

en het resterende van dien dag, alzoo het
Onder deze togten, doordeze en generegende , en de paarden moede waren

lieden van de Kaap na buiten toe ge-bleven rusten tot

daan, mag men wel rekenen den zeetogt.Donderdag den 3 dito
in ’t jaar 1699. door den Burgerraad Ni-Dat ik tot de uytvoering van eenige
colaas Oortmans , en Philip Terkuys , nabevelen van den Ed. Heer Gouverneur,

na ’s Compagnies post agter den Hazen de eilanden van Dina en Marsseveen, or
39 graaden Z. breedte gelegen, onder-berg toog, gaande Hartog na de baay,
nomen; doch vrugteloos uitgevallen.omme 2 daar leggende Kralen nog aan

OFDSTUK.HOVYFDE

VAn de Hottentots. Hunne Naamen, Gedaante en Gestalte. Hunne Kleederen
Cieraaden. Spyze. Drank. Snelheid in ’t loopen. Wapenen, en Oorlogen

Hutten, en Speeltuigen. Rykdom en Handel. Hun Taal. Huwelyken. Hoerery.
Overspel. Bloedschande. Doodslag en Dievery. Wreedheid tegen Tweelingen, en
andere Kinderen, en ontrent Oude en Zieke Lieden. Zeltzaame gewoonte by t hertrou-

wen der Weduwen. Hunne Geneesmiddelen. Begravenissen. En Erfenis. Hun
En bun goeden en weldaadigen Aard. Onderzoek naVrolykheden, en Danszeryen.

Bergwerken hier. Het Zout, hier vallende.
moet heb. Waar die naam van daan komt,

7 E oudste en eigentlyke Ingezetenen
weet ik niet, altoos niet van hen, alzooE van de Kaap zyn de Hottentots,
zy zich zelven T-hoekoe noemen.de vuilste menschen, die ik ergens ont- Dit
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en onder die zelve volkeren ook weer, dieDit is geen eene en de zelve Natie maar
al vry bruin waren, dat alleen van ’t bemen heeft 'er verscheidenerlei volkcrer
smeeren quam, ontmoetvan, waar van zommigen van een gehee

De meeste dezer Hottentots, en voorandere gedaante, veel blanker dan ande
al der genen, die zich aan het Kasteel ont-ren, en van welke, daar de meeste maar
houden, hebben geen lang maar zeer kortwol op ’t hoofd hebben (en die men al-
hair, als schaapenwol; ook zyn zy swartleen Kaffers noemt) eenige van zeer lant
van oogen, plat van wezen , en voorahair voorzien zyn, die daarom ook geen
zeer breedt van neus (hoewel de een meeiKaffers van ons genaamt worden. Daa-
dan de ander) dik van lippen, zeer wijzyn ’er , die hier over Philosopherende,
van tanden , en lang van nagels aan dedit woord van Kaffirs van ’t Arabisch
handen. Dus hebben zy doorgaans uit-woord Kafir, een ongeloovigen, willer
puilende billen, kleine buiken, en alle deafleiden ; doch dit komt hier gansch nie
mans (die doorgaans zeer groot van mante pas, alzoo zy aldus, niet na hunnen
ykheid zyn) maar eene bal , alzoo zyGodsdienst, maar alleen na hun gekroef
van jongs af al de knegtkens, 8of 9 jaa-hair, genaamt worden.
en oud zynde, van de linker bal beroo-Zy zyn daarenboven door hunne by-
ven , oordeelende , dat dit hen niet alleenzondere naamen onderscheiden, en by de
in ’t loopen, maar in de voortteeling vanonzen zoo best bekent
zoonen merkelyk helpt, en die vanMen noemt ze Gorinbaykonas, of Wa-Hunne
t vrouwelyk zaad merkelyk belet.Naamen, termans ; Goringhayquaas, of de Kaap

Doch andere, wat naauwkeuriger inmans , en Gorachoequaas, ofTabaksdieven
’t navorschen van de reden van het afbin-die zich maare of o mylen van ’t Kasteel
den van deze linker bal, meinen uitge-met eenige Kraalen van Hottentots-
vonden te hebben, dat het maar een ge-huiskens by een, en met al hun vee daar
woonte en plegtelykheid , deze Natieontrent, ophouden.
gelyk den Mobhammedaanen en JoodenDe Cochoquaas of Saldanbaas, die zich
t besnyden der voorhuid) eigen, en datin de Saldanha-baai onthouden; de groote

gelyk 't by die twee Natien de gewoonteen kleine Kariguriquaas, de Heusaas, of
s , dat geen vrouw van hen by een on-Heusaquas, Chayniequas, de Cobonas, de
besneden zou willen slaapen , of daarkleine en groote Namaquas, (die wel 80
nede trouwen, alzoo ook geen Hotten-of oo mylen van ’t Fort leggen) de Kobo-
tottin een Hottentot , die twee ballennas , die swart zyn , en zeer lang hair
had, ten man zou willen nemen , weshebben, waarom zy van zommigen onder
halven een Hottentot, om met 'er tydde Hottentots niet gerekent worden
een vrouw onder zyne Natie te bekomen,Daar zyn ook Sonquaas, Gonnemaas, Gauris.
noodzaakelyk de linker bal (alzoo dezeGrigriquaas, en Cawoequaas of Cabocquaas,
gewoonte tot, hun huwelyk , ver-die ongemeen klock van gestalte, en meer
eischt wort) wel moet laaten wegnemen.anderen , die reets genoemt zyn, en die
Ik heb dit mede zeer naauw onderzogtons hier en daar nog zullen voorkomen
doch geen andere reden hier van, dan deDeze Hottentos zyn meest van een
voorige by my gegeven bevonden waar,maatige lengte, doorgaans mager (choorgedaante en deze laatste puur verdigt te zyn; alzooen gestal-ik 'er gezien heb, die kloek, vet, er

10 ik daar noit van, onder die gene, die ditgroot van buik waren) niet swart, maan
nagevorscht hebben , heb hooren spre-meest van een bruine verw , die na den
kenrossen trekt ; ik heb ’er ook gezien, dit De vrouwen vallen doorgaans wel klei-

na een bruine Misties wel wat geleken,
ner van gestalte, dan de mans ; maar iken meer na den geelen , dan na den rossen,
heb ’er ook gezien, die vry kloeker, dan

trokken
zommige mans, waren; en men vint 'enZy zyn zoo niet van natuure; maar zy
onge dochters onder, die, indien zy zichveranderen zich, door hunne kinderen

aldus niet met smeerzels en met verwendie anders redelyk blank gebooren wor
mismaakten, al niet onbillyk zouden we-den, van der jeugd aan swart te maaken
zen ; maar gevraagt zynde, waarom zyen hen met vet en vuiligheid zoodanig
naar aangezigt met zulke roode en geelete besmeeren, dat zy de zelve niet gely-
treepen , en haare lichaamen met zul-ken. Dit doen zy alleen, om hunne ge-
ken stinkend smeer bestryken , gevenzondheid, en lichaamen, tegen alle on-
zy tot antwoort , om de zelve reden,gemakken van buiten te bewaaren
waarom zich de Hollandze vrouwen op-Ik heb in ’t jaar 1705. onder de Nama
schikken, te weten, om, of onze man-quas (toen hier in ’t Kasteel gekomen,
nen , of anderen, te behagen, en om datom vic-se met ons te maaken , en door
de manieren en zeden van ons land ditanderen wel Amacquas genaamt) vrou-
nedebrengen, en vereisschen; want zocwen en kinderen , die ongemeen blank
wy dat niet deden, zouden onze mannenwaren , en die voor meenig Europisch
ons niet agten , en geen jonge dochterkind niet behoefden te wyken, gezien

z0u
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zou van ons manvolk begeert, nog ge
zopt worden

Het is met geen penne te beschryven
hoe vuil zy overal aan haar lyf, hoe af-
schuwelyk zy besmeert zyn, en hoe af-
grysselyk, onverdragelyk, en hoe verre
zy hierdoor in de wind op stinken, voo
al als het aangewind is. Zy geven daar
ongemeene preuven van, als zy aan de
schepen komen, daar zy den Koks-ketel,
met alle het smeer, swartzel, en de vui-
ligheid 'er af te haalen, geheel schoon
veten te maaken

Hun ordinair gewaad is een schaapen¬
vel, dat zy in den kouden tyd met de wol
na binnen, en in den warmen tyd met de
wol na buiten dragen ; doch de man

hebben nog een byzonder bont zakje voo
hunne schaamelheid, en de vrouwen be
dekken de haare met een byzonder kort
vel , hoewel zy beide er geen swaarig
heid in vinden, om, als men hen maar
wat brood, tabak, of iets anders, dat zy

gaarne hebben, geeft, alles bloot en zeei
onbeschaamt te laaten zien. Onder de
vermogende, landwaart in, ziet men we
dezen en genen, die of een leeuwen- of
een tygers- of een luipaarts-huid, als een
mantel van staat en aanzien , om ’t lyf
hebben, waar mede zy doorgaans van de

minderen onderscheiden worden
De vrouwen hebben doorgaans nog eer

vel om de billen , en een menigte dar-

men, of wel eenige riemen , om haare
beenen, die daar droog aan worden, en
er altyd om blyven behalven dat die
haar in tyden van grooten hongersnood
wel voor spyze (als zy die maar wat op
de koolen gebraaden hebben) doch in
tyden van vreugde, om onder ’t danszen
reluid te geven, en ook tegen ’t steken
der doornen, dienen. Als zy nog vryster
zyn, , dragen zy maar eenige roodc en
geele biezen om de beenen ; en met 'er
tyd veranderen zy die in riemen of dar-
men.

Veele der zelven, by ’t baaren van haarc
kinderen niet wel behandelt zynde, heb-
ben een ongemak, dat de binnenste deeler
der Vulva zich buiten uit, byna als de

lelle van een kalkoenzen haan vertoonen
dat van de onkundigen als iets wonders

aangemerkt wort. Ook teekenen zy daar
op, even als de koejen aan de hoornen,
by ’t krygen van elk kind, met een schrap,
flid meer

Zy hebben doorgaans een hoofddekzel
of een topmuts , van een vel van een
das, rob, enz. dat boven spits oploopt,
hoedanig eene men by Tachart fol. 66.
zoo net, nevens een Hottentot (gelyk
nog 2 anderen fol. 70. in een andere ge-
stalte ) afgebeeld ziet, dat men het niet
zou konnen verbeteren.

Beider sloffen aan de voeten zyn ge-

VANDE

meenelyk van de huid van een Rhinocer

fcenig ander dier, gemaakt; die zy met
riemen aan de voeten vast maaken

In hun hair ziet men stultjes rood Ko-
ver , Kraalen, Glas , Horenkens, en
indere blinkende slechte cieraaden, han-
gen, of wel met smeer en vet aan ’t hoofd-

hair geplakt. Ook versieren zy zich
met kopere of met ivoore arm -ringen
die zy aan de handen en armen dra-
gen

Hoe zy ryker van vee zyn , hoe vet-
Cieraater hunne Karossen of Schapen-vagten, aen

en hoofd - dekzels besmeerd zyn; dat men
oor al aan hunne Capiteyns bespeurd

Onder de cieraaden der Vrouwen zyn
naare ketens met Kopere en Glaze Koraa-
len, of van wortelkens, ool hebben zy
vel Kopere en andere ringen , en dus

al mede oorcierzels van geheele bosjens
net koraalen

Doorgaans voorzien zich de V'yven

ook van een groote zak, van een beesten-
rel gemaakt , die voor haren buyk ge-
bonden is, waar in zy allerley snuysteryen
vergen

Haare neusdoel. is de staart van een

bosch-kat, die zy over een stokje halen.
waar mede zy ’t stof, zand, vliegen, en
alle vuyligheyd, van haar aanzicht vegen

Jun gewoon voedzel bestaat zeer zel-
sen in vlcesch , alzoo zy voor zich zel-opyne
en, al zyn zy nog zoovee-ryk, zelder
ce, ten waare zick, te oud, of geleme
zynde , zullen dooden ; maar zy eeten
ecltyds ’t ingewand der dieren , of van

geslagte beesten , daar zy de vuyligheyd
naar wat uytdouwen , waar na zy het

vat op de koolen leggen , en na dit dat
ict vyer maar wat geroken heeft, dus half
raauw maar binnen slaan

By tyden van nood aazen zy zelf op
loode Krengen, Zee-robben, en Noord-

kapers ; als er nu en dan een aan strand
gelyk wel eens gebeurd is) komen aan-

dryven ; ja de traan der zelve zullen 2i
ook indrinken. Ook zyn’er wel tyden,
dat zy , genoodzaakt zynde 2, 3 of 4
dagen honger te lyden, dan ook wel Ali-
kruyken , doode visschen , stukken van
nun schaapenvel, wat op de koolen ge-
egt, en zelfs ook wel hunne luyzen voor

waldbraad , doch ten deelen ook uyt een
bittere wraak tegen de zelve , op eeten
By gebrck van vee gaan zy ook wel op
de Olifants-jacht, welker vleesch zy, na
die gevangen te hebben, ook eeten

Na en dan graven zy ook wel eenige
kleene wortelkens uyt de aarde , (by de
Kruyd-kenners Sisyarichium Africanum
minus angustisolium, ; flore minore varie-

gato, genaamd, en dus beter bekend)
wclke in gedaante wel wat na Rleene
Ajuyntjes, en in smaak, als zy gekoolt

of geroost zyn, wel wat na drooge aard-
nootCii
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of kraal , om hunne koebeesten en veenooten gelyken. Zy eeten ook geerne
’s avonts in ’t midden der zelve tegen leeu-brood, en scheepsbischuyt, dat zy brok-
wen, luipaards, tygers, en ander wildwa noemen. Op de vrage, of zy ook

sedierte, te bergen, om ’t welk te ze-menschen -ecteis zyn , zeggen wy ja,
kerder te doen , zy groote vuuren daaren men heeft maar de reyze van Geor

ontrent stooken, die hen (voor al in denAndrieszen na te zien , die fol. 6 zegt.
regentyd) niet beletten daar op egter weldat de Hottentots 2 lieden van hun voll
eenen aanval te doen, om dat 'er dan ge-voor hunne oogen verscheurden, en op-

brck van kleinvee voor hen is, gelyk zyten
zich in dien tyd wel niet ontzien hebbenHun gemeene drank is water, ook
tot aan ’t Kasteel te komen, en paarden.wel melk van dieren ; , doch niets drin-
bokken, en schaapen ofte koeyen, vanken zy liever, als Arak , Brandewyn,
daar uit de stallen en Kraalen te haalenen Wyn, ja de allerdikste moer der zelve

Wat nu ’t fatsoen van hunne huisjens Hutten,slingeren zy al mede na binnen , als een
betreft, ’t zyn maar zeer ligte, lage en en Speelgroote leckerny, en ik heb'er gezien
boven ronde hutjens , van takken van suigen.die extract van Alzem by volle glaazen

oomen, die zy in de grond steken, enuytdronken , hoewel ’t alles aanstonds er
erom buigen , en die zy met de huidenweer uyt moest, en dit heb ik den Ko¬
van dieren of oude bieze-matten bedek-ning der Namaquas ettelyke reyzen aan
ken. Deze zyn zoo laag, dat men ’ereen zien doen, terwyl hy gedurig, on-
gekromt en gebogen in staan moet; ookder ’t overgeven , niet anders , dan ’t is
is de deur, of liever ’t gat , waar doormyn schurt niet (schuld wilde hy zeggen
men in dit droevig hol kruipt, zoo laagzeer luyd uytrier

Zeer sterk zyn zy , zoo mannen als en die hut van binnen zoo donker van zich
zelven , en door den rook van ’t vuur, datvrouwen , ook op den Tabak , en op
zy ’er midden in stooken, dat men moeitehunnen Dacha (’t geen Hennip is) ge-
heeft om de deur, en om ’er een goedcsteld, waar van zy een gansche pyp zul-
plaats in te konnen vinden , alzoo 2ilen uytrooken , zonder dat men eenige
gewoon zyn rondom ’t vuur te slaapenrook uyt hunnen mond ziet gaan , maar

mannen en vrouwen onder malkanderenals de pyp ledig is, dan zullen zy al der
en dus met 3, 4, ofshuisgezinnen by eenrook te gelyk eerst uytblazen
zich in zoo eene hutte te onthouden.Ook is het verwonderens weerdig, en
daar men hen doorgaans in een dikkereen groot bewys van hunne liefde onder

rookdamp met een pyp van hunne Dachamalkanderen , dat zy , zoo wyven als
ofte hennip) in den mond , tegen demannen, met hun 4 a 5 by een zittende

grond voor ’t vuur ziet leggen smooken,yder een schuyfje of een trek van zulk een
of zomtyds op een speeltuig met eenepyp doen , en die zoo by een gedurige
naar, als een kleine trompet maryn, ofovergave over en weder zullen uytrooken.
op een fluit, ofte tromp, al welke speel-Zy zyn zoo ongemeen rad ter been,
tuigen ik onder hen gezien heb, zietdat zy een peerd in zyn volle loop zullen
spelen. Ook spannen zy wel een dikkebyhouden , en zoo wonderlyk gezwinc
snaar aan een langen krommen boog, aan(gelyk ik 1695. in een spiegel-gevecht
velkeis einde een veertje is, waar op zyvan hen in ’t Fort gezien heb) om de
al aardig spelen. Van hunnen huisraad,pylen van hunne vyanden te ont wyken,
dic maar in een stegte pot of pan, of inen zich met een draai op een been zooge-

een mosselschelp (die hen voor een lepelswind uit de plaats van gevaar te begeven,
dient ) bestaat, valt zeer weinig te zeg-dat men het naauwlyks zou konnen ge-
genlooven

Wat de mans belangt, die zyn, op EmeeringZy gebruiken landwaart in doorgaan
hun zelven aangemerkt, de luiste schep-korte werppylen van 4 of svoeten lang,
zels, die men zich verbeelden kan, alzooen met een yzer spits, tegen hunne vyan-
zy gewoon zyn niets, of zeer weinig, teden, en tegen ’t wild gedierte, en veel-
doen; en dit is ’t leven van de regte vryetyds pyl en boog, en by gebrek de
Heeren en bezitters der aarde, hoedanigzelve (gelyk ook al de strandloopers) nu
zy zich zelve noemen, daar zy ons als deen dan wel maar stokken , en steener
grootste slaaven der wereld, met onze zoodaar mede zy zich ook al ongemeen we
net bepaalde en reine wyze van leven,weten te verdedigen) en ook hazagaayen ;
aanmerken. Zoo ’er wat te werken valt,maar al hun oorlogen zyn meest om ’t vee,
dat laaten zy hunne vrouwen doendat zy malkanderen ontrooven, of anders

Ik heb ’er gezien, die 15 of 16 jaaren,tegen ’t wild gedierte, als zy op de oli-
en langer , by de Hollanders gewoont,fants- leeuwen- en tyger-jagt gaan; in al
zich geheel en al reets op zyn Hollandst welke zy zich zeer dapper weten te
gekleed, ja zelf met ons, en de Engel¬dragen.

ichen, togten na Indien, en na HollandDe huisjens, waar in zy woonen, stel
gedaan, en die Taalen al vry wel geleertlen zy gemeenelyk in een ronden kring

had¬
V. DEEL.
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hadden ; maar die, aan de Kaap wede
gekomen zynde, zich aanstonts weer tot
de Hottentots, en tot die oude vrye wyze
van leven begeven hebben, verklaarende
daar in vry beter , dan in onze bepaald
en ongemakkelyke wyze van leven, ver

genoegt te zyn
Dus heb ik een oude Hottentottin in

’t jaar 1705 gesproken, Cornelia genaamt
welke lange jaaren by den eersten Kaap¬
zen Commandeur, den Heer van Riebeek

gewoont hebbende, naderhand weer to
haar Natie, daar zy zich nu nog onder
hielt, gekeert was. Zy sprak zeer goec
Duitsch, en was, buiten haare Hotten
totze kleederen van beestenvellen , zot

zedig, en gemaniert, dat men ’er ove
verwondert moest staan. Zy scheen m
toen tusschen de 8o en 9o jaaren, en wiff

alle de Gouverneurs van de Kaap te noe
men

Ik heb ’er gezien, die, in de ao jaare
by Hollanders gedient hebbende, toer

nog weer na hun oud geslagt en volk ge
loopen zyr

Capitein Bego, na zoo lang by den Hee

van Rheede gewoont te hebben, heb
in ’t jaar 1695., en laater, in zyn Hor

tentots gewaad, en met zynen halsbanc
met letters , en met zynen houwer met
cen zilvere scheede, die hy van dien Heer
gekregen had , gezien , en gesproken
Hy was bevoorens soldaat in dienst der E
Maatschappy geweest,en met dien Heer ui

Holland gekomen; doch heeft naderhand

zynen houwer weder overgegeven (dic

in ’t jaar 1714. nog ten huize van de Hee
Helot was ) maar den halsband behouden

en zyn soldaatenkleed en rang voor een
karos ( zoo noemen zy hun mantel va
een schaapenvel) verruilt. Hysprak goe
Nederduitsch, Portugees, Cingalees, er
Maleits

Dus heb ik in ’t jaar 1685. een Hotten
tottin in ’t huis van den Kaapzen Borger-
meester, Jan Dirkszoon de Beer, daar ik
toen t’huis lag, gekent, die zeer fatsoen-
lyk op zyn Hollands gekleed was, en

toen wel 16 jaaren by hem gewoont had

maar deze is naderhand weer na de Hot
tentots geloopen; hoedanigen men 'er vet

aan de Kaap zou konnen aanwyzen.
Zy erneeren zich meest met hun ve

van runderen en schaapen, welke men zo
zeer niet vint by de strandloopers , dis
zich aan ’t Kasteel onthouden, als wel by
de volkeren, die dieper landwaart in zyn
onder de welke ’er gevonden worden

die zeer veel groot en klein vee hun

voornaamste rykdom (gelyk ook van d'
oude wereld) bezitten.

Zommigen onder hen weten egter no
wat van de yzere spitzen van hurnne haza
gaayen zeifs te smeden

Die geen vee hebben, en voor al de

VAN- DE

Kaapmans en strandloopers, die zich on
trent het Kasteel onthielden , plagten
eer hier de kinderpokjens in ’t jaar 171

zoo sterk heerschten, zeer groote diensten
aan de borgers in hunne koorn- en wyn
oegsten te doen, en hunne wyven in hun
huishouding met al het tin, koper, enz
voor een stuk brood , en een gering loon
te schuuren, en veel andere zaaken voo

hen te verrigten ; maar daar van zyn 21
ten grootsten deelen na dien tyd verste-
ken gewecst; hoewel ils hier en daar in
tjaar 1714. nog al Hottentots en Hot

tentottinnen gezien hebbe, welke laatste
rich veeltyds met het graven der voor
noemde wortelkens bezig hieldcu, zynd
meest met een klein kind op den rug in
eenige lappen en vellen beladen, dat zy

wanneer het schreit, maar een van haart
lange borsten over den rug gewoon zyn
oe te werper

Die zich van hen in dienst van eer

Hollander begeven, om hem een jaar te
dienen , genieten hier voor alle weck een

stuk tabak, mitsgaders spys en dranl
hoewel zommige van hen vreczelyk veel

konnen ceten) en, na verloop van ’t jaar
krygen zy nog een keten van kopere lo-
raalen, en een speenlam. En in ’t hou
den van die verbintenis, gelyk doorgaae
in ’t nakomen van hunne beloften , zy1

zy weergadeloos trouw
Het is iets zeldzaams, dat ik alleen by

deze Hottentots bespeurt heb , dat eer
Hottentot , wanneer een ander een koc

melken zal, en daar mede bezig is, ge-
neenelyk dit beest van agteren inblaast
oordeelende dat de melk dan veel eer er

sterker, als anders, na de uyers toeschie

ten zal. Men ziet dit, gelyk mede hunn-
hutten , in de reize van A. Bogaart zee
wel fol. 99, nevens ’t uitkloppen van
nunne luizige vellen, en meer ander

zaaken, zeer net afgebeeld.

Van deze vond , die haar opmerkint
verdient, vind ik eenige voetstappen b
Herodoot, die in ’t begin van zyn Melpo
mene , zegt , dat de aloude Scythen d’
gewoonte hadden , om een beene blaas-

pyp in de teelleden der merrien te zetten
en met den mond daar sterk in te blaazen

om de melk uit de aderen te eer na de uyers
te doen afzakken. By geen andere vol
keren heb daar oit iets van gevonden
gehoort, of gelezen

n dit vee van runderen en schaapen
Rykdombestaat hun grootste rykdom, die zy nu enHa-

en dan aan de onzen (die daarom togten ael
van 5 of 6 weeken landwaart in doer

tegen tabak, kopere of glaze koraalen
kopere ringen, brandewyn, en andere
snuisteryen, die zy onder hunne waardigste
schatten rekenen, zeer opregt verruilen
zonder yemant te verongelyken; hoewel

zy door onze Kaapze ingezetenen zee
dik-
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Troegos, een gevlckte Bok.dik wils verongelykt en barbaarisch van

deze Naamchristenen gehandelt zyn; die Kaoeda, of Schocho Kdema, een Steenbokie.
Quayha, een Ezel.zich niet ontzien hebben, hen van al hur
Hacqua, een Peerd.vee (gelyk ons bevoorens reets gebleken
Teensie, een Jakhalsis) te berooven, hen in ’t bosch, van al-
Channa, een Lam.les ontbloot zynde, te jagen, en hunne

Thoedie, een Schaap.onnoozele, vrouwen en kinderen nog zeer
Habba, een Mol.vuil en schandaleus te mishandelen.

Tkanna, een Eland.Wat hun landstaal belangt , die spre-
Kgoyes, een Das.Hun Taal ken zy met een soort van een geklok, als

de kalkoenen, zoo reutelagtig uit, da To- qua, een Wolf.
men werk heeft om de woorden te ver- Tkamma, een Hert

staan. Ool klolcken zy voor af eerst Toa, of Koa, een Haas.
byna voor yder woord, dat zy zullen uit- Kehoe, een Miereneeter

spreken. Thoekoe, een Egel, of Yzer Verken.
Hakoe, een Verken.Ik heb een Latynsch Tractaat van den

hoa -a, een KatSecretaris Grevenbroek gezien , die de
moeite genomen had, om zeer breed en Toew6-o, een Civet-Kat.

fraai niet alleen over hunne zeden en ge- Kba, een roode wilde Kat.
woonten , maar ook over hunne taal te Tkloe, of Tkaroe, een Tyger-bosch-kat.
schryven, gelyk hy my dat op Stellen- Toeto-oghi, een Rot.
bosch in ’t jaar 1705. heeft laaten door- Hoeri, een Muys
lezen. Ook is 'er groot onderscheid tus- Keulee, een Vos.
tusschen de taal aan ’t Kasteel, en land- Cheytée , een Sprinkhaan.
waart In. Bilara, een Vlieg

Ik zag daar in , dat deze woorden Heythle, of Hyqua, een Vloo.
hunne verscheiderlei getallen (na dat zy
diep in ’t land , of wel aan ’t Kasteel Naamen van eenige Vogels.
woonen) uitdrulcken : Kaonigaa, Vogels, in ’t gemeen.

Koekekerey, een Henne.
Landwaart in. Ammi, een StruysvogelAan ’t Kasteel.

Mainje, een Kchui Naukalle, een Flamingos-vogel.
Mabule, twee. K-bam. Khamgri, een Patrys.
Matâto, drie. Nhona, of Kouno. Quaqua, een Fayzant.
Mane van Seine , vier Hoka, of Hokka Keboe, een Paauw.

Meslana, vyf. Kourou, of Ko-o. ozobo, een Swaluwe.
Nanni.Mestandato, zes. Ducatore, een Endvogel.

Kgauw, een Gans.Noinje, zeven. Hounke, of Hongu
Kheyssi. Koequil, een Duyve.Ulnane , agt.

Peto, negen. Ghesi, of Khessi-
Chiumi, tien Gyssi, of Gissi. Naamen van eenige Visschen.
Chiumi Mabule, elf. Kham Gissi. Tkaum, een Visch.

Thaka, een Walvisch
Ook hebbeverder, om een beter denk- Acomma, een Zee-Leeuw.

beeld van deze wonderlyke Taal der Hoetée , een Zee-Rob.
Hottentors te geven , deze navolgende Tkouw, of Cba- khouw, een Zee-Koe.
woorden van hen aangeteekent. Tcheregoe , de groote Land-schildpadde.

Naamen der Dieren. De deelen van een Mensch.
Horri, Beesten, in ’t gemeen. Tikkamma, een Mensch.
Choa, of Twoba, een Olifant. Bik- kwa, ’t hoofd

Tquassouw, of Tkuussomo, een Tyger Nuqua-an, ’t hoofd-hair.
Nouw, een oorTuabba, of Nabba, een Rhinocer.

Chamma, een Leeuw Mu, het oog
Qua-raho, een Buffel. Thure , of Quoy, de neus.
Durie-sa, of Buba-, een Os. Khoamqua , de mond.

Koe, een tand.Thona, of Nonna, een Kalf.
Taoewo, een Vecht-Os Nombba, de baard.

Channa, de kin.Hekkao, een Lastdragende Os.
Gojes, een Koe Tamma, de tong.

Quao, de hals.Choa Kamma, een Aap.
Domma, de strot.Likhanée , een Hond.

Tchoe, een Bok Oekuwa, de borst

Saa, een Rheebok Hoi-iw, ’t middelrif.
Samme, de borsten.Quoegaa, wilde Bokken.

O2 Cha¬
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Kayquaboe, een Kanon, een stuk Geschut

Chanon, de long
Tukwa, of Thik- wa, GodOewa, of Oenequa, de armen. Dangoh, ok Damoh, of Chaua-oena, d’

Omma, een hand
DuyveAloy, de Nagels, of Klaauwen

Kbourrou, de opperste God.
Qua oe, ’t hart

Somsoma, spookuinqua, de darmen, of ingewanden
Sorri, of Sorre, de SonQuuc- in, de lever
Teba, de MaanChomma, de buyk
Kuanéhoe, of Tgeubouw, een SterreTya, de schamelheyd.
Burri, de Zee.Cha, de Mannelykheyd
Tika, GrasKbra, de ballen.
Punqua-, of Ay, een BoomQua, de knie
Hequa, een HoutToya, of Saun, de billen
Knaboe, een SnaphaanNonqua, de Schenkel
Rhabockori, een KogelTqua of yi, de voet.
Tkauwokloe , KruytThietsa, de beenen.
Quoe, een LandschapOr -aoé de vrouwelykheyd

K-oeque, een Vorst, of Bestierder vanTthoe, de baarmoeder
een LandstreekDidaque een oud Man

Hoequequa, een Kapitcyn.Didaquis, een oude Vrouw
Oenwie, BoterKo-o, cen Zoon.
Bi, of Pro, Melk.Gond, een jongen.
Rhos Ghibi, Boter-melke.Ko, een dochter

Rbo- o, de doodGois, een meysken
Schjoe, een Neusdoelc.Kamkoen, een cerstgeboorne.
Bakkerie, een KanneBo een Vader
Kroy, een WagenZobee, of Kquiquis, een Vrouw, Mulier

Tiebeis, een getrouwde Vrouw, Uxor Kabba, een Hoed.

MedgezelXtsut, een Medebroeder,Kehom Kquiquis, een swangere Vrouw
Tykan, een mede stryder.Quoique, een Man, Vii
Hetburi, heden.Quiébes, een getrouwd man, Maritus.

Thoekoe, een Hottentot Anthuri, morgen
Hebba, hier.Quena, een Swart, of een Indiaan

Coobona, een Hollander
Koetsrie, een deugeniet Hunne Verba.

Audre , zaaken in ’t gemeyn. Vere coje, looper
Komma , cen Huys Oege , eeten.
Kamma, water, of allerley vocht Oejo, yemant wonden

Kamma Komma, een Schip, of Water-huis. Kta, yemant genezen

Nonnaquas, een schikker, of bereider van Kcbey, ontwaken

iets. Komquee, slaper
Thockoe, de donkere nacht. Kquoe, uytgaar
Nomma, een Kleed Kobi, of k-que, legen
Carès, een Mantel. Tikkamma, yemant geluk wenschen.
Sou, een Kom, of Kop; olla. Quckqua chei, een Vrouw beslapen.
Tkoeme, Ryst. Oechoegoe samsam, vrede makten
Driefbi, Wyn Kayze, groeyen, wasschen
Kirri een Stok Koe, gaan
Onkui, Regen Rouw, vegten.
Quaouw, Donder Muize, groeten

Troy, Sneeuw of Hagel. Mutze atze, zyt gegroet.
Meby -an, Blixem. Quienoha, vallen
Toya, Wind K’aa, drinken.

Nonnemoe, Koper Quamaba, leven.
Koekuri, Yzer Doecham, dooden.
Blee, Koorn Khro, sterven
Bree, of Brokwa, Brood Oewa, baaren.

K-bu, een Berg Nouw, zitten
Tkaa, een Valey Ma- , staan.

Heyqua, een Steenrots Tuats dacha, zot zyn, gek worden.
Camkamma, de Aarde Doessi , saan
Aoeob, een Berg- klove Ha, konnen

Kammo, een Rivier. Hebba ba, komt hier
K-akarroe, een Beck Kmoe, of Mu, zien

Agoe, een slag Mu atze, ziet hier.
Ik
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Ilt heb van Capiteyn Claas, en meer dat ten goede genomen; anderzins straft hiet

anderen, gehoord, dat zy God in hun de Overheid, het zy dat zy hem, na eer
taal niet alleen den grooten Capitcyn etmaal zonder voedzel gelegen te heb-

ben, in ’t bywezen der Capiteynen, metnoemen, zeggende als het donderd, de
stokken allengskens dood -slaan, of ookgroote Capiteyn is moeske, of quaad, op
wel met steenen dood werpen; maar zocons; maar zy noemen God doorgaans in

hun taal Thukwa, ofThik- qua, dog der zich yemant onder hen aan bloedschande
heeft schuldig gemaakt , word de manoppersten noemen zy Khbourreu, den Duy-

aan een spring- tak gebonden , van lidvel Dangol, en Damob, en Spook, (daa
tot lid geknot, en dan eindelyk met dienzy zeer bang voor zyn) Somsoma. Van
tak los gelaaten , daar hy dan elendig inhunnen Godsdienst zal ik hier na, in ’t
de lucht blyft hangen; maar de vrouwyzonder handelen

Zy vryen al mede op hunne wyze on die zich aan zulken grouwel schuldig
maak't, word verbrandder malkanderen, en na dat zy een fraaye

deern in hun oog gezien hebben, geeft Doodslag straffen zy met de dood, poodaag
de Jongeling (want de Meysjens weter waar toe zulk een door de oudsten des en Dieve-
daar van geen vryen; maar wel van zich volks, en door hunne Capiteinen (die ry

hen oppermagtig regeeren , hoewel zyover dat stuk aan de Vrouwen en Doch-

ters der Hollanders , in wellers huyzen dat zelden alleen doen, maar ’er altyd nog
cenige bynemen ) verwezen wort, omzy verkeeren , nu en dan eens te verkla
of in ’t water versmoort, ofom verworgt,ren) hier van kennis aan zyn Ouders
fdoodgeslagen te worden, indien menen daar na aan die van de Dochter.

hem op de daad betrapt, of kort daar aandie, dat verzoek aannemen of af-

krygt; maar zoo hy ’t ontvlugt, enslaan. Nemen zy ’t aan , zoo mag dt
een jaar lang verborgen blyft, dan wortDochter daar niet tegen hebben; dog zy
er niet meer na getaalt , en dan is hygeeft dan haaren Bruydegom een vetten
volkomen vry. Als zy een doodschuldi-Roedarm (een heerlyk onderpand van

haare liefde) op trouw , die zy hem om gen nu dood zullen werpen , begint de
3roote trop , die ’er rond staat, lang-den hals slingerd, en die daar (hoe zeer
zaam, en met kleine taljes of steentjesdie ools metter tyd stinkt) om blyver
maar als ’t wat verder komt, dan raakenmoet, tot dat hy verrot, en versleten is

zy hem hoe langer hoe digter, en hotMen slagt dan   ten tecken van hunne
langer hoe sterker , tot dat zy eindelykvreugd, en om hier over eens vrolyk te
met alle man gelyk op hem aanvallen, enzyn, wel een vet Schaap of twee, wel
nem dan doodilaan, of onder een hagel-ker vleesch niet alleen, maar zelf ook 'i
pui van swaare steenen dood werpeningewand en de huyd , gezoden en ge-

Het steelen van hunvee, waar in hunbraden wierd ; maar van die heerlyke
voornaamste schat bestaat , wort by henspys mogen geen anderen, dan deze twee

zeer streng , en naar maate van de mis-nieuw gehuwden , en beyder Ouders
laad, doch niet met de dood, gestraft;ceten. Is hy met eene vrouw niet te
want een veedief wort zeer streng gebon-vrede , hy kan’er, zoo zyn vermogen
den en geknevelt aan handen en voetendat toclaat, nog een , en zoo veel meer.
hoedanig zy hem, als ware hy een beest,als hy voeden kan, by nemen; dog zel
een geheel etmaal op de grond, zonderden ziet men’er ook zelf onder hunne Ca-

eenige spys of drank , laaten leggen.piteynen en de vermogenste lieden , die
Daar na komen de Capiteins, en verdereder meer dan drie hebben , voor welke
Grooten, zynde een soort van oudsten,zy dan in hunne hutten wel eenige afson-
e zaamen, om over de misdaad van dezenderingen laaten maaken

dief te spreken. Zoo ’t gestolene weinigAls hunne vrouwen een kind krygen,
waardig is, raakt hy met eenige swaarenoemen zy dat niet na de Ouders , o
kirri-, of ftok-slagen vry; maar wort hyVoor- Ouders, maar na eenige beesten,
op een grove diefstal betrapt, zoo wort hyof na Ossen , Schapen, Bocken, enz

naaket zeer streng gegeesselt, en dan meten dan is 't bestier dezer kinderen ver-
ziedende hars overgoten, waar na zy hemder meest aan de moeder, en van de
wel eenige spys geven; maar hy wort danzoonen niet langer, dan tot zy hun man-
nog eenige dagen sterk, als bevoorensnelyke jaaren krygen. Ook eeten de
gebonden , zonder de allerminsse spyzevrouwen niet by de mans; maar alleen
te genieten, en dan wort hy voor schelnVan hoerery, of overspel, hoord men

en als onwaardig , om langer onder hentot verwondering) zeer zelden onder
te verkeeren , weggejaagt, en uit dehen, hoewel zy 't eerste zoo streng niet
Kraal gebannenstraffen, maar zoo men yemand ontdelt,

Als hunne vrouwen baaren, en in dedie zich aan ’t laatste schuldig gemaakt
kraam leggen , hebben zy mede vroed-heeft , die is een man des doods. Zoo
vrouwen, die haar helpen, en oppassen,de man een overspeelder op de daad be-
en zal de man in die byzordere piaats,trapt, en ze beide dood slaat, word hem

danO3
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dan voor de vrouw gemaakt, niet komen
ter tyd toe dat haare kraam, die ontrent

14 dagen duurd, uit is
Zoo een vrouw, tweelingen krygt, datWreed-

heidtegen beyde dochters zyn , laten zy ’t oudste
Tweeln- kind alleen in ’t leven; maar zoo ’t een
gen, en zoon en een dochter is, zoo houden zy
andere den zoon; maar brengen de dochter, in
Kinderen

een velletje gewonden, in 't veld, of leggen
dat kind in een bosje neder, daar he
van koude en gebrek (zoo ’t al van geer
wild gedierte verscheurd werd) ten eer
sten sterft. Zoo nu de moeder in de

kraam komt te sterven, begraven zy dat
levend kind by de doode moeder in een
en ’t zelve graf, bindende het zelve op
haaren schoot , werpen ’er maar wat
aarde over heenen , en trappen die noc
wel wat toe, waar na zy die met steener

tegen ’t wild gedierte bedekken ; daar
van geen andre reden gevende, dan dat
als de moeder dood is, niemand dat kind

zou konnen opbrengen. Ontrent 1680
wierd zulk een kind nog levend uyt ::
graf door cenige Hollandsche Vrouwer
gehaald , en opgevoed , waar onder de
Vrouw van Diemer, Mostaart, en andere
waren. Geen meer barmhertigheyd heb

en ontrent
ben zy met stok-oude lieden , die zic

Oude e
niet meer redden, of met dood-krankeLieke

die zy niet genezen konnen : want disLieden

steken zy (om van alle moete met hen
bevryd te zyn) maar zoo levend in een
yzer-verkens-gat, stoppen dat met aarde

en helpen hen zoo ten eersten aan een
korte dood. Ook zyn zy zomtyds we
gewoon de zelve, als zy niet mee
voortkonnen, maar in een hutjen tezet
ten, hen daar aan een stok gebonden me

spys voor eenige dagen te laten, en her
zoo verder van honger te laten sterven.
of aan ’t wild gedierte over te gever

Sy hebben ook doorgaans voor de oud
lieden weynig agting; maar zoo zy nog-
tans een moeder of grootmoeder zien

die tot zulken armoede en gebrek geko

men is, dat zy haar kind, of kinds kin-

een lid van de pink byten, (dat by her
een teeken van ’t uytterste gebrek is
zullen alle de vrienden haar daar ove
geenzins bestraffen of dit qualyk ne
men ; maar aanstonds een van de beste

beesten slagten, en met haare ende ver-

dere vrienden dan zeer vrolyk zyn , en
haar ook bystand doen; maar al zwoer
zulk een vrouw anders in ettelyke dager
niets gegeten hebben, niemand van alle
hare bloed vrienden zou haar gelooven

of helpen
Indien nu een vrouw haaren man verZeltzaa

loren heeft, en zy weder met een anderme ge

grcxutte¬ komt te trouwen, moet zy zich 't eerst-
by 't her lid van de pink laaten afsnyden , en zo
trouwe

menigmaal zy naderhand met andere
der We
suwen. trouwt, zoo menig lid moet zy van haa

VANDF

pink, of de volgende vinger, missen
zoo dat men daar aan altyd zien kan, hoe

veel mans zy gehad hebben
By aldien yemand onder heniets schort

zoo weten zy van geen Artzen of wond-Hunn-
Genec

heclers; maar hebben onder hunne ouden  aee
wel eenige ervarene lieden , die deze er
gene goede kruyden kennen; ook weter
zy yemand het quaad bloed, met hem
in de huyd te prikken (by na als by ons
’t koppen) af te tappen, en hem zoo nu
en dan wat te verlichten , hoedanig 2
ook voor deze en gene wonden nog a

redelyke goede pleysters weten te maken;
indien nu de zelve en alle hunne kruyden
niet helpen, en de ziekte merkelyk toe
iecmd, helpen zy den lyder maar kort,

op de voornoemde wyze, uyt de wereld ;
en ik heb’er gesproken , die dat gezien
hebben , en als zy daar over naderhand

van de zelve aangesproken wierden, toon-
den zy op hunne wyze, dat dit een werk

jan groote barmhertigheyd ontrent deze

yders was , alzoo zy die dog niet to
hunne vorige gesondheyd wisten te bren-
gen , en dit dan ’t kortste middel was,
om hen uyt alle die elendc, die zy leden
te helpen.

Geenerley jicht is hier te lande eenig
zins by yemand bekend, en van de steer

zyn weynig voorbeelden
Ontrent ’t begraven van hunne dooden Begrat,

naken zy geen andere ceremonien nog nisen.
plegtlykheden, dan dat zy, zoo ras yemant
gestorven is, een zeer naar gehuyl
naken, en den zelven bitter beweenen ;
maar ten eersten zyn zy ook gewoon hem

maar in een gat moedernaakt , in mal-

tanderen gebogen , en zoo vast gebon-
den zynde , al zittende te stielten , die
kuyl met aarde en verder met zwaare

steenen tegen ’t wild gedierte (die 'er egte
nog al menig op den reuk opgraven
te bedekken. Doch het is iets zonder

lings onder hen, en by geen ander voll
bekend, dat, wanneer yemand de eerst
in eenig huys, ’t zy man, of vrouw, al
was ’t maar cen kind van een vierendee

aars, komt te sterven, zoo moet ider var

de vrienden, tot in het derde gelid, een

lid van zyn linker pink missen , ’t geen
nevens den dooden moet begraven wer-
den

Hunne goederen gaan over tot die ge
nen , die in de natuuie en van bloeds we-
gen ’er de naaste toe zyn. De Kinderen
erven van de Ouders , de broeders er
zusters , by gebrek van kinderen , van
malkanderen; dog met dit onderscheyd,
dat alle , die van ’t manlyk oor zyn

nunne portien zonder cenige bezwarint
na zig nemen; maar alle die van ’t viouwe-
yk geslagt zyn, niet het minst, ’t z1
van vee , of iet anders, of zy moeten
eerst een lid van haar pink missei

Wan-
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kelyke vriendschap en genegentheid naHunveo. Wanneer zy met malkanderen willen
hun vermogen bewezen, en hen eindelyklykheden, vrolyk zyn , klappen de vrouwen niet
aan ’t Kasteel behouden gebragt hec-en Dans weynig in haare handen, en zingen’er
ven.zeryen. onder, terwyl de mannen even, als of

Door hun lang verblyf onder deze Hot-zy turf trapten , dansien ; hoewel zy'er
tentots hadden zy meest hun taal al ge-nu en dan ook wel eens een fluyt van
leert, en daar waren ’er ook eenige, dieriet onder gebruyken. Ook danssen zy
zich met eenige Hottentottinnen tby ge-wel te zamen een ronden dans, keerende
brek van beter) zoo verre vermengt had-de mans ter rechter en vrouwen ter lin-
den , dat zy ’er eenige kinderen by had-ker hand van malkanderen, ook gaat alles
den overgewonnen, ’t welk zommigen, uitby hen op een vaste muzicale maat toe,
aanmerking van de liefde en trouw, hendie doorgaans door een oud man , in
jaaren lang bewezen , bewogen had,’t midden van die kring staande, met een
om deze Hottentottinnen (gelyk hunnestok geslagen werd ; hoedanige danszen
makkers deden) niet te verlaaten, maaren handgeklappen men onder hen door
liever altyd, om de kinderen, die zy reetsgaans by volle maan verneemt
by haar hadden, by de zelve te blyven,Dat'er onder hen ook verscheyden van

En hun gelyk zy altyd daar by gebleven zyn.en zeer goeden en behulpzamen aard zyn,
goeder Dus bragten de Hottentots in ’t jaarkan niet beter bewezen werden , daren wel-

1714. den 2osten Februari ook een Mala-daadigen met cen zeker geval, ’t geen de zeylma
Aard. baarschen slaaf aan ’t Kasteel,die zy ontrentker op ons schip (toen ik 1695. ’t huys

20 mylen boven Stellenbosch gekregenvoer) by hen gehad heeft
nadden ; maar die in ’t jaar 1713. metDeze man, had in zyn gryzen ouder
t schip Bennebroek op Terra di Natal ge-dom ’t ongeluk gehad , om zyn schip-
strand, en maar met 30 of ao persoonenStavenis genaamt, en uit Bengale den 184e.
aan land gekomen was , van welke vanDecember 1685. komende , den 164en
tyd tot tyd de meeste door gebrek ge-Februari 1686. te verliezen. Dit quam
torven, en niet meer dan 2 overgeblevendoor enkel verwaarloozing van den Stuur
waren. Van deze was hy 'er een, en deman , die de wagt had, en die tot twee-

anderen door eenige Hottentots landwaartmaal toe van de sterke branding voor uii
in vervoert, waar tegen hy in handen vandoor de man op den uitkyk, en door
lieden , die zeckoejen gingen schieten,’t volk opde bak, gewaarschouwt wiert,
niet verre van strand geraakt, en dus, namaar die dit volie nog dreigde voor hun
lang omswerven, nog behouden hier aan-gat te geven , aizoo men nog wel 2co
gekomen was. Deze jongen nu, totmylen van de wal was. Deze bleven dus
ust gekomen , en in plaats van ’t raauwmet hun schip op ’t land van de Kaap;
roedzel, dat hy nu zoo lang aan een ge-doch waren nog zeer verre van de Tafcl-

bruilet had , van versch voorzien zynde,baai. Al ’t volk was aan land gekomen,
wiert ten eersten doodkrank, hoewel hyuitgenomen i3 man , die in de swaare
naderhand geheel herstelt is.branding gebleven of verdronken waren

Het is wonder, dat zulke zaaken nietDe schipper, Willem Knyf, was zoo ras
meer voorvallen, alzoo ’er nu en dan alniet aan de wal, of eenige Hottentots
cen schip van de eene en andere Natie opquamen by hem, en waarschouwden den
t land van de Kaap gebleven is, gelykzelven, dat een weinig Noordelyker nog

dat Portugeesch schip met de Siamzeeen schip met blanke menschen gebleven
Gezanten aan den koning van Vrankrykwas, dat men bevont een Engelsman te
met veel kostelyke geschenken, in ’t jaarzyn. Met deze bessoot men een vaartuig
686. ontrent de Struisbaai ; en Bersande,van de stukken en stollen te maaken, en

een van onze schepen van 145 voeten, indaar mede na de Kaap te zeilen. Dit nu
t jaar 1711. ontrent het rif voor de rivierklaar geraakt zynde, is de schipper Kny
das Bossinas, waar van de schipper Henrikmet het zelve, nevens 10 matroozen, en
Steen, en de onderkoopman Gerard Ver-eenige Engelschen, na de Kaap gezeild,
poorte, op hun togt na Mosambike, daaren in ’t begin van Maart daar aangeland
zy zeer quaalyk gehandelt wierden, dooddoch de overige van zyn volk, ontrent
bleven.48 man sterk , die ’t met dit vaartuig

Doch van alle zulke ongelukkig opover zee niet dorsten waagen (onder welke
t land van de Kaap vervallene schepen endeze zeilmaaker mede was) zyn land-
menschen, door Hottentots nog te regtwaart in gegaan, om te zien, of zy zoo
gebragt, komt my ’er geen verwonderensaan de Kaap konden geraaken.
waardiger voor , dan die van ’t schip deZoo ras zy wat dieper landwaart in ge-
Goude Buis, waarvan maar  menschen,komen waren , ontmoetten zy eenige vee
door Gods zonderlinge genade , vanyke Hottentots ,, die hen niet alleen
eenige Hottentots, yder door eenen by-zeer minnelyk en vriendelyk ontsingen,
zonderen weg, na lang omswerven, aanen 2 jaaren lang van hun vee met vleesch
’t Kasteel der Goede Hoope gebrigt zyn.en melk gespyzigt, maar ook alle beden-

Uit
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tavia, na geruimen tyd te Amsterdam ge-Uit alle welke wonderlyke gebeurte-
woont te hebben , nu eenige jaaren ge-tenissen , by ’t vervallen der schepen of
leden weer aangenomen was, om alst land van de Kaap, wy middagklaar zien,
Hoofd van diergelyke onderneming metdat de Hottentots alles, wat in hun ver-

eenige Bergwerkers na de Kaap te gaan;mogen was, bygebragt hebben, om hen
doch heb tot nog toc niet konnen ver-te helpen, en te regt te brengen ; een
nemen, van wat uitslag die togt geweestklaar bewys van hun goeden aard , en
zyweldaadigen imborst, waar over zy in allen

Dat hier ook schoone warme Baden,
deelen te pryzen zyn.

en heerlyke Staalwaters zyn, heeft menZy zyn jegenwoordig met ons wel in
ondervonden, en goede uitwerkingen ’ereen goed verstand; maar plagten in voo-
van gezien.ige tyden dikwils met ons overhoop te

De bergwerken , hier vallende, zynleggen, gelyk ons in ’t vervolg nog wel
rood , en wit kryt, verscheide soortenvoorkomen zal, en waar by zy ons goede
van niengel-, ook goede turf-aarde,blyken geven zullen , dat zy hun regt
teenkoolen, weinig goud-erts, tripel,zoo wel, als wy, verstaan, en dat men
marmer van allerlei verwe , slypsteenen.hen geenzins voor zoo gek, als zy van
moolensteenen, vuursteenen, in ’t zandzommigen wel gehouden worden , ver-
pok arentssteenen , zilver-erts , kalk-yten moet

steen; en men zegt, dat hier ook kleineEer wy van de zelve afscheiden, moe-
Afbeel paerlen , amber, en meer andere traajeding der ten wy hier eerst een albeelding der Hot-

dingen, vallen.tentots na ’t leven , zoo als wy die hierHotten-
Het is verwonderens - waardigs, dat aNo. 39. zien, byvoegentots Het

het zout ,  ’t geen men hier heeft, inOf 'er landwaart in goud- of zilver- T0ut
Onden- eenige valleyen landwaart in, ’t zy otrentmynen zyn , weet men niet. Koper- hier, val-
zock n- de Tygerbergen , in de Tygervalei, 3 lende.bergen heeft men ’er gevonden, en ook

Bergwer- mylen van ’t Kasteel, in de Groene kloof,groote kopere ringen by verscheide Hot-ken hier.
owei elders vallende, alleen van ’t wa-tentots diep landwaart in ; , doch ’t wa-
er des hemels, doorde kragtige werkingbleeker koper, dan ’t onze ; ook heeft
der zonne gevormt , en in zulke me-men eenige gebergten gevonden, die met

nigte gevonden word, dat zy ’t met ge-Spaansgroen bedekt waren , waar uit
iecle wagenvragten van daar haalen,men vaststelde, dat daar ook koper, en
behalven dat de borgers, op verkregenemogelyk wel eenig ander Mineraal, val-
passen , in dat water (dat metter tyd inlen kon ; doch gebrek van hout, enz. ,
zout verandert) zeer veel harders gaanis de meeste reden, dat geduurig is agter
isschen ; hoewel (zoo men aegt) 'ergebleven, het nader te ontdekken.
geen zeewater bykomt , of ontrent is.Om dit te onderzoeken, heeft men nu

oe sterker nu de regen valt, hoe meeren dan wel Bergwerkers landwaart in ge-
zout men hier van krygt, dewyl dat wa-zonden ; maar deze hebben niets, dan

nu en dan wel eenig koper van weinig ter in die dalen tot zout stolt, en in
October een zoute smaak , en eenbelang, gevonden , weshalven men het

daar by gelaaten, hoewel men my berigt Daar zyn ookandere couleur krygt
heeft , dat de Heer Nieuhof, gewezen zoute bronnen , doch die worden beter

Koopman in ’t kleederen-pakhuis op Ba¬ als t regend.

ZESDE HOOFDSTUK.

E Dieren bier vallende. Wilde Dieren. Wilde gestreepte Ezels afgebeeld. HetD Tam Vee. Mitsgaders de Vogels, Insecta’s, en Visschen. Verdere Zaaken van
de Kaap. Wanneer en door wie de zelve eerst ontdekt is. Vasco Gama zeild 'er in
’t juar 1497. eerst voorby. D’Almeydas droevig einde op dit land in ’t jaar 1509. Ma¬
nuël de Sousa de Sepulveda ’s deerlyk einde. Engelschen en Franschen bier. Komst
der Nederlanders bier in ’t jaar 1595. Van Caarden in ’t jaar 1601. En Spilbergen.
Oude zeltzaame wyze van de Brieven en Berigten hier te laaten. In ’t jaar 1652. de

Kaap en Tafelbaai tot een verversch-plaats voor onze Vlooten in bezit genomen door de
Heer van Riebeek. De Heer Wagenaar in ’t jaar 1662. De Heer van Quaalberg in
tjaar 1666 De Heer Bronchorst in ’t jaar 1668 De Ed. Heer van den Brouke

De HeerZyn Ed. verrigting aldaar.als Commissaris bier in ’t jaar 1669.
Hackius in ’t jaar 1670. De Heer Godsken in ’tjaar 1672. De Heer Simon van der

DeStel in ’t jaar 1679.De Heer Willem Adriaan van der Stel in ’t jaar 1699

Heer van Assenburg in ’t jaar 1708. De Heer Simons bier Commissaris, en wat redres
by by zyne Memorie gemackt heeft. Extract uit de Memorie van dien Heer aan de

Heer
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Heer van Assenburg gelaaten. Zyn Edelb. van Hoorn in ’tjaar 1710. bier als Com-

De Heer Chavonnes, Landvoogt in ’t jaar 1714. Eenige byzonderhedenmissaris.

van Madagascar. Kaart van ’t eiland Ansuani.

Deze Heer heeft my ook verhaalt, datA dat wy nu dus verre van ’t aan
hy op zekeren tyd twee Leeuwen op eenmerkensweerdigste, hier aan de
zandige vlakte ontdekte , die, schoonKaap, en van des zelfs Ingeze-X
zyn Ed. al vry sterk van volk was, geentenen gesproken hebben, zal 't ook eens
voetstap daarom uit hunnen tred, maartyd werden om te zien , wat Dieren,
zeer bedaart en langzaam al vooruit gin-Vogels, en Visschen, hier al vallen.
gen; ook merkte zyn Ed. dat zy ’t spoorWat de Dieren belangd , die onder-
met hunne klaauwen gemaakt, met hunnescheyd men in wilde, of tamme.

staarten geheel toehaalden, en weer be-De wilde dieren, die men hier heeft,
delten.zyn Olifanten , Rhinocers (met twec

Van den Heer van Loon, in ’t jaar 1695horens op de neus , daar anders de Indi-

Predikant alhier , verstond ik , dat nusche maar eenen hoorn ’er op hebben )
en dan wel wagens met volk na Stellen-Leeuwen , Tygers, Luypaarden, Lo-

bosch of Draakestein gaande, door Leeu-schen, de lchneumon, Wolven, Tyger-
wen aangedaan, en door de zelve welWolven , Tyger-boschkatten, mooye
menschen uit zulk een hoop gehaalt zyn;gevlckte wilde Honden , die by na als
en dat , als men op zulk een Leeuw teeen Wind -hond van gedaante, en wel
dier tyd schoot, hy dan doorgaans, zynzoo stout zyn , dat zy met een troep
prooi verlaatende, op dien genen, die navan 200 2 300 op een Schaaps-kooy
hem geschoten had, aanviel, zonder diendurven aanvallen , en ’t meeste vee der

zelve verscheuren ; ook zyn'er groote trocp, hoe groot ook, eenigzins te ont-
en kleene Landschildpadden. Wolven en zien.

Capitein Olof Berg heeft my verhaalt,
Tyger- Wolven zullen ook menschen,

dat hy eens een grooten Leeuw vlak in zynen zelf wel een man te peerd, aandoen.
hert trof , die egter nog ettelyke uurenOok is de Heer Henrik Bouman , eens

daar na geleeft , en zich van de plaats,met een Tyger, uit welkers klaauwen
daar hy eerst getroffen was, wel 2 of aoohy zich redde, doende geweest, doch hy
treden verder begeven, en daar eerst ’t le-was deerlyk ’er van geteekent.

en gelaaten , gelyk die Heer ’t spoor,Zoo lang een Leeuw klein vee krygen
zoo veel mogelyk was, volgende, nader-kean , zal hy zelden menschen aandoen.
hand met hem op te snyden , ontdektEgter weet ik, dat hy verscheide men-
heeft. Der zelver vet is een heerlykschen by myn tyd aangetast, en dat ze-
geneesmiddel, en men zegt dat hunlere Jan Grof eenen Leeuw, die op een
vlcesch, en van veel andere wilde dierenanderen borger , zynen makker, zat,

(als dat van Tygers, Luipaarden, enz. )boven van den zelven afgeschoten heeft.

Ook is my bekent, dat zeker borger zynen zeer lekkter smaakt. In de poort van
’t Fort hangt het vel van een swaarenmakker, terwyl hy de Leeuw by zyn
Leeuw , door een egel miet ; pennentong had , door cen gelulckige schoot
doorregen.eddc. Als een paard ’er den reuk af

Hier zyn ook veel andere dieren , dieheeft, is ’t onmogelyk om ’t zelve in toom
groote schaade onder de schaapen doen;te houden. Men wort hem by nacht ter
gelyk de aapen (die hier in menigte zyn)eersten aan zyn brandende oogen gewaar,
in de thuinen aan de vrugten, en in deen wanneer hy yemant, of een dier, aan-
wynbergen.doet, zooslaat hy dat in eenen slag dood,

Men ontmoet hier ook een dier , detorssende cen os op zyne schoften , als
Pæpoagus genaamt, zynde de helft groo-niet met allen, weg.
ter als een paard, waar van 'er CapiteinDaar zyn voorbeclden van, dat zy Hol-
Berg een geschoten heeft in Decemberlanders uit ’t midden van een gansche troep
1705. doch hy was wat kleiner ais deHottentots gehaalt , en die voor hunne
gemeene die hier vallen, en hy heeft ditoogen verscheurt hebben
dier laaten afteekenen.De Heer Gouverneur Willem Adriaan

Men heeft ’er ook veel yzere verkensvan der Stel heeft een jongen gehad, die
of egels, die met hunne scherpe pennen,in Hottentots-Holland zyn knapzak over
waar van men hier allerlei nette koyenzyn hoofd willende haalen, van agteren

door een Leeuw besprongen wiert, wel- maakt, menigen Leeuw, Tyger, enz.,
ken hy by de maanen zoo styf na vooren om ’t leven brengen.

Daar zyn ook wilde ezels, en paarden,trok, dat hy weer van hem afsprong, en
na de schaapen liep; hoewel hy door des die zich diep landwaart in houden , en
zelfs klaauwen zoo gewond was, dat hy welke laatste wonderlyk fraai, swart en
'er wel een half jaar ziek van te bed wit gestreept van huid , welke streepen
lag. ontrent  en ook wel 4 vingeren breed

zyn;V. DEEL.
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eenhoorn is) rheen , wilde bokken metzyn ; en doorgaans van boven, of van
lange style en scherpe horens, met drieden rug na den buik loopen, ook zyn de
witte breede regropgaande voor de kop.ezels schoon gestreept met een groot
ils ook steenbokken, steendassen, konyblaauwe streep ,, die hen over de rus
nen , chamelions , hagedissen van verloopt en verder ’t lyf met streepen van

scheide soorten, en meer andere dieren,allerlei verwen, groen, wit, swart, en
die ons nu niet te binnen komenblaauw z00 overdwars, even eens als dic

Ook heeft men ’er de aspis, de hoornder paarden, getcekent

slang, de prester, de cobra di capello, enWy beelden de zelve hier, volgensWide
meer anderen.estreepte een teekening van d’Ed. Heer Constanty-

Ezels af Tet tamvee, bestaat in ossen, koejen, 1ie: TanRanst, na ’t leven af-
gebeeld kalveren, paarden, schaapen (welke laatste VeeHaazen heeft men ’er driederlei soort,

nier door de Engelschen en door Matelies,de eene wat grooter, de andere wat kler-
gelyk wy in zyn reize fol. 136. zien,ner, als de onzen, en de derde soort heefi
ontrent ’t jaar 1607. gezet, hoedanig 'eieen hoog -rooden staart, ook zyn de :
ook in ’t jaar 1659. twee paarden met yderlaatste van een andere smaak. Landwaart
schip der Retourvloot onder de Heciin zyn vry meer soorten van de zelve

Sterthemius van Batavia herwaarts gevoertMen heeft ’er mede zeer veel clander
zyn) van welke zommige ongemeeneeen soort van wilde ossen) die, jons

geschoten zynde, een lekker wildbraad vette staarten hebben, en ’t voornaamste

vleesch, dat hier gegeten wort, is schaa-uitleveren. Wanneer ik van de Kaap in
penvleesch, dat hier ongemeen goed en’t jaar 1705. na Batavia vertrok , wierd

er my een venezoen van in een steen vet valt ; maar behalven dat hier zeer

veinig ossen geslagt worden , vallen 2korst vereerd, welkers vleesch zeer heer-
hier, schoon vleezig, en klocker, danlyk smaakte, en waar van wy een groot
in Holland, egter noitvet, en meest aanmaand daar na nog gegeten hebben
de magere kant. Reden, waarom menHarten, die horens als bokken hebben
die hier weinig slagt, is, om dat zyzyn ’er in een groote menigte, ook buf
meest tot trekossen (waar van men er 3,fels, wilde koejen, en kalveren, als medt

4, en ; paaren voor een wagen van noo-gemsen (een dier met een swarten zeer
den heeft) en voor de ploeg nog meeicierlyk geslingerden hoorn voor de kop
gebruikt worden. De koejen geven hieren ’t geen waarschynelyk wel de regte

rIVec¬
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soort van kanarivogels, waar van ’er natweemaal daags gemelkt, ontrent een
Holland eenige gezonden zyn, voor wel-halven emmer melk. Waar benevens mer
ker wyfkens men yder 120 gulden betaalthier ook bokken, geiten, verkens,enz. heeft.
heeft. Hier zyn ook verscheiden soortenMen ziet hier ook veelerlei soorten van
van musschen , lepelaars , die hagelwitgevogelte, als de struisvogels, No. 41
zyn , en veel andere zeer fraaje vogels,afgebeeld, die hier met menigte in ’t wils

waar onder ik 'er een zelf gevangen heb,zyn, en welleer eyeren, hier No. 50 af-
’t geen klein, als een swaluw , doch schoongebeeld , de Hottentots in menigte aan

hemelsblaauw en uitmuntend sterk van’t Kasteel te koop brengen. Zeker Ara-
die couleur, rood van bek, en zoo fraaibisch schryver teekent in zyn Manuscript
was , dat het verdiende om opgezet teaan , dat de struisvogels hunne eyeren,
worden. Daar zyn 'er , die zeggen, datdoor daar geduurig op te staroogen uit-
hier nachtegaalen vallen ; doch zoo ditbroejen , en dat ’t manneken en wyfken

al waar is, zyn ter die weinig, en ik ge-malkanderen daar in, als zy om aas uii
loove naast, dat dit een andere vogel is,moeten gaan, verpoozen. Ik heb daar na
die men ’er voor genomen heeft, om dathier vernomen , doch de Hottentots zeiden
hy ’er wat na gelyktzulles noit gezien nog gehoort te hebben

By aldien ook hier liefhebbers van In-insecta sVerscheide soorten van arenden, groote
secta 's en ingekorvene dierkens, of vankroonvogels (die men No. 48 afgebeelc
kapellen, flinders, torren, enz. warenziet) paauwen (doch met geen fraaje
ik geloove, dat men die hier menigvulstaarten) kraanvogels in menigte, havik-
dig en zoo schoon, als ergens, vinderken , raavens, kraajen, exters, meeu
zou ; doch myn zaaken lieten my, hierwen van allerlei soorten , kropganzen,
zynde, niet toe, om daar van een verza-pinquyns , Korhoenders (die in ’t op
meling (hoe zeer ik ook daar voor was )vliegen een sterk geluid van zich geven,
ce maaken. Men heeft hier veel luizen,en No. 46 afgebeeld zyn) kalkoenen,

weegluizen, muggen, oneindig veel vlie-honigpikkers teen kleine vogel, die door-
gen , sprinkhaanen, byen, rupzen, engaans de Hottentots aanwyst , waar de
vloyen , kakkerlakken, duizendbeenen,honig in de rotzen is) de roodbek , en
scorpioenen, spinnekoppen, die yemantvierderlei soort van vinken.
konnen doodsteken , ook groene vliegenMen heeft ’er Jan van Genten, of een

als Spaansche vliegen, en van ’t zelve ge-vogel, de Mallegaas genaamt, dat meei
bruik ; mitsgaders wespen, de hout- eneen zee- dan een landvogel, en die sterk
koornworm, of kalandersop visch gezet is. Hy is van grootte als

Wat nu de Visschen belangt, die men en Vicen groote gans , wit en swart van vede.
hier heeft , deze zyn verscheidenerlei.ren, voornamelyk aan de einden zyne schen.

Nu en dan komen ’er wel groote wal-vleugelen , daar zy zeer glad zyn, en
visschen , of Noordkapers zelf tot in dewaar na zy fluweele mouwen van de Por-
Baai aandryven; doch deze ziet men meesttugeezen genaamt worden. Verder zyn
buiten de zelvezy over ’t gansch lyf graauw gespikkelt

Onder de zeedieren telt men de zee-en hebben een bek , die wat smaller als
koejen, die hier zeer veel, en ongemeeneen endenbck, en aan wederzyden schert
swaar vallen, alzoo men ’er zommige van 4is; als men die ziet, dan is men digt bi
of foooponden (hoewel zy doorgaans vryde Kaap. Daar zyn ook papegaaijen met

ligter zyn) gezien heeft. Ik bezit een zeerlange staarten
fraaje schildery,na ’t wezen van myn zaligeOok zyn ’er strandloopers, aschgraauw
huisvrouw op den tand van zoo een zee-van kop en vederen; maar de Flamingos¬
koe, even eens als in yvoir, uitgehouwen.vogel doet een fraaje vertooning, gelyl

In Westindien noemt men dit dier Ma-men No. 47. de zelve afgebeeld ziet.
nati by de Indiaanen, en anderen noemenHy gelykt van lyf wel een ojevaar, doch
het wel een Lamantin ; hoewel ’er zynis wel eens zoo groot, zeer hoog van
die beide deze dieren nog eenigzins on-pooten, met een ongemeen langen en in
derscheidenverscheide bogten gebogen swaanenhals,

Diergelyke zwaare zeepaarden heeften is wit en swart van vederen.

nen ’er ook, hoewel wat verder van deDaar zyn ook verscheidenerlei reigers
Kaap af, gezien. Zy vallen doorgaansbosduiven, quikstaarten , vleermuizen,
kastaniebruin-verscheide soorten van meezen, putters

Verder heeft men hier zeeleeuwen, dieswaluwen , spreeuwen, dominees (zynde
zeer groot zyn, en veel traan geven, enzekere swarte vogels , die een spierwitte
die men met de zeerobben niet voor eerkring om den hals hebben, en die zich
en de zelve soort moet nemen, alzoo zyzeer veel in de Tafelbaai onthouden, fai-
een grooten leeuwenkop, en een zeer langzanten, rotganzen, endvogels, talingen,

verscheiden soorten van pylstaarten, berg groot lyf, voor 2 groote pooten, met 5
klaauwen, en onder ten midden van ’t lyfenden, quartels, tortelduiven, houtsnippen.

watersnippen , leeuwerken, en veclerlei een groote vinne, en een zeer swaaren saart
hebP 2



ZAAKENI16

hebben; hoedaanig eene in ’t jaar 1707
door de Heer van der Stel in de Tafelbaai
doodgeschoten is. Men heeft hier ook
veel harder Hottentots-visch (die slap
valt ) doch by den steenberg, en ontren
de baai van Kaap Falso, heeft men stomp
neus, vette steenbraassem; elft, van smaal
als de vaderlandze, doch, op den rooster
gebraaden zeer lekker. Zy valt vr
breeder, als de elft in Hollanc

Daar is mede roch, tong, van een voet

lang, kleine spiering, en een visch, di
een soort van zalm, en byna van gedaante
als de konings-visch, doch die wat zagt,
niet hairig, gebraaden zeer schoon is,
en die men ook Kaapze zalm noemt.

Ik heb ’er de Pampusvisch, springer
zeer fraaje klipvisch, wonderlyk schoon
geteckent, en van allerlei verwen , Kaapze

kabbeljaauw, die ongemeen goed was,
doch niet schilferde, gezien. Ook vallen
’er mosselen, en kreeften, groote en kleine
en een soort van oesters in de Tafelbaai
waar in ook nu en dan paerlen vallen.

In de rivieren heeft men ook zeer goed
grundels, en wel paaling, doch zeer wei
nig. Daar vallen ook Torpedo s, of kramp
visschen , zee-robben , Kaapze pekel-
haaring, en meer andere visschen

By den Heer Gouverneur heb ik daa
ook Japansche goud- en zilver-vischjens
in een tank of water-bak gezien, die daar
zeer wel tierden

Daar is ook nog een andere zoort va
goud-visch, en zilver-visch, zynde een

soort van schoone braassem , als ook
Karper, Kreeften, Krabben, en ook
een zoort van Mosselen, waar in kleene
en gemeene peerlen vallen , dog die van
weynig weerde zyn.

Men heeft 'er ook Zand-knypers, dot
zy worden niet, dan van de Slaven, ge-

geten.
De Zee-Robben geven hier ook vee

Traan, en daar zyn ook Zee-Egels,
Rivier-Krabben, Loots-Mannekens,
Jacob Evertzen, en meer andre zoorten
van Visch, ook Zee-sterren, Rivic
Mosselen by de Mosselbank, Zee-Peer

dekens, &amp;c.

En dit is wel ’t voornaamste, dat ik van

de Kaapze waterdieren weet te zeggen
Egter moet ik hier nog byvoegen, da

hier , op deze en gene stranden , fraaj
zeehorenkens vallen, waar van ik 'er et
telyke zelfs in de duinen gevonden en op-
geraapt hebbe

Dit waren verscheiderlei patellas, witt.
caracollen, Kaapze groote en fraai getee
kende alikruiken

Ook heb ik ’er by een vriend een Nau-
tilus gezien, die daar op ’t strand geslagen
van zyn volk gevonden, en waardig was
om in ’t beste kabinet, dat ik kenne, be

waart te worden , alzoo ik diergelyken

VANDE

stuk van grootte noit gezien heb. He
was een grooten anderhalven voet lang, er

van agteren (daar hy anders pas een vin
ter brecd dik valt) wel twee groote

duimen breed ; doch hy was van agterer
tegen de klippen (dat jammer was) in
stukken geslagen. Ik stont verbaast ove
des zelfs grootte, alzoo de grootste, dit
ik ergens zag, zeer klein daar by geleken
zou hebben. Ik had wel groote zin in

dit stuk, schoon zoo gebroken; doch de
bezitter wilde dat niet missen ; weshalver
k ’er van afkyken moest. Daar nu zulke

stukcken vallen , daar zyn ook zekerlyl
andere van die soort; doch hier zyn geen

liefhebbers, als van geld

Verdere ZAAKEN van de Kaap

Adat wy nu byna alles, dat'er vanvenen dezen Zuyd-hock van Africa te zaaken
zeggen valt, voor zoo verre ons bekend van de
is, aangehaald hebben, zullen wy nu de Kaap.
zaaken, hier voorgevallen zooverre ons
mogelyk is, van de grond afopbaggeren,
voornamentlyk, om eens na te speuren,

wat Volkeren hier nu en dan al geweest
of wanneer zy dezen Stormhoek eerst
ontdekt hebben

Dezen en genen hebben , zoo al of
hunne wyze, over de Kaap der Goed
Hoope geschreven, dog niemand beter,

dam de Heer Pieter Colben, Rector tot
Nieustad , aan der Aysch , die ’er van
1705. tot 1713. gelegen heeft; hoewe
hy over zommige onnoodige zaaken wat

te wydloopig , waar door ’er een Fo-
liant van gegroeit is, en over zommige
noodige vry wat te bekrompen, en in
een andere ordre handelt, als men hier

ontmoet

Onder de ouden is'er groot geschil ge- Wannee
weest, wanneer deze Zuydelyke uythock en door
van Africa eerst ontdckt, mitsgaders wie de

zelvdoor wie, en wanneer, die door de ou
eerst ont

den rond gereysd is; over welken twist-dekt is
appel het de geleerden van deze eeuw
nog geenzins eens zyn

Dat Pharao Necho, en ook Xerxes

wanneer hy Sataspes over zyne Vrou
wen-schending straffen wilde) last ge-
reven hebben , om Africa van uyt het

Roode Meir rond te reyzen, lees ik by
Herodoot; maar schoon die schryver dat daar

zegt, daarom gaat dit by my al zoo wey
nig door, als een groote menigte var
grollen, en openbaare verdigtzelen, die
hy voor waarheden verhaald, en daa
niet het allermiuste van waar bevonder

werd. Die man heeft zich veel fabeler

laten op de mouw spellen, en hy heeft
ze ook zoo, als hy die kreeg , aan an

deren overgeleverd
Ik heb in ’t eerste deel van dit werl

daa
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hier ontrent de Kaap, als een merk-tee-daar eenige staaltjes van gegeven, en
ken van dat men die naderd , ontmoet,zou ’er, zoo ’t my luste ; een groote
zyn zekere groore zee -buyzen , rietenmenigte hier konnen byvoegen ; dos
of trompetten, met lange bladeren , diemeyne , dat ik reeds klaar genoeg ge-

men ook met menigte in de Tafel-baaytoond heb , dat men zonder Com-
ziet ; welke men geen xodgog, nog Algapas , dat de ouden noit gekend hebben
Marina, noemen moet, (dat men , alsal zoo weynig na de Kaap, of na Oost
ware het een en ’t zelve, zeer onkundigIndiën, als na America, zeylen, of dat
onder een mengt , daar ’t nogtans on-ontdekken kan, en alles , wat men de

eyndig veel van den anderen verschildwereld daar van tracht wys te maken

maar een geheel andere naam geven,is een stelling van menschen , die nos
dewyl ook de zee-lieden beyde dezegeen begrip van de miswyzing van ’t
dingen , en de zeen , daar in zich dieCompas, nog van de gronden der zee-
opdoen , zeer klaar in de dag- registersvaart, hebben : want schoon de ouden
van hunne reyzen, in opzigt der breedtet Compas al gekend, en gehad hadden

daar zy vallen, onderscheyden. Behal-zou ’t hen egter ommogelyk geweest zyn
ven dat ook ’t zee-kroos niet groen,America, de Kaap, of Oost-Indien, te
maar geel van verwe is, gelyk ik in eenvinden, en om daar van verzekert te zyn

fles toonen kan.heeft men hier over maar met een erva-

Maar genomen, dat wy dit nu al toe-ren Schipper, die in Oost-Indiën ge-
stonden, dat deze trompetten een zoortweest is, te fpreken, en die zal moeten

bekennen, dat, zoomen maar blootelyk van zedcogs waren , blykt dan daar by
na ’t Compas wilde zeylen, men noit de klaar, dat het Prasum promontorium een
Kaap vinden , en op een geheel ander en ’t zelve met de Kaap der Goede Hoope
gewest te land komen zoude. Wil men zeggen , datis ; geenzins.

Willen nu anderen egter styfhoofdig Ptolomeus libri 4. cap. 9. nevens Marci

hier in zyn , en tegen de reden aan ge anus Heracleota , zegt , dat het ontrent

looven, dat de ouden de Kaap der Goede t Eyland Menuthias legt. Men is ’t im-
Hoope gekend , en omgezeyld hebber mers tot nog toe niet eens, wat dit voor

(gelyk ook de geleerde, maar myns oor een Eyland zy, en dat egter zeker ge-
deels, daar in zeer misleyde Heer Huet leerd schryver, al mede maar op zeer
aangenomen had te bewyzen, ja dat de losse gronden, vaststeld ’t Eyland Mada-
Kaap al in Koning Salomons tyd bekent gascar te zyn ; dog hoe kan dat Mada-
geweest zy ) ik laat hen dat, zoo lang gascar, en hoe kan ’t Prazum promonto¬
t hen behaagt, gelooven; maar ik zeg, rium , de Kaap der Goede Hoope zyn.

dat ik het niet gesoove, om dat het tegen daar Ptolomeus dit promontorium zegt ot
de reden, en de dagelykze ondervinding 15 graaden te leggen , en daar de Kaap
van alle hedensdaagze zee-verstandigen, 34; graaden Z. breedte legtO

Wil men hier op al wederom zeggen,als een ommogelyke zaak, aanloopt.
De Heer Vossius heeft dit mede ge- dat men Ptolomeus niet al te veel in ’t

opstellen van de lengte en breedte derloochend , en hoewel hy daar in groot
gelyk had , geloove ik egter niet, dat plaatzen (gelyk zommigen zich hierdoor
ny het op de zelve gronden en reden, zeer kreupel redden) gelooven moet;
die ik'er tegen hebbe, staande gehouden ik zal'er op antwoorden : het is zoo;
heeft ; bchalven dat'er ook (als het a maar daarom geloove ik ook, dat hy na
waar was , dat men van ’t Roode Mei al de rest, als een blinde na de kouleu-
tot aan de Colommen van Hercules, er ren, maar slaat, en dat men’er zich geen-

dus rondom Africa gezeyld had) geen- zins op kan, nog mag verlater
Ik laat dan alle die betwisters van ditzins uyt deze omreyzing van Africa

volgd , dat daarom die uythock den gevoelen der ouden in zyn geheel , ge-
ouden zy bekend geweest, of ook ooit vende hen vryheyd, om daai van te den¬

door yemand aangedaan zy : want was ken , en te stellen ; ’t geen hen welge-
dit door yemand geschied , zy zouden valt , dog blyve nogmaals by myn ge-
ons daar wel iets van opgegeven hebben, voelen, dat ik uyt al het duyster schry-

’t geen’er na geleck, dat egter nooit ge- ven der ouden niet zien kan , wat zy
door hun prasum promontorium (by zom¬schied is

Ik weer wel , dat men hier tegen in mige geleerden voor Mozambike, en by
brengen zal, dat het by de ouden immers andre maar voor een Eyland nevens ’t

Americaans gebergte gehouden) en door’t Prazum promontorium, épxè’s6U xedgoU
hun Menuthias , verstaan , gelyk myvan wegen zyn zee-wier, of zee-kioos
daar uyt ook niet het allerminste ken-(zoo men zegt, en dat men voorgeeft
tecken, dat dit de Kaap der Goede Hoopehier zeer veel te vallen) genaamd wierd;

doch ’t zee-kroos valt daar niet, maar wezen zoude, voorkomt

Het is een klaare waarheyd, uyt ’twel van de 19 of 2o tot de 38 of 35
geene wy over die storfe in ons eerstegraaden, N. breedte, en ’t geen men

deel3
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deel aanhaalen, dat 'er verscheyde Vene-
tianen , Genueezen , en Portugeezen
by hunne reyzen over AE-gypten en door
t roode Meir genomen, lang van te vo
ren, eer de Kaap recht ontdekt is, ir

Indiën geweest zyn, zonder dat die daar-
om de allerminste kennis nog van dezer

uydelyken uythoek van Africa gehad
hebben. Wist men dat toen nog niet,
doen men’er reeds zoo na by was , wat
schyn van waarheyd is 'er , dat men dat
in Salomo’s tyd al geweten , dat Land
zoo dikwils bevaren , en omvaren , en

dat 'er niet een mensch nog geen een ge
denkteeken, ofte eenige aanteekening
daar af voor de nakomelingen, zou over-

gegeven zyn.
Alles derhalven, ’t geen men daar var

opgeeft , kan de proeve van ons onder
zoek niet uytstaan, en ik ben van oor

deel , dat allen, die dit stellen , doo

zuyvere onkunde het spoor byster zyn
en elendig mistasten hoewel ik zeer
reerne beter bewyzen dien aangaande
dan my tot nog toe voorgekomen zyn

hooren, en overwegen wil , om , zoo zy
my beter konnen leeren, myne gedagten

dan tegen de hunne te verwisselen, al
zoo myn stelling alleen op de klaarc be

vinding der ervarenste zee-verstandigen,
en niet op myn bloot zeggen, of of
eenige losse gissingen van deze en gene
misleyde schryvers onder de ouden , o
hedensdaagze navorschers van deze duy-
stre zaak, gegrond is

De eerste, die dezen barren hoek ont

dekte, was een Portugees, Bartholomeu-
Dias genaamd, die 1493. dit Land, na

zeer veel tegenspoeden eerst opgedaan
hebbende, en weer in Portugal by Ko-
ning Johan de Tweede gekomen zynde,

verklaarde noit diergelyke zware stor
men en bulderende winden , als ontren

dezen hock, gehad te hebben, waarom
hy den zelven ook den Storm-hock ge-
noemd had; dog deze Koning, nu di
Land zoo verre ontdekt was , hoop

hebbende , dat het dan ook verder we
vaan zoude, was van oordeel , dat mer
den zelven liever den Hock of 't Hoofc

der Goede Hoope zou mogen noemen
alzoo hy nu vaststelde, dat 'er wel mid
del wezen zou om dien eens te bover
te komen ; gelyk de volgende tyd di
ook klaar geleerd heeft.

De eerste, die voorby dezen Hoel ni
t Oosten gezeyld heeft , is de dappere

Portugeesche Zeeheld , Vasco Gama
geweest , die 1497. den zosten Novem
er daar voorby liep, en eerst aan St
Blazius Water-plaats, en daar na de

2ecten December voor Zanzibar quam
door hem Terra di Natal genaamd, om
dat hy dit Land op Kersdag ontdekte

Hoe hy St. Heleens-baay, en des
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zelts Rivier St. Jacob toen al mede ont-
dckt, en die beyde zoo genaamt, en wa
moeyelykheden hy met zyn volk, eer

hy dezen hoek te boven geraakte, gehad
heeft , hebben wy in ons eerste dee

precd genoeg aangewezei
Na dezen tyd plagten de Portugeesen

uyt Indiën gekomen, en dezen hoek te

boven of voorby geraakt zynde, mallean

deren met de reyze, die zy dan voor ze-

ker hielden, en zoo ook als zy uyt Por-
tugal daar boven stevenden, geluk te
wenschen ; waar van de reden was, om

dat men die reyze, zoo uit Indiën, als uit
t Vaderland , wel menigmaal had on-
dernomen, maar altyd vrugteloos te rug
gekeerd was ; waar voor zy nu, zedert
men daar eens voorby zeylde, niet meer
bekommerd waren  zoo dat het ool-

dan in die beyde opzigten, zoo ten aan

zien van de tochten uyt Portugal na In-
diën, als uyt Indiën na Portugal, zee
wel 't Hoofd der Goede Hope mogt ge-
naamd werden.

Het is zeer waarschynelyk, dat in de
volgende tyd nu en dan wel Portugee
zen hier aan land geweest zyn. Dos
rind daar van in huune schriften (be-

halven dat Antoni Saldanha, die 1503
uytzeylde, aan de Zaidanha-baay haarei

naam schynd gegeven te hebben) maar
twec zeer merk-weerdige en ongeluk
kige gevallen aangeteeken

Het eerste is van den Onderkoning
Francisco d'Almeyda, en ’t ander van Ma-

nuël de Souza de Sepulvedu
De Onderkoning d'Almeyda 1509 DA1

zyn bestier van Indien aan Alfonsus Al-meyd-
bukerk overgegeven hebbende vertrol- droevig

einde
veer na Portugal ; dog gierde aan ’t dit land
Land van de Kaap der Goede Hoope,in’t jaa
intrent d’Agoada di Saldanha, of in de 1509

Saldanha-baay , aan , om daar water
dat'er egter niet valt) te halen, en zyn

Oforius 20gvolk wat te ververschen.

dat een van zyn volk, die te land getre
den , en met de inwoonders reeds in

cenige kennis geraakt was, alle vreeze

te zyden stellende, na hunne stad, aoo

schreden van daar leggende , gegaan is
daar zy hem zeer minnelyk onthaald, en

met een grooten ram , ten teeken van
riendschap, te rug gezonden hebben.

Hv, by de zynen weer gekomen zynde,

sprak van deze volkeren met veel lof

beschreef die als zeer beleeft en eenvou
dig, en getuygde verder van hen, dat
zy ontelbare kudden vee bezaten.

Derhalven zond Almeyda met nog 12
mannen weer na die plaats , om Scha
ven en Ossen, voor de vloot te koopen.
met last, om deze Barbarische Volkerer
net giften , by hen van weerde gehou-

den, te meer tot hen te lokker
Deze inlanders noodigden hen ter maal¬

tyd,



1509.

KAAP DER COEDE HOOPE. 119
zichten (klaare merkteekenen , dat hettyd, onthaalden hen na vermogen met
Hottentots geweest zyn) vertoonden,de vrugten hunnes lands , en lieten hen
zelyk zy de Portugeezen daar op verderdaar op met 't vee , dat zy gekogr had-
soor hunne verschrikkelyke gebeerden enden, onder ’t geleyde van eenige van

ongestuymig getier ten eersten ook ophun volk, vertrckken.
de vlugt dreven , daar zy by AlmeydeOndertusschen deden zy een Inlander,
die hen met de Koninklyke standaard nadic hen met eenige rammen ontmoette.

de stadt tegentrok, quamen.geweld aan , voorgenomen hebbendc Dit hielp hen egter zeer weynig, al-hem in weerwil na Almeyda te voeren,
zoo de Hottentots, op hen los brekende ,om hem (zoo menvoorgaf ) cierlyk uyt
nunne slag- order ten eersten van eente dossen, en dan weer tot de zynen te
scheurden, en Almeyda met alle de zynenlaten gaan , in hoope dat hy daar over
in die engte bragten , dat hy zich ge-zeer zou te vredc zyn.
noodzaakt vond , om den KoninklykenDcze man , niet wetende , wat zy
tandaard aan Georgius Melo over te ge-met hem voorhadden, schreeuwde, al-
ven , gelyk hy ook kort daar na doorzoo zy hem met geweld aanpakten,
een Hottentot met een Hazagaay ofluydkeels , waar op ten eersten eenige
worp schicht door de keel geschoten,tot zyn hulp tocschoten , hem uyt hun
en zoo gevaarlyk getroffen is, dat hyhanden ruleten , hen met steenen wier-
schielyk van pyn , en door verlies vanven, en hen, na al hun vee weggeroofd
kragten, quam te sterven, latende daarte hebben, op de vlugt dreven
in ’t geheel 65 Portugeezen ( waar onderSy, by Almcyda gekomen zynde, ver-

elf oversten) het leven. De rest nam dehaalden hem de zaak geheel anders, als
lugtzy voorgevallen was, en wel zoodanig.

De dooden wierden daar na alle naaktdat deze Hottentors hen het uyterste ge
uytgetrokken gevonden , en door eenweld aangedaan , hem van al hun vee
nieuw ontzet van Portugeezen begraven.beroofd, en hen weg gejaagd hadden.

Dit was ’t beklaaglyk lot van dienIndien zy de waare reden hier by ge-
grooten Almeyda , die een beter eyndevoegd hadden, zekerlyk zou’er een an-
en graf , dan hy hier kreeg, verdientder besluyt opgevolgd hebben; doch nu
had.oordeelden veelen der voornaamste Por- Het tweede geval was van Manuel de

tugeezen, dat men dit niet ongestraft be- Manuel
Sousa de Sépulveda, gewezen Gouverneur de Sousahoorde te laten , zoo men niet hebben

de Sepul¬van ’t Casteel van Diu , een ongemeerwilde , dat alle de scheepen , die daar
veda 'sryk heer, die met Eleonora Sala, Dochaangieren mogten , dit zelve gewelc eerlyl

ter van Don Garzias Scla, of De Saa, eindezouden te wagten hebben , en dat zy
Onderkoning van Goa, getrouwd was.ook van alle verversching daar zouden

Deze ontrent 1559. met zyn Gema-verstcken zyn
in en twee kleene kinderen , benevensAnderen egter waren van geheel ander
Pantaleon Sala, en eenige Edellieden,oordeel, zagen het voor gevaarlyk aan

huysgenooten, en slaven, te zamen 6ocover zoo een gering voorval met die
zielen sterk , van Coetsjien na PortugalWilden in een openbaren oorlog te tre-
vertrokken , en ontrent het land van deden , die zaak als een geval, dat meer
Kaap gekomen zynde , wierd daar vanveragting, als wraak, verdiende , aan-
ren zwaaren storm, waar onder donder,

ziende.
blixem, en zware regen vermengt was,De andere hoofden , wat heeter dan
zoodanig aangetast, dat hy eerst alle zyndeze, wisten Almeyda, nu reeds een man
masten , en daar na ook zyn schip ver-van 6o jaaren, zoo verre tot hunne ge-
loor, rakende hy met zyn Vrouw,dagten over te haalen, dat hy goed vond
Kinderen , en eenige der voornaamstemet 150 Soldaaten aan land te gaan,
egter nog zeer gelukkig in de schuyt meten deze Hottentots vyandig aan te tasten
hunne dierbaarste goederen aan LandPicter en Georgius Barret , die de

Verscheyde Portugeezen lieten daareerste ssagordre voerden , quamen voor
t leven ; dog ook veele geraakten opden dageraad aan de stadt (hy wil zeggen
kisten, planken, enz. nog aan de wal.aan de Kraal dezer Hottentots, alzoo hier

Sy dagten in ’t eerst van de Stukkengeen steden oit bekend geweest, of tot
en stollen van dit schip wel een kleinnog toe te vinden zyn) en joeg hen,
vaartuyg te maken; dog wanneer zy hunalzoo zy hen zeer schielyk op den hals
chip tegen de klippen tot kleene spaan-quamen, een groote schrik aan; dog zi
deren zagen slaan , viel daar niet meerriepen luydkeels om hulp, waar op zich
na te denkendaar ten eersten een gtoote menigte met Hy schynt Beoosten de Kaap nog ver-zakken van huyden , vol steenen ge-

vervallen te zyn , alzoo hy voornemensraapt, en met hunne korte werp- schich-
was van de plaats zyner schipbreuk volkten met weerhaaken , en met hun ge-
met een klein vaartuig na Mozambike tekkruld gezengd hair, en leelyke aange-

zen-

1509.
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tenden, gelyk hy daar na ook zynen weg
derwaarts genomen heeft

Zy waren hier by eenige Hottentots

die hen wel geen quaad deden; maar die
hen , alzoo zy malkanderen niet verstaan
konden, ook geen hulp konden toebren-

jen , en tegen de welken, alzoo zy voo
hen vreesden , zy zich in ’t eerst, voo
al ’s nachts, zoo veel mogelyk was, be
schansten

Daar na zyn zy langs strand gegaan,
in hoope van dat zy , na een togt van
ontrent zoo mylen O. aan, de rivier van
den H. Geest ontmoeten, en daar Portu-
geezen van Mozambike vinden zouden

Hoe veel redenen nu de Sousa, en voor
al zyn swakke gemaalin , hadden , om
zich over dit beklagelyk ongeval te be
droeven hielden zy egter beiden zich hie

in zeer kloekmoedig, te meer, om andere
kleinmoedigen, welker hulp zy naderhan
konden van nooden hebben, hier door
een hert onder den riem te steken. Zi

waren toen ontrent nog zoo zielen sterk

van welke zommige de kinderen, en an-
dere de gemaalin van Sepulveda in eer
draagbaar, doch by beurten, droegen

Alles ging nog wel, zoo lang zy eenigen

voorraad en spyze by zich hadden, maa
toen die begon te ontbreken, en zy door
den honger en de wilde dieren te gelyk
besprongen wierden, zoo waren zy ge
noodzaakt zich eerst eenigen tyd met
mosselen , en daar na met eenige wilde
vrugten, te behelpen. Eindelyk dwong hen
de honger de doode lichaamen van wild
beesten, die zy onder weeg vonden, o
te eeten. Hier by quam groot gebrel
van drinkwater en meer andere onge
makken van den weg, waar door zy in
korten tyd zoo veel volk verlooren, dat

Sepulveda ’s gemaalin niet meer gedragen
kon worden ; en zy daar en boven nog
renoodzaakt was by beurten haare kin-

deren mede te helpen dragen, dat zy me
een wonderlyke kloekmoedigheid , tot
aanmoediging van veel anderen, volbragt,
en zoo lang uithardde tot dat zy , na
versoop van vier maanden, aan de rivie
van den H. Geest quamen, zonder egte
nog eens te weten , dat zy by de zelve
waren, alzoo zy geen goede tolken had
den, die in staat waren, om hen net be
rigt daar af te geven

Zy meinden, dat het een zeer groot
rivier zou wezen, en zy bevonden dit
maar een kleine, die in drie takken ver

deelt was, te zyn.
Hy vont hier een landheer, die nu er

dan wel met Laurens Marchese , Antonis
Caldcira en meer andere Portugeezen
gehandelt had, en die hem raadde, om
daar te blyven tot dat 'er eenig Factoor
van hen van Sofala komen mogt; en voor

al raadde hy hem af van niet verder land-
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vaart in te gaan, alzoo by daar menschen 1553.
ontmoeten zou , die hem bedriegen en
van alles berooven zouden ; al ’t welkre
hy hem egter meer met teekenen en door

wyzen, als wel door klaare woorden, te
kennen gaf ; doch al zyn raaden was
rrugteloos, alzoo hy hem niet wel begre-
pen had , en daar beneven dezen landheer

zeer mistrouwde, hoewel hem die niet

dan alles goeds dede, en hem nog eenige
schuiten, om de rivier verder op te raa
cen, leende

Hy vernam eindelyk , dat hy nu 30c
mylen van de plaats, daar hy schipbreuk
lecd , en dat dit de regte rivier van de
H. Geest was

Nu waren zy nog maar 120 zielen

sterk, die alle zeer swak waren, en be
onden daags na hun vertrck van dien be
cefden landheer, die hen zoo wel geraa-
sen had, dat zy onder een troep van zoc
swarten vervallen waren tegen welkt
zy vreesden te zullen moeten vegten, en

waar toe zy zeer weinig in staat waren

Deze swarten verzogten zy , na hen
hun wedervaaren door tolken verhaalt te
hebben, om eenige levensmiddelen, die

zy, zich tot hen genegen veinzende, zei
den niet by hen, maar wel in hun stadt
niet verre van daar gelegen, te hebben.

Weshalven zy, hoe vermoeit ook, be-

luiten moesten om derwaarts te gaan ;
loch de Prins dezer swarten wilde hen in

de zelve niet ontfangen, maar wees hen
een plaats daar buiten aan , daar hy hen
vleesch, en andere levens-middelen toe-

zont , ’t geen zy tegen spykers, en andere
snuisteryen, inruilden.

Sy verzogten dezen Prins naderhand
om beter wooning , die hen zeyde, da
nen niet te konnen toestaan, voor en a

eer zy hunne wapenen aan hem overga
en, alzoo zyn ingezetenen daar voor an-

ders te bevreest zouden zyn.
Hoe hard dezen eysch voor de Portu-

geezen was, zy moesten egter eyndelyk
of hier toe komen, of zich zelven de
keel toebinden. Het eerste was zeer ge
vaarlyk ; dog ’t laatste doodelyk

Eleonora , die zoo grooten belang al-
remant hier in had , raadde dit eerste
egter haaren man af, met alle de beweeg
redenen en klaare aantooning van hur
aller uyterste gevaar ; doch tegen dezen
goeden raad van zyne verstandige en kloek-
moedige Gemalin , en van zoo veel an-
deren van zyne goede vrienden , vond
Manuël de Sousa de Sepulveda egter goed,
om alle hunne wapenen aan dezen loozer

bedrieger over te geven , waar op dez
barbaaren hen vyel in hunne stadt lieten
komen; maar ’t geschiede alleen, om het
eerst zeker en wis van alle het weerdige,

dat zy nog bezaten, te berooven, en her
toen naakt en van alles ontbloot met stok

ke
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wierd eyndelyk uyt die zwaare bedwel¬ken van daar te slaan , en na ’t bosch te
ming als wakker, begroef zyn kindjagen.
zelf , en keerde weer na ’t bosch, inDus zag Sepulveda nu te laat zyne on-
hoope , dat hy wel iets , ’t geen zynbedagtzaamheyd, en dat hy veel beter
zieltogende gemalin, en zyn byna reedtgedaan zou hebben, met de goede raac
stervend ander kind zou mogen verquik-van zyne Gemalin , en goede vrienden
ken , hier of daar vinden zou. Dog nate volgen, en ’t uyterste te leyden; dog
dat hy nu wedergekomen was, vond hydit lachter nu toe, en was niet te her-
zyn weergadcloos getrouwe gezellinnedoen.

in alle zyne elenden, en ook zyn zoon-Het bleef hier niet by ; maar zy, var
ken, beyden dood, terwyl zyne dienst-daar nu voortgetrokken , en onder d
maagden de smertelyke dood van haarehanden van nieuwe roovers geraakt zynde,
vriendelyke meesteresse, en van dit kleenwierden van hen zeer vyandig en oneer-

kind , ’t geen zy zoo lang opgequeektlyk aangetast, zonder zelf ook de Vrouwer
hadden, met bittere traanen beweendenen Kinderen cenigzins te verschoonen.

Hy belastte in ’t eerst , dat de dienstDaar zag toen Sepulveda de eerbaar-
maagden wat ter zyden zouden gaan,heyd van zyn kuische en dappre Gemalin,
wierp zig daar op ter aarde by ’t lyk vandie zich tegen haare Scnenders, niet
zyn gemalin , en rustte voor een kortenweynig met haare vuysten verweerde
tyd met zyn hoofd op de rechterhandhet uyterste lyden
van de zelve ; dog eyndelyk overwegende,Na dat nu deze roovers hen verlater

dat zy dood , en dat hier in niet andershadden, trokken zy nog eenigen tyd in

te doen was, dan dat hy haar lyk tegende grootste armoede, en met een onuyt-
t wild gedierte verzorgde , sloeg hydrukkelyk gebrek van alles, voort; maar

kloekmoedig handen aan ’t werk, rieptoen deze kloekmoedige Vrouw zag,
zyne dienstmaagden weer by zich, endat zy ’t niet verder brengen kon, liet
begroef toen, van haar geholpen zynde,zy voor zich een graf in ’t zand graven
beyde zyne gemalin, en kind, zoo dierkroop daar in met haar lichaam , deed
hen mogelyk was , in ’t zand, zondervoor haar eynde een deftige aanspraal
dat men hem egter eenig woord hoordevan dankbaarheyd tot allen, die haar tot

uyten; maar men zag de dood, de droef-dus verre geleyd en gezelschap gehou
heyd, en de woede zoodanig in zyn weden hadden, biddende, dat, zoo yemand

zen , dat men geen staat maakte, dat hyvan hen levend in Portugal komen mogt,
ang daar na leven zouhy aan den Koning, en aan alle haare

Zoo als dit werk nu verricht wasvrienden , kennis van hun ongeval, ’t geer
ging hy alleen, zonder dat hy yemandzy door haare zonden regtvcerdig op zich
met zich hebben wilde, weer na ’t bosch,gehaald hadden, geven wilde
en men heeft zedert taal nog teeken vanSy bleef zoo nog eenigen tyd,dele-

hem vernomen; weshalven men vaststeld,kende haar hoofd met de losse hairvlegten,
dat hy door eenig wild gedierte verslon-terwyl zy met de traanen in de oogen,
den is , zoo hy van droefheyd zich zel-en met een bitter zugten en snikken nu
ven niet op een andie wyze aan zyn eyndeen dan haar lieve kinderen , die zy nu
geholpen heeftniet meer helpen kon, en welke zy we

Na lang omzwerven in dit bosch zynhaast verlaaten zou , van ter zyden aan
’er van dien grooten hoop nog 28 alge-zag.

komen, die, eyndelyk gevangen geno¬Dus hield het die grootmoedige
men , en door een Portugees schipperVrouwe nog ; dagen zonder eenig voed
gerandzoeneer/ zynde, na Fortugal zynzel gaande, waar na haar man, doode
gevoerd, en aldaar onder een verhaal vanlyk bedroefd om zyn vrouw en kinderen,

hunne aaneengeschakelde rampen , eenuyt het bosch by haar quam, zonder dat
omstandig bericht van ’t beklaaglyk eyndehy haar iets tot verquikking had kon

en zyne onvergelykelykeran Sepulveda,nen medebrengen, zoo dat zy, door den
gegeven hebben.brave gemalinhonger ten uytersten geperst, en door
gevallen der PortugeezenVan andrede dood van haar kleenste kind tot aan
of van dat zy zich op hetop dit Land,t herte geraakt , maar voor al nu door

zelve hier of daar zouden vast gemaakt’t gezicht van haar man , die niets mede
hebben, komt my niets van belang voor,bragt, ten uytersten getroffen zynde, in
dan alleen, dat men daar na hier en daartraanen hoe grootmoedig en klockhertig
wel eenige overblyfzelen van Reduytenzy ook tot nu toe geweest was, als

wegsmolt en Vestingen gevonden heeft, waar uyt
men eenigzins vast zou mogen stellen,Sepulveda , die door alle deze doode
dat zy zich daar in tegen de Hottentotlyke voorwerpen als van den donder ge-
versterkt hebbenslagen was, en eenigen tyd als zonder

beweging stok-stil op zyn elendige ge De naam der Saldanha-baay , is een
van de voornaamste overblyfzelen dernalin en dood kind had staan steroogen,

Por-8
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Portugeesche natie alhier, en buyten d
1595 zelve vind men van hen ook geen andre

gedenkteekenen op dit land
Dat de Engelschen en Franschen hie

Enge
schen en eenigen tyd voor ons aangeweest zyn,
ranschen om water, en verversching te zoeken

hier wort by de onzen vastgestelt, hoewel ’e
weinig andere blyken van zyn , dan da
de ecrsten hier al voor de komst van der
Heer Matelief eenige schaapen, om voor
te teelen, op dit land gezet hadden

In ’t jaar 1706. in Januari verhaalde m
de Heer Adriaan van der Stel, Landvoogi
van Amboina, dat zyn Ed. in zeer oud
schriften van zyn Heer vader gelezen had
dat de Kaap allereerst door de Franschen
en wel door een Ridder, die daar met een

vloot quam , ingenomen zy. Het jaa
van des zelfs komst daar was zyn Ed. ont

gaan ; doch stont hem nog zeer wel voor
gelezen te hebben, dat die Ridder de Hot
tentots vyandig gehandelt, en op hen ge-
schoten had, waar over zy, de kragt van
’t kruit nog niet kennende , in ’t eerst

wel zeer verschrikt, maar daar na 'er me
alle man op ingevallen waren, dien Ridde
zelf omgebragt, en de verdere Franschen

op de vlugt gejaagt hadden. Een geval
dat ik meer heb hooren verhaalen, maa

dat ontrent 20 jaaren te vooren, eer wy
ons hier vast maakten, is voorgevallen
na welken tyd deze plaats door de Enge
schen weer aangedaan ; doch, alzoo zy
die toen niet al te gelegen bevonden, van
hen weer verlaaten is.

De eerste Nederlanders, die hier te land
Kerm

traden, zyn die van de 4 eerste uitgezonler Ne
erlandess dene schepen na Indien, of de metgezel-
er len van Cornelis Houtman geweest , diein

’t jaa den 24en Augusti 1595. ’s avonts ten ;
1595. uuren de vaste wal ontrent Caby d'Aguil-

has, s mylen N. O. 'er af ontdekten

en den aden dito in de Agoada de Sambras
of in de St. Heleens-baai ontrent 45

mylen van de Tafelbaai, ten anker qua-
men alwaar zy den gden dito met hui

agten , en daar na sterker, na land voe
ren en by eenige Hottentots quamen
die hen voor yzer beloofden vee te ge
ven

Naderhand, en byzonder den yden dito
wilden de onzen voor een staaf yzer, en
nog eenig geld, 6schaapen ruilen; docl

kregen hier over geschil met de Hotten-

tots, om dat men die staaf niet verdeeler
kon ; hoewel zy daar na weer vriender

wierden , en beloofden meer vee te haa
len. Ondertusschen ontdekten de onzer
hier, ontrent de warerplaats, een steene

schans waar uit hen toescheen, dat di
door Europeers gemaakt was , om zic
daar in tegen de Hottentots zeker te ste
len. Zy vischten daar eenige oesters
waar in zy paerlen vonden, en ondertus
schen quamen de Hottentots met hun vee

VANDE

aan , van welke zy voor een quaad houw- 1601
mes, of een ouden dissel, een schooner
os, en dus vervolgens veel vee inruilden
t geen zy nog veel meer zouden gedaar
hebben zoo zy maar meer yzer (daar
zy zeer op gezet waren) by zich gehad
hadden. Zy verzeilden den 11den Augusti
hier van daan , zonder dat ik zien kan
dat hen hier eenig leed geschied is.

Paulus van Caarden quam den 8sten Juli vancaar
1601. hier met de schepen Nederland, den i

en de Vereenigde Landen, in een baai, ’t jaar
ettelyke mylen Beoosten de Tafelbaai, 1oo1-
die hy , om dat hy ’er geen andere ver-
versching , dan mosselen , vont , de
Mosselbaai noemde. Hy vont daar 7
Hottentots en 1 Hottentottin , die hem

beesten beloofden te brengen , doch hun

woord niet hielden. Hy zag hier  zee-

paarden verscheidemaalen op ’t strand ko-
men , die zeer gioot, en van een vreeze
yke gedaante waren. Den 14den dito ver
trok hy van daar, en quam in een ander-
baai ten anker, daar liy veel ossen, kal-

veren, en schaapen kreeg, die hy daarom
de Vleeschbaar (gelyk men die op 34

graaden Beoosten Kaap d’Aguilhas leggen
ziet) noemde

Hy vertrok van daar den 2rfen dito en

quam toen in een andere baai op 34
graaden gelegen, bleef 'er tot den 3osten
vertrok toen, en quam den 20en Augusti
in de Vischbaai, daar hy groote zeenaar

den in de rivier zag, verruilde fschaapen
voor een klein stukje yzer , ving hic
veel schoone visch, en gaf daarom dezer
naam aan deze baar, uit welke hy den
24sten vertrok

In ’t jaar 1601. quam onze zeevoogt, en Spil
Joris van Spilbergen, den 154en Novem-bergen.
ber in de St. Helcens-baai ten anker
doch keerde , na verscheide maalen var

nier verzeilt te zyn, hier weder ; ging
er aan land, ving 'er veel visch, en zy

zagen ’er eenige dieren, en veel vuuren,
maar geen voll

Den zosten dito van daar verzeilt , en
den 28sten dito de Saldanha-baai voorb-

geraakt zynde , quamen op dien zelver
dag voor een eilandje ten anker, dat hy
Elisabeths -eiland noemde , nu met der

naam van het Dassen -eiland bekent. Zy
vonden daar veel steendassen, zecrobben,
pinguyns, en meer andere zeevogels.

Hy verzeilde den zosten dito van hier

quam den 2den December voor ’t Robben-

eiland (dat hy ’t eiland Cornelia noemde
in de mond der Tafelbaai ten anker, daa
hy aan land ging, en eenige pinguyns
van daan bragt ; doch, wel ziende, da
net hem hier niet geleck verzeilde hy
nog dien zelven dag ’s avonts , en quan
den 3den dito tegen den middag wat die-
per in deze baar ten anker

Hy vont daar ’t jagt de Pinas, dat 'er
2 da-
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zyn reize zien kan) gansch niet wel ge- 1607.2dagen voor hem al gekomen was; ging
weest.daar op zelf na land , gaf last om hier

De zeevoogt, Cornelis Matelief de jongeeen tent op te slaan , en de zieken van
quam den 12den April 1608. hier in debeide de schepen aan de wal te brengen.
Tafelbaai ten anker, daar hy 2 Hotten-

en droeg verder, door ’t stellen van eenige
tots aan boord kreeg , wclke hy allestukken en wagten, voor de zelve zorg,
rriendschap bewees , en aan welke hydat zy van geen Hottentots iets te vree-

biscuit, arak, koraalen, en bellen omzen hadden
den hals gaf-Den gden dito quam zyn onderzee-

Aan land gekomen zynde by den Op-voogt hier by hem, die zedert den zosten
perkoopman, dien zy daar vonden, klaag-November, dat zy uit St. Heleens-baai
den zy niets aan boord gekregen te hebben,vertrolcken, van hem afgedwaalt was
waar op hy hen eenige stuxken kattoeneHy zont ook eenig volk landwaart in
lywaad gaf.om vee ; doch zy vonden geen menschen

Hy dede ettelyke landtogten (gelykweshalven liy eenig volk na 't Dassen-
men dat in zyne beschreven reize kan na-eiland met eenig zout zont , om daai
zien ) ook den 16den dito een cogt nadassen , pinguyns, en andere vogels te
’t Robben-eiland, waar op hy 6 schaapen,vangen , en die in te zouten.
of a oyen, en 2 rammen, om voort teHy noemde deze baai (die op 34 graa-
teelen, bragt. Hy vont 'er een schaap,den en 30 min. , en ontrent 15 mylen
diens staart wel 25 duim dik , 29 pondhoewel andere dit maar op o stellen,
swaar, en enkel smeer was, zynde ookBenoorden den regten Zuidhock legt) de
’t vleesch zoovet, dat men het niet eetendieTafelbaai, na den berg daar ontrent,
kon

hy , om dat zy boven heel plat is, en
Hy zette den 1oden dito nog 14 anderezeer wel na een tafel gelykt, die ook zom-

op dit eiland , zoo dat 'er nu zo in ’t ge-tyds met wolkeen al eens gedekt wiert,
heel, te weten, 3 rammen, en 17 oyen,den Tafelberg noemde. Hy vont hier in
op waren. Daar na spykerde hy een tinnezekere rivier landwaart in, Rio de Jaque
plaat aan een Noordkapers been, en gra-lina genaamt ( welken naam al mede nog
veerde daar op deze woorden : Matelieieen overblyfzel van de Portugeezen, en
heeft bier gezet den 194en April 1608. t-vin-dat waarschynelyk een zoete rivier is) veel

schaapen.tigvisch, als karper , die zeer goed van
Hy leed hier aan de wal groote schaade,fmaak was

lzoo de Hottentots hem alles , wat zyHy vertrok van hier den 23sten dito
maar konden, ontstalen.ging toen weer voor ’t Robben-eiland

Hy vont hier veel naamen van Engel-ten anker leggen, stelde hier opeen staal
chen uitgehouwen, die hier in’t jaar 1604den naam van beide deze eilanden, zette
en den 2ysten December 1607. geweestdaar op 1 koppel dassen van ’t Dassen-
waren, en vertrok den zzsten Juni van hier.ciland, ving 'er veel pinguyns, en 7 o

Paulus van Caarden quam hier den 144en8schaapen , die ’er door de Engelschen
Maart 1609. by zyne te rugreize met 4opgezet waren, om voort te teelen; doch
schepen weer aan.die hem nu byzonder wel quamen.

In de jaaren 1610. en 1611. zyn hierDaar na zeilde hy den zasten dito weer
eenige van onze schepen, en in dat laatstede Tafelbaai in , quam den zysten op de
jaar ook Engelschen onder eenen Davidrheede, en vont 'er toen 2 Fransche sche-
Middelton geweest; alle welke toen meestpen van St. Malo, van welke Monsr. le
om water, verversching van schaapen,Berdeliere zeevoogt , de Connestabel de
en kruiden , en om eenig berigt van dePitre onderzeevoogt en welkcr piloot
schepen, die hier pas te vooren geweestmajoor Wouter Willekens, een Nederlan-
waren, aangierdender , was. Zy bezogten malkanderen

In die eerste tyden was men gewoon
eenige reizen over en weder, waar na hy

de brieven in een steenen kas, die by deden 14ten Januari 1702. van hier ver-
onzen bekent was, te leggen ; doch natrol
dat men gemerkt had, dat andere vreemdeIn ’t jaar 1604. den zasten Augusti zyn
Natien, die hieraanquamen, daar lugt vande schepen Zierikzee, de Hollandsche
hadden, en hier door kennis van onze ge-Chuin, en de Gans hier mede in St. He
heimen kregen, plagt men die naderhandleens-baai aangeweest , daar zy van de
ook wel aan eenige vertrouwde Hotten-Hottentots veel vriendschap genoten, en
tots te geven, om die aan onze schepenhun onderzeevoogt, Jacob Pieterszoon var
te bestellen.Enkbuizen, verlooren, en begroeven. Zy

Naderhand heeft men ook wel in deze
bleven 'er tot den yden September, en zyn

of gene steenen, of groote zarken, detoen na Indién voortgezeilt
naamen der voornaamste hoofden van eenIn ’t jaar 1607. is van Caarden den aden
schip, met de tyd van des zelfs aankomstFebruari in een baai op 35 graaden en 10

en vertrek , doen uithouwen.min. gelegen, doch daar (gelyk men in
Zul¬8 2
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Zulken steen heb ik (op ’t berigt van
1624 den Soldy-bockhouder Jacobus Cruse) in

tjaar 1710., niet verre van ’t huis van
apitein Berg, en van dezen Cruse, in

de grond, of op de openbaare straat zien
leggen , waar in dit navolgende berigt
uitgehouwen stont :

JACOBDEDELRAADVANINDYN,
Oude
aeltzaame D. MARTINUS SONCK, FISCUS,

yte van JACOB LODESTEIN, SCHIPPER
GEARRIVEERT MET SCHIIde Brie-

ren en AMSTERDAM DEN 2O MEY

berigten VERTROCKEN NA BATAVIA
uer te

14 JUNY.laaten.

Dat nu dit een zeer oud gedenk-stuk
is, blykt, zoo uyt de Batavische Ker
kelyke papieren , daar deze Heer Dede
1620. al voorkomt, als ook uyt andre
schriften , waar uyt zyn Ed: my klaai
toeschynd 1619. uytgekomen , en waar-
schynelyk ook in dat zelve jaar hier aan

geweest te zyn. Dit jaar zal'er ook wel
zekerlyk by uytgehouwen gewecst zyn;
dog door de lengte van tyd en by ver-
waarloozing van die steen (die men al-
cen zeldzaam stuk wel had mogen bewa
ren) zal'er dat afgeraakt zyn

Indien hy niet te zwaar had geweest,

zou ik hem zekerlyk hebben mede ge
nomen , om den zelven als een Raapzc

antiquiteyt te bewaren
1624. Is hier de Engelsche Ridder

’homas Roe en 1626. de vermaardt

Engelsche Reyziger, Thomas Herbert in
de Saldanha-baay, 1630. den 17den Fe-
bruari ; De Heer Pieter van den Broek
1633. De Generaal van Indien, de Heer
Speox, nevens verscheyde Engelsche Sche-
en , 1638. den 17den Maart de Hee
Hagenaar in de Tafel-baay aan geweest
aan welken laatsten Heer een Hottentot,
op zyn Hollands gekleed , en die hem
in ’t Engels verwelkomde , een pak met
brieven, in geteerd zeyldoek gewonden
overleverde, waar uyt zyn E bleek, da

de Heer Gouverneur Gyzels den zosten Fe
bruarii daar aan geweest, en met de Sche
pen Wezel, Haarlem, Nassau, 't Hol
van Holland, en Hollandia, den 15 Maart

638. na Holland vertrokken was
Dit schokte zoo al opdien ouden trant,

in’t jaat van de brieven daar in handen der Hot
1652. de

Kaap en tentots te laten, henen, tot dat eynde
Tafelbaai lyk de Heeren XVII. een vast besluyt na
tot een men , om dezen uythoek, en wel dezt
vertenc. Tafelbaay, in bezit te nemen, en de zelvc
plaats
vooronze tot cen verversch-plaats voor hunne
Vlooten gaande en komende vlooten te houden

in berit a Wanneer onze retourwloot 1648. aar
genomen,soor de de Kaap quam, was’er op de zelve (zoo
Heer van my hier aan de Kaap meer dan eens ver
Riebeck. haald , en hier by alle oude lieden be

kend is) een zeer bequaam Chirurgyn,

VANDE

Johan Antoni van Riebeck genaamd, die, 162
wat dieper landwaart ingegaan zynde, en
zeer goede kennis van de kruidkunde heb-
bende , de gesteltenis van dit Land wa
naauwer , dan dot nog coc by yemanc
van de onzen geëaa; was, navorschte,
in bevond , dat het in zich zelven zeer

goed en vrugtbaar van grond , en dat
deze baay , dierhalven een van de be
quaamste daar om strecks was , om toi
cen verversch-plaats van onze vlooter

te dienen

Hy gaf hier van mondeling en schrif
telyk berigt aan de Heeren XVII. , die
dit stuk rypelyk overwogen hebbende,
op ’t naaukeurig en net bericht van dezen

van Riebeek, (een eere , die hem alleen
toekomt) niet alleen goed vonden deze

laats tot een verversch-plaats voor hunne
schepen en vlotelingen te verkiezen, maar

om ook dezen Heer met eenige schepen
en volk, ten eynde hier een nieuwe volke
planting aan te leggen , (na dat hy be
vorens al tot opper Koopman gevorderd
vas ) te zenden

Dit viel voor in ’t laatste van 1651.
wanneer hy met 4scheepen, en veel voor

aad, herwaards gezonden, en den 6den
April met het schip de Drommedaris,
als Commandeur in dienst der E. Maat
schappy, en als eerste oppergebieder van
de Kaap der Goede Hoope, hier aange-
land is, en dit land voor onze Maar-

chappy in bezit genomen heeft , om
zoo Monsr. du Quesne in zyne rcyze na

Oost-Indiën zegt) daar een begin van
die formidable magt der Hollanders te
maken

Na dat die Heer zig hier nu in ’t eers
eenigzins geredderd had , bouwde hy
een schans van hout en aarde, en daar in

bequame wooningen en pakhuyzen voor
menschen , en goederen , by de zoute
ivier, welke a bolwerken had, en dit
sy Keerdekoe noemde. Hier by bestedc
ny ook alles tot ’t maken van cen zielen-

huys voor de ziekeviotelingen, benevens
een groote Ruyterstal, een half uur van

de schans gelegen, om daar door de Boe¬

ren aan Koeyen , Ossen, en Schapen,
an de Hottentots in geruyld, te hel

pen, en hen gelegenheyd tot het voorr-
teelen der zelven te geven, als mede om

te beletten , dat zy door deze en geenc

roofzieke Hottentots niet mogten over-
vallen, en van ’t hunne beroofd worden,
behalven dat die beesien anders van
zelf wel weer na haare Kraalen konden
oopen , al ’t welke nu door een ruyter-
wacht van 150 man, die van goede ler-

ziaansche peerden verzien waren , en in

deze ruyme stal hun verblyf hadden,
teer ligt kon belet , en door voetleneg
en noit zou hebben konnen uytgevoerd
werden, alzoo geen Hollander tegen een

Hou-
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langer ongenegen zynde, aan een ander 1652Hottentot loopen kan. Weshalven, zoo
weer verkoopen koner nu al eenig vee weggeroofd was, men

Hier door wierd deze Colonie tenhen struks onderhalen kon , om dat het
eersten merkelyk uytgebreyd, en alleshen om mugelyk was zoo ras over de

was hier wonder wel ; maar daar warerzoute Rivier met dat vee te geraken.
geen vrouwen , dic hen gelcken, waarDog na ’t verder uytzerten dezer Co-
op men goed vond ettelyke dochters uytlonie is deze schans, dewyi’er naderhand
het Wecshuys van Amsterdam, en meercen kleen Kasteel gemaakt wierd , ver
andere, derwaards te zenden ; waar doorvallen, en men heeft ’er zelfs geen over
dit eerst recht na een colonie begon teblyfsels meer van, gelyk naderhand nog
zweemen; en toen dit land te kleen be-lang van de Ruyterstal, zelf toen ik'er de
gon te werden, heeft men’er daar na nogde laatste reyze was, te vinden waren,
een schoon stuk land in Terra di Natalwanneer ’er eenige gebanne Indische
(tusschen Mozambike en de Kaap, be-Grooten hun verblyf in hadden.
oosten dien Zuydhock , gelegen) vanOm nu aan vee te geraken, handeldt
eenige andre Hottentots by gekogt.hy met de Capiteyns van deze en gene

Hoc, en waar men zich naderhand,Hottentots, zoo over Schapen en Ossen,
toen dit land al weer te kleen voor onsals over een stuk Lands , in en ontrent
wierd, verder uytgebreid heeft, hebbende Tafelbaav, al 't welke hy , om te
wy bevorens, in ’t beschryven van dedeugdelyker recht hier toe te hebben,
Kaap, reeds breed genoeg aangehaaldvan hen voor zekere waaren kogt

Ondertusschen bevond men dat deOm de weghier toe te baanen, schonk
schans, ten aanzien van de volgende uit-hy hen eenige Kopere en andre Koraa-
breyding , veel te klein begrepen was,len, mitsgaders Tabak , Brandewyn
en daar op kreeg men last, om een kleinen andre van hen gewilde kleenigheden.
Kasteel met  punten aan te leggen,Na dat hy nu meester van dit land ge-
waar aan men ettelyke jaaren bezig was,worden was , begon hy aan ider boe
en waar mede men ontrent 1664 of 166560 Mergen land , uyt te deelen , om
in de tyd van de Heer Wagenaar eerst't zelve te bebouwen , waar toe hy hen
klaar raakte; hoewel dat ook naderhandvan alles, tot den landbouw noodig, te
mede afgekeurd, en een ander, dat merweten, van Ossen, Peerden, Ploegen,
nog heden hier ziet, in de plaats gebouwtEggen , Zaad , &amp;c. by leening , voor
is.reckening der E. Maatschappy, tegen

Dit oud Kasteel bleef egter nog in we-den inkoop, verzag, om dat na 3 of a
zen , tot dat'er 1672. met de komit vanaaren, of wel by zekere paayen , weer
de Heer Gotiken , last quam , om eenaf te leggen, een werk, waar aan de E-
inder te bouwen ; en ’t heugd my, daMaatschappy groote zommen in ’t eers
ik 1685. nog de oudc Rudera van ditheeft moeten verschieten.
kleen Casteel gezien heb ter plaatze, daarOm deze boeren hier toe nu nog mee-
nu het Touw of Equipagie-Pakhuys,aan te moedigen , ley hy 2 uuren van
ontrent de huyzen van de Heer Henni-de Vesting ook een stuk lands voor zich
Husing gebouwd is, van waar ik de aarczelven aan, ter plaatze daar nu de bosch-
om ’t land effen te maken , zag weg-heuvel, en des zelfs dal is, en gaf ze
kruyendezen zelven naam , die deze plaats tot Deze Heer van Riebeck heeft in die eerste

nog toe behouden heeft

tyden de meeste moeite gehad met het y-Hy maakte daar een lust-plaats tot
om zoo te spreken) hier eerst te brekenvermaak, een wyn -berg en een moes-
Ook heeft hy verscheide togten land-thuyn , waar by dan hy , en ook alle
waart in gedaan, zoo om dit land verderandren , bevonden , dat alles hier zeer
te ontdelcken, als om de Colonie verdergewenscht groeyde, en dat het een uyt-
uit te breiden , waar van die landstreeixnemend vrugthaar land was
of berg, Riebecks-Kasteel genaamt (daarHier van gaf zyn Ed: kennis na ’t Va
nu verscheide fraaje hofsteden zyn , diederland, en toen vonden de Heerer
men onder de beste landeryen hier telt )XVII. nog nader goed , om hier een

nog een gedenkteeken isgrooter colonie aan te leggen.
In ’t jaar 1659. viel hier iets voor, daDat nu in ’t eerst maar aan zeer wey-

by na ’t verderf van deze gansche volknig lieden, om een proeve van de vrugt-
planting zou geweest zynof onvrugtbaarheyd van dit land te ne

Het schip d’Erasmus was hier, na eenmen, geschied was, wierd nu vry ster-
zwaaren storm uitgestaan te nebben, inker onder veel vrylieden voortgezet, en
een zeer slegten staat op de rheede geko-daar op wierden meer Landeryen op dien
men , ’t welk zoo ras niet van de soldaa-voornoemden grond aan veel perzoonen
ten , hier toen in bezetting leggende,uytgedeeld , en hen van die landen erf
vernomen wiert, of eenige der zelvenbrieven verleend , met last om die in :
meest Engelzen, Schotten, en Yeren,jaaren te bebouwen, en die hy dan, des

maak-8 3

Vreene¬
yk 1OOr

nemen
om tvoll
van t

schip E-

raemus

om te

brengen.



1652

VANDEZAAKEN126
vonden best, dezelve na Batavia met hunne 1gmaakten een zamensweering, om het swak
stukken en bewyzen te zenden.

en afgemat volk van dit schip, als zy aan Men zegt ook, dat de Heer van Rie-
land zouden komen , om brandhout te

beck een Thuyn voor de E. Maatschappkappen, te dooden. Na dat zy dit voor
in de Tafel-baay , dog in ’t eerst zeciaf zouden hebben uitgevoert , was hun
klein , heeft aangelegt, ’t geen men wivoornemen, na de vesting te gaan, en
dat deze zelve Thuyn, die ’or nu nog is

den Heer Commandeur, en alle de ver
geweest, en dat die naderhand van dez

dere Hollanders en Vrylieden, mede on
en gene Commandeurs en Gouverneurs,hals te brengen ; doch de vrouwen, dit
en voor al 1668. wel 15Mergen, groo-zy voor zich houden wilden, in ’t lever
ter gemaakt zyte laaten. Daar na zouden zy een schoo

In de eerste tyden heeft deze Heeimet grof geschut doen , en de vlag aar
ook (gelyk wy zagen) eenige landeryenland ter halver steng laaten waajen, ter
of landstrecken voor de E. Maatschappyteeken , dat ’t verder volk van dit schi
gekogt , dog na dat wy ondertusschenook aan de wal komen moest. Zoo hen
met de Hottentots mocite kregen, heb-dit gelukte wilden zy die van kant hel
ben de onzen zich aan dat eerste accoorcpen , en dan met het schip na Angol-
niet gehouden, en naderhand die Hotten-gaan, om het aan de Portugeezen tever
tots, toen onze vyanden , gedwongen,koopen, en, zoo dit niet gelukte, warer
deze en gene andre landen, daar wy henzy van voornemen daar mede na Portuga
uitdreven , aan ons over te geven , da

te zeilen
egter, gelyk wy zien zullen, zoo gemak-Dit was hun toeleg, doch ’t quam nog
kelyk niet toegintydig door den barbier uit, die 'er de

Als hy nu in ’t jaar 1659. eenige lan-Heer Commandeur ten eersten kennis van
deryen aan deze en gene Vrylieden, vol-

gaf welke aanstonts te paard sprong, en
gens de ordres van zyn Heeren en Meestersna deze houthakkers te viervoet reed, om
uitgedeelt, en deze schoone veeweidenhen van hun naakent gevaar te waarschou
bevoorens van deze en gene Hottentorswen, terwyl hy voor af bezorgt had, dat
bezeten, zonder dat hen eens te vraagendie van ’t schip Erasmus, nevens alle de
omgeploegt, en hen verder landwaart 11Kaapze Vrylieden, en de Hoofden de
verdreven had, konden de Kaapmans, obezetting, mede van dezen vuilen aanssag
de Goringhayquaas ( welker landen dikennis gegeven en ook belast wiert, on
waren) dit zoo ongewroken niet laaterrich yder in staat van tegenweer, of het
doorschieten ; maar vonden in dit zelveer op aanquam, te stellen
jaar met hunne bondgenooten, of dHy kreeg ten eersten ’t hoofd van deze
Tabaks-dieven, goed, de onzen hier overzamensweerders, en de voornaamste me
den oorlog aan te doen , tot reden vandestanders, gevangen, die alle in ’t Fort,
dien ons bekent maakende , dat dit vantot de komst der vloot van de Heer Ster

over veele eeuwen hun eigen land , enthemius uit Indien, in banden en boeje
dat het de uiterste onredelykheid derwel bewaart wierden
wercld was , dat men hen daar van be-Zoo haast die Heer, met zynen onder

roofdc. Ook vraagde zeker gevangerzeevoogt, den Heer Justinus Weyns, hie
Eykamma wel stout, wat wy zouden zegverscheenen was; bekenden deze zamen-
gen , indien zy eens zoo in ons land vic-sweerders hunne misdaad ; maar zy ga
len , en dat tegen ons wil en dank omven aan deze Heeren een smeekschrif

ploegden , en ons daar uit wegjoegenover , waar in zy zeer veel tot laste var
Hy bekende wel , dat zy de onzen daarden Heer van Riebeck zeiden, onder an-
als vrienden eerst toegelaaten , maar zedere zaaken zyn Ed. voornamentlyk hier
ook, dat zy hen noit diergelyken magivan beschuldigende , dat hy hen by da
gegeven hadden, om hun land tegen hurliet hout in ’t bosch kappen, en by nach
wil om te ploegen , of om een vestingegter hunne wagten waarnemen, ’t geer
daar te maaken, en hun dus de voet ohen onmogelyk was langer uit te harden
den nek te zettenen hen dit wanhoopig besluit, om hier

Zy deden ons te dier tyd grooten afvan verlost te zyn, had doen nemen, alzoc
breuk, niet alleen van volk, dat zy zeerzy hier ontrent geen andere uitkoms
behendig nu en dan van kant hielpenzagen. Zy zeiden, dat zy zich voor sol
maar ook van veelvee, dat zy de onzendaaten, en niet voor slaaven, en erger
voor al by sterke regentyden, zeer listigin Holland verhuurt hadden, en hoopten
ontjaagden, wel wetende, dat de onzendat haar Ed. op deze hunne mishande
dan zoo niet schieten kondenling een oog van mededoogen zouden
Na dat dit eenigen tyd geduurt ensaan

men hen vertoont had, dat hen geen on-De Heer Commandeur van Riebeck had
gelyk geschiedde, alzoo zy dit land al langgaarne gezien , dat men die belhamels

bevoorens door tusschen - gekomene oor-hier aan de Kaap gestraft had ; doch d
logen verlooren, en wy dierhalven regHeer Sterthemius, en de Vloots-raad

had-
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uit ’t Vaderland quam, en door zyn Ed.hadden , om aldus met hen te handc-

569.
van dien bodem geligt wiert , tot zynlen , wiert, na ontrent i1 maanden oor
Twecden persoon, die 'er ook maar tot denlogens , de vrede in Januari 1660. doo
314en December bleef, met ’t schip deeenen Khamcemoa (doch by de onzer
Vrede na Batavia vertrok, en ’t volgendeHenrik de Hottentot genaamt, en die lant
jaar door den onderkoopman Frederik Ver-op ’t Robben-eiland als bandiet gezeten,
burg , die hier met de Salamander uitdoch zich door de vlugt gered had) op
Indiën quam) vervangen wiert; maar diedeze voorwaarden gemaakt, dat de onzen
hier in ’t jaar 1657. overleden, en in’t land hier ; mylen gaans in ’t rond zou-
wiens plaats, den 194en Maart 1658,, deden mogen omploegen , en met koorn

onderkoopman Roelof de Man (die hierbezaajen ; ’t welk wederzyds goedgevon-
den en belooft zynde , wierden zy van met ’t schip Naarden in ’t jaar 1653. al

aangeland was) gevolgt, en die den 6denden Heer Commandeur deftig onthaalt
Maart 1663. hier al mede overleden isen quamen zedert met hunne vrouwen,

Na dat nu de Heer van Riebeck deze De Hee-kinderen , en verderen smallen omssag,
Colonie tot veel genoegen 10 jaaren en Wage-weder aan de vesting, alwaar hunne

naar inontrent I maand tot den aden Mey 1662.Grooten met cenige stukken tabak, ko-
’t jaarbestiert had , is hy door den E. Heerraalen , brandewyn , enz. beschonken C6L.

Zacharias Wagenaar, als Commandeur, opwierden; na welken tyd zy met ons zeer
dien zelven dag vervangen, en toen metlang in vrede geleeft hebben.
’t jagt de Maas van hier na Batavia gezeiltIn ’t jaar 1661. zont deze Heer 13

Onder dezen Heer eigentlyk quam deNederlanders en 4 trek-ossen na de Na-
Tweede persoon, de Man, te sterven,maquas, een voll wel 80 of po mylen van
die in ’t jaar 1663. door den onderkoop-’t Fort gelegen, om te zien, of hier ook
man, Abraham Gabbema, (die in ’t jaargoud viel. Zy vonden wel dit volk
1656. hier als Adelborst met de Vogelenmaar geen goud, en wierden zeer we
zang aangeland was) als Tweede van devan de zelve ontfangen, en na hun ver-
Kaap vervangen, hier tot den 15den Aprilmogen zeer wel onthaalt
1666. gebleven, en toen na Batavia, ge-In dit zelve jaar gingen ’er den 14den
lyk deze Heer Commandeur, na 4 jaa-November weer 13 waaghalzen heenen,
ren regeerens , zeer weinig van belangdie ontrent a maanden uit waren, en mer
hier verrigt hebbende , in dit zelve jaarhun 12 toen wederom quamen, alzoo zi
den 1gden September mede derwaarts vereen van hunne makkers, die van een oli-
trokcken is.fant jammerlyk getrapt was , verlooren

Op den dag van zyn vertrek, wierd hyhadden. Zy waren toen over de r00 my
De Heerdoor den Commandeur, den Heer Corne-len landwaart ingeweest, ende hadden
2n

lis van Quaalberg, die toen uyt ’t Vaderde Namaquaas toen niet, maar wel eenige quaal
land quam , vervangen , by wiens tydberg inandere Hottentots , Karuguriquaas ge-

’t jaarde onderkoopman, Henrik Lacus (1659.naamt, gevonden, die hen berigt gaven, 46.met ’t schip Orangie hier als Adelborstdat zy de Namaquas nu niet zouden vin
aangekomen) in de plaats van Gabbemaden, alzoo zy te diep landwaart in ge-
tot tweede hier aangesteld is.

togen waren.
Beyde deze Heeren hebben ’t hier nietMen heeft my bevoorens altyd wys-

lang, en slecht gemaakt : want Lacusgemaakt , dat deze Namaquas byzondere
wierd den gden September 1667. voorklocke lieden, ja wel halve reuzen, wa-
een tyd uit zyn dienst gestelt, en denren; doch ik heb ’er in ’t jaar 1705. we
12 Maart 1670. over het te kort komen100van gezien, ook hunnen koning toen
van 6665-8-12. op zync Pakhuys-goe-gesproken, en de zelve maar van de ge-
deren , die hy te verantwoorden had,meene Hottentots gestalte, hoewel eenige
volslagen afgezet , en als Soldaat met owel wat klocker en vetter, maar alle de
guld. ter maand na Indien gezendenzelve, en voor al de vrouwen en kinde-
en de Heer van Quaalberg is, na 2 jaarenren, ongelyk blanker, dan cenige andere
regeerens, mede ter ordre der HeerenHottentots, bevonden
XVII. den 31 Juli 1668. afgezet, enIn ’t jaar 1662. bragten de Sonquaas de
toen na Batavia vertrokken.huid van een wild paard aan ’t Fort, waar

Voor zyn vertrek egter heeft hy invan men de billen ongemeen schoon ge-
Lacus plaats 1667. den onder koopmanappeld, en zeer heerlyk langs ’t lyf met
Cornelis de Cretser Ghier 1661, als Adel¬geele , swarte, hemelsblaauwe en roode
borst met ’t wapen van Holland aangeko¬streepen geteekent bevont, en die men
men) als Tweede aangesteld , die nogdaarom als iet zeldzaams in de voorzaa
eenigen tyd na de Heer van Quaalbergsvan ’t Kasteel ophing
vertrek in deze bediening gebleven, dogDe Heer van Riebeek nam hier de zaaken
door zeker voorval (gelyk wy in ’t ver-een groot jaar alleen waar,en kreeg in ’t jaar
volg zullen zien) ’er voor een tyd afge-1653. den 19den Augusti den onderkoopman
raakt, en vlugtig geweest is.Jacob Reynierszoon, die hier met de Phaenis

De



De Ed

Heer van

den Brou-
ke als

ommis-

aris hier

in ’t jaar

1669.

ZAAKEN VAN DE128
werkers, uyt het vaderland gekomen, 1669

De Heer van Ouaalberg wierd 1668
1552. om een proef te nemen of'er in de Leeu-

door de Heer Jacob Borchorst, als Com wenberg, Tafelberg, of Windberg mi-De Heef mandeur van de Kaap uytdrulkelyk uyt- neraal, of erts van eenig belang, te vin-Borchorstin ’t jaar gezonden, vervangen, en had den voor- den was, berigt aan zyn Ed. , van niets
noemden de Cretser nog tot zyn Twee

2659. in de zelve , alzoo zy te dicht aan de
den zee lagen, gevonden te hebben. Zy

Hy bleef hier niet langer , dan to waren van oordeel, dat men landwaard1670. wanneer hy aan de Heer Mattheu-
in wel beter ontdekkingen dien aan-van den Brouke, Ordinaris Raad van In gaande doen zou ; dog klaagden zeeidien, en Zeevoogd der Retour-vloot
over gebrek van brandhout , ’t geen hierzyn ontslag verzogt, en zyn bestier voo
nu zoo schaarsviel, dat men staat maakt.eerst (alzoo zynen vervanger nog nie
dat al liet gene daar van nog aan deverscheen , en hy heel ziekelyk was
hand was, in de tyd van 6 jaaren, zooaan zyn Tweeden perzoon, de Cretser
'er geen ander ontdekt wierd , geheel(gelyk wy nader zien zullen) overgege-
weg, en verbruykt wezen zoude.

ven heeft Den 19den dito, bezogt zyn Ed: zelf zyn eaDe Heer van den Brouke was zoo ras
lle de Pakhuyzen, Kelders, Voorraad- verrigtineniet in de Tafelbaay met zyn vloot ten

huyzen , de Krygs-voorraad- en Equi-aldaaranker gekomen, of de Heer Borchorst,
jagie- goederen, die zyn Ed. alle by zon-wegens onpasselykheyd niet in staat om
der wel gesteld vondzyn Ed: zelfs in te halen, zond den Fis waar van al eenHet nieuw Fort,

caal de Cretser, en den predikant Adriaan
ontwerp overgekomen was, en dat maarde Voogd, om dit voor hem waar te ne-
60 of 65 roeden van ’t oude leggen zou,men , en om ook de andre Hoofden van
scheen egter van de zand-duynen nogboord te haalen ; dog de sterke Zuyd-
te zullen konnen beschoten werdenoosten wind was oorzaak , dat zy we

Waarom ook zyn Ed., en den Ma-
twee uuren onder weg waren eer zy

jor, Jonker Timon Sloot, van oordeel waaan land quamen, alwaar zyn Ed., on-
ren, dat men beter doen zou , dit be-der ’t lossen van ’t Kanon van de gewa-
sluyt van ’t nieuw Casteel nog eenigenpende Krygsmagt der Vesting, en van
tyd op te schorteneen vaandel Borgers en Boeren, 70 kop-

Den 2rsten dito quamen hier eenigepen sterk, zeer statelyk den 1O Februarii
andre retourschepen onder de vlag van1670 onfangen en in 't Casteel geleyd
den Heer Opperkoopman Joannes Messis,wierd.
nevens Joan van Almonde , op TulpenDe Heer Borchorst was by een brief de
burg bescheyden, op de reede ; welkeHeeren XVII. van den 24sen Augusti
laatste voorwendde, dat hy by de Heeren1669 al verlost, ziende zynen vervan
n ’t Vaderland (zoo hy zeyde uyt eenzer, de Heer Pieter Hackius alle oogen-
brief van den Heer Advocaat Pieter vanblik volgens haar Ed: Ede schryven te
Dam, te blyken) tot Commandeur aangeemioer
se Kaap gemaakt was ; dog dit zooDe Heer van den Brouke vond hier eer
oreed, als hy wel opgaf, uyt het schry-brief van den oden Mey 1669. , waar by
en zelfs niet bevonden , en hem welyn Ed. door de Vergadering der Heerer
sjaars te voren , dog , alzoo hy toenXVII. zeer ernstig, en met zeer vee nier niet verscheen, zedert door de

lof verzogt wierd dit jaar nog in Indier
eeren XVIl. aan de Heer Hackiuste blyven, het welk zyn Ed. , zoo hy
opgedragen zynde, moest hy daar gedien brief op Batavia bekomen had, ze
heel van afzien , te meer , alzoo menkerlyk nog, om die Heeren genoegen te
dien Heer alle oogenblik hier te gemoergeven, gedaan zoude hebben; doch al-
zagzoo nu alle de zaaken tot zyne vaderlandze

Den 2csen dito, bleck uyt het schry-reyze geschikt waren , was dit in zyn
ven der Heeren XVII van den 194en MeyEds. vermogen niet
en zasteu Augusti 1669. dat zy aan denDaar op wierd zyn Ed. den 1rden dite
Commandeur en Raad hier belaatten, deals Commissaris van de Kaapvolgens zyne
Africaansche West-kust van hier Noord-Commissie van haar Edelheden, van 1669
waards tot op 30 , ja al was het tot 3op de groote zaal voorgesteld
34 graden, en ook de Oost-kustEen van de eerste zaaken, die zyn Ed
naeuwkeurig te bezoeken , om te zien,hier afdede, wae die van den voor eerst
of ook daar geen berging voor schepenafgezetten, en op ’t Robben-eyland ge-
water, of eenige voordeelige handebannen Onderkoopman Lacus , die der
e ontdekken was, belastende in opzig17den dito, van daar aan ’t Kasteel quam
van de voornoemde bergwerkers verder,om zyne boeken te redden, en om
dat , zoo zy daar geen goede erts vonzyn proces in staat van wyzen te bren
den , men dan de zelven maar na Bata-

gen
via zenden zoude.Den 18den dito , gaven eenige berg-

en
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en den Back, te paard agterom den Tafel- 1669.De Raad hier aan de Kaap bestont of
berg, over verscheide hooge en dorredezen tyd uit deze Leden
bergen, na de Houtbaai, en ’s Compagnies
Bosch, te ryden.De Ed. Heer Mattheus van den Brouke,

Na dat zyn Ed. hier gekomen was,Ordinaris Raad van Indien, Zeevoogr
reed hy met zyn gezelschap dit bosch inder vloot, en Commissaris alhier.
dat hy 1 myl van de Houtbaai, en welDe E. Heer , Jonker Timon Sloot, Ser-
4 mylen van ’t Fort gelegen, en dierhal-geant Majoor, en Onderzeevoogt
ven, schoon ’er nog wel voor 30 jaarenDe Hcer Jacob Borchorst, Commandeur van
timmerhout (na ’t opgeven van den baa-de Kaap der Goede Hoope, ’t eiland
houtkapper) was, al te verre van strand,Mauritius, en ’t geen daar onder
en van ’t Kasteel bevond, en te kostelykverder behoort
oordeelde, om eerst dat hout uit het boschDe Heer Sybrand Abbema, Opperkoop-
aan strand, en van daar met vaartuigerman, en Schout by nacht.
na de Kaap te brengenDe Heer Joannes Massis, Opperkoopman

In de Houtbaai vond zyn Ed. niet danDe Heer Joan Ferment, Landdrost.
eenige zandduinen , barre klippen , enDe Heer Jacob Thierens, Koopman
woeste bergen, en hier en daar tusschenDen E. Cornelis de Cretser , Fiscaal, en

de zelve een smalle streck vlak en be-Twecde Persoon

quaam land van een groote halve myl.Joannes Coon, Licutenant
en in ’t midden een klein beekje, dat inJacob Granaat, Onderkoopman
de Houtbaai uitwaterde. Deze plaatsDirk Janszoon Smient, Vaandrig.
scheen tot het aanteelen van elzen zeer

bequaam te wezen, gelyk ’er nu ook run-Deze Raad besloot op den 2gsten ditc
deren en schaapen op geweid wierdenden Hocker de Grundel tot deze ontdek-

Joannes Coon, alslieutenant, en Smient,king uit te zenden, die eerst om de N
als vaandrig, hunne verbetering van soldyen N. W., en, by des zelfs te rugkomst,
verzoekende, wierden tot een nader tydom de O tot Punto Primeiro, of totTerre
uitgesteltdi Natal, loopen zou; doch men vont

De onderkoopman, Jacob Granaat, nugoed, dat de Bergwerkers, tot nader last
Dispensier en Cassier zynde, twee amp-uit het Vaderland, hier zouden blyven
ten , die niet byeen voegen , zou vanEen van de voornaamste werken, door
’t eerste afstaan, en , op zyn verzoek,den Heer van den Brouke, en den Raad
’t Fiscaals-ampt waarnemen, en opzigt,hier verrigt, is gewecst de aanbesteding

zoo over de equipagie- goederen , vaar-van een zeer noodige klipsteene goot of
tuigen en eilanden, als over ’s Compagnieswaterleiding, op dat de schecps-booten
vee, nemen.hun water zoo veel te gemakkelyker zou-

Den Boekhouder, Antoni de Raaf, vanden bckomen
’t waapen van Vlissingen aan land geligtAan D. de Voogt , die om een beter
zou Dispensier, Soldy-boelhouder, enwooning, buiten ’t Fort, meteen thuintje,
Lid van den Raad der Politie zyn; ookmet zeer veel reden aan zyn Ed verzogt,
zou ’t verder aan den verwagt wordendewiert zyn verzoek toegestaan, alzoo deze
Heer Commandeur Hackius staan, om denColonie nu van zoo veel belang aangezien
Raad met nog 2 Leden, des noodig, teviert, dat men hier wel een vast Predi-
versterkenkant houden zou; weshalven zyn Eerw

De Heer Borchorst, al menigmaal we-aan deZ. O. zyde van den grooten thuin,
gens zyn vertrek gesproken hebbende,op de regte roving by de steen- en panne
verzogt van zyn Ed. nader schikking daarbakkery der E. Maatschappy, een erf, 12
ontrent , alzoo zyn E., ’t zy de Heerroeden lang, en G breedt , wiert gegeven
Huckius quam, of niet, niet genegen waswaar op een sraaje wooning van 2 kamers

langer hier te blyven ; weshalven de Heeren een voorhuis zou konnen gebouwt,
van den Brouke vraagde, of yemant deren met riet gedekt worder
aanwezende Kooplieden genegen was ditZyn Ed. gaf als Commissaris ook 19
bestier over te nemen; en alzoo zyn Edvraagstukken aan de Heer Borchorst en de
niemant daar toe genegen vont ; beletCretser over, om die te zamen na te zien
zyn Ed. vergadering, in welke ’t vertreken daar na aan zyn Ed. te beant woor-
van de Heer Borchorst (schoon 'er de Heerden.

Hackius by ’t vertrek der retourvloot nogOm de Heeren XVII. op hunne ordre

niet wezen mogt ) vastgestelt, en te ge-ontrent het gebrek van brandhout alhier
lyk besloten wiert , dat de provisioneelte voldoen, waar ontrent zy last gaven
Tweede, Cornelis de Cretser, dit Comman-dit door ’t aanplanten van elzen , en
dement met zyn beslag overnemen zou-krcupelbosch, te gemoet te komen (’t geen
deden Heer Borchorst als onmogelyk voor

Ook wiert op dezen zelven dag (derquam) vont zyn Ed. goed den zysten ditc
3den Maart ) besloten, om, volgens voo-zelf eens met de Heeren Abbema, Massis,

rigR
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rig, besluit van den zesten Februari , de
waterleiding of steene goot aan te beste
den , ’t geen door de Heeren Abbema en
de Cretser, voor zooo Rders aan den Bor
cer Wouter Mostaart, op goedkeuring van
de Heer van den Brouke en den Raad (die

’er nog dien zelven dag op volgde) ge-
schied is, en die ook aannam dezelve ir
6 maanden klaar te hebben.

Op de vraagen van de Heer van den
Brouke wiert dit navolgend geantwoord

I Vraage.
Of de bezetting, zoo als zy nu was, niet

zou konnen vermindert , en tot ’t getal der
manschap, waar op die voorleden was, be

paalt worden.
Ant woorc

Zy hadden niet alleen dat getal; maar

veel eer nog meer manschap van nooden,
die zy, om redenen, hier niet byvoegen.

2 Vraage
Of men bier zooveel graan niet zou kon¬

nien aanwinnen , dat men geen ryst meer van

Batavia zou behoeven te brengen, en dat
men ook de schepen zou konnen voorzien

Ant woord
Ja, by aldien Hottentots Holland daar

toe gebruikt, en van naarstige boeren
voorzien wiert

Ook had men in de twee voorige jaa-
aangewonnen,

144; mudderde Compagnie, -
Br

uede Vrylieden, 2OOI STarW.

of te zamen 12; lasten
Ook wierden ’er tot dien nieuwen bouw

meer trck -ossen en bouw- gereedschap

pen vereischt ; alzoo dit land wel zooc
mergen, of meer lands, uitmaakte, waar
van men jaarlyks wel 1500 mudden tarw
rogge, en, zonder het te mesten, di
jaar nog wel 7 of 8oo mudden tarw of
rogge zou konnen trekken ; doch men
oordeelde de prys der tarwe tot 7 guld.

en de rogge tot f--roro veel te weinig
te zyn.

Vraage.
Of er tot die landbouws uitbreiding geer

slaaven noodig, en welke , en hoe veel 'er
daar toe de beste zouden zyn.

Ant woord

Ja, en zouden 150 of zoo Angoolze
daar toe de beste wezen

4 Vraage
Hoe veel een last tarw d’E. Compagnii

komt te siaan, en of ’t niet voordeeligst we¬
zen zou, de Vrylieden daar mede maar te
laaten begaan , om hen dus ook ’t loopen ne
de Tapbuizen te beletten.

Ant woord

De Heeren Borchorst en de Cretser oor-

deelen , dat een last tarw de E. Com
pagnie meer kost, dan het waard is, er
dat ’t verpachten van dien aan de Borgers,

DEVAN12

onder vaste Borgtogt, veel beter wezen , 469.
Z0U.

Ook waren ’er bevoorens door de Heer
Ryklof van Goens maar ; Taphuizen toe-
gestaan; en schoon ’er nu vry meer in
geslopen waren, zoo stonden die tot 3 of

4y die genoeg waren, gebragt te wor
den, mits dat men ook aan Mostaart de

magt liet, om Mom en Fransche Wyn
te verkoopen

raag
Of men , om de bezetting te verminderen

de Borgers, door hen eenige gansten en zoe-
igheden toe staan, niet in grooter gesal zyt

konnen herwaarts lokken
Ant woord

De Heer van Goens had dit by zyne
Instructie, in ’t jaar 1657. hier gelaaten,
al mede, en de Hollanders best daar tot

geoordeclt ; gelyk de twee bovengemeld
Heeren mede toestemmen, en dan moeft

men aan de Vrylieden de voorregten van
te jagen, wild te schieten,te visschen,

timmerhout te ryden , en eenige andere
op de veeteeling en de landryheden ,

bouw ziende, toestaan; en hen wat mee
voor hun koorn geven, behalven dat zi

ook op ’t goed geloof, of voor geld, als
zy ’t hebben, van meer trek-ossen, melle,
enz. voorzien worden; en dan twyffelden
zy nog, of dit wel zeer veel toi vermin-
dering der bezetting helpen zou

6 Vraage
Of men, by schaarsheid van brandhout,

na t zelve niet elders behoorde te doen zoe-

ken, en, bosschen gevonden hebbende, mei
le Vrylieden , tot verligting van dien, t
handeien, om daar, tot dat het hen van d

E. Compagnies afgehaalt wiert , te blyvc
leggen; te meer, alzoo de Retourvloot oo
veel hout van nooden heeft, dat op Batavi-
ook geld kost, en hen zeer belemmert.

Ant woord.

De ervaarenste landgangers zeggen,
dat er Beoosten de Kaap, tot in de
Mosselbaai, en Noordwaart tot in St
Heleens-baai aan de zeckant , gansch
geen hout, dat men bequaam herwaarts
zou konnen brengen, te bekomen, en
dat het vrugteloos is, om daarom te den

ken, alzoo ’t naaste hout wel i myl van
trand staat, behalven dat men, om de
ondiepten, in de Houtbaar, of in Kaap
Falso-baai, niet zou durven loopen

raage
Of ’t niet beter was , dat de Vryliede,

alle steen, pannen, houtwerken, enz. aar

de Compagnie leverden, dan dat zy dit alle

nu zelfs bezorgt.
Antwoord

Ja, mits dat men de koornmoolen en
de leertouwery alzoo dit weinig kost,

ian zich houde
s Vraage

Of men van ’t leder bier geen groot getal
711
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van paaren schoenen voor Indiën zou konnen van den 26sten April 1668. afgeschreven , 6o.

hadden, zoo was dat zedert afgeschaft,maaken , en hoe veel een paar kosten zou,
en volgens besluit van de Heer Jan Thys-alzoo ’t op Baravia 38 sluive geld.
zoon aan de E. Compagnie verkogt, waarAnt woord.
door dit getal zoo merkelyk vermeerdertDeze zouden wel voor een geringe
was ; doch om dat men zoo veel, alsprys te krygen zyn, als ’er maar schoen-
wel noodig was, van de Vrylieden nieimaakers genoeg waren.

bekomen kon , was men wel genood-9 Vraage
zaakt landtogten te doen, hoewel ’t geenOf men bier voor Batavia, en andere
oordeel, maar schade is. Ook zou men,plaatzen , niet wel 400 of 5oo brand-
door ’t vee van de Vrylieden te koopen,emmers zou konnen maaken, alzoo deze be¬

de Hottentots dwingen nader by te ko-ter , dan die van de Kust, zyn.
Ant woord men , en dan zou hun vee ook, ’t geer

Ja, als ’er maar lieden waren, om die wy nu mager krygen eer ’t hier is, veel
vetter zyn.te maaken

10 Vraage. 14 Vraage.
Of bier geen groote menigte van Tyger- Alzoo sergeant Pieter Kruithof nu al 6

weck uitgeweest was , om een verhond metvellen, Tyger-boskatten, Jakhalzen-vellen,
en andere pelteryen, te bekomen zyn. de Namaquaas te maaken, en by nog niet

opdaagt, wat daar van te denken zyAnt woord.

Antwoord.Zeer wearig
Vraage. Hy is reets wedergekomen, en gaf inII

t tockomende (alzoo hy nu maar eeneOf men , door ’t aanteelen van batattas,
Kraal aangetroffen had) hoope, dat zichniet veel verkens , tot dienst der schepen, zou
alles wel schikken , en dat zy nader byconnen aanqueken.

zouden komen. Ook had hy by hen 67Ant woord.

runderen en 150 schaapen ingeruilt.Ja, doch men zouze moeten opssuiten,
15 Vraage.op dat zy geen schaade aan de thuinen

Hoe de Vrylieden, die 469y schaapen be¬zouden toebrengen.
zitien, aan de zelve komen, alzoo de sche¬12 Vraage

pen door de E- Compagnie verzorgt worden.Hoe 'er met de visch, die men bier vangt
Ant woordgehandelt , en of die niet ingezouten wort;

hoe , door wie, en voor hoeveel, zy aan de Door sterke aanteeling, en ’t gering
Compagnie wort gelevert : vertier hier, alzoo zy aan niemant, dan

Ant woord aan de E. Compagnie, ’er mogen verkoo¬
pen , ten waar zy daar toe verlof beko-Zy word in deze, en in andere baajen,

door de Vrylieden gevangen, ingezouten men , die zy dan tegen 3 ftuiv. ’t pond
verkoopendoor cenige borgers, die verlof daar to

hebben, gedroogt, en tegen 3--12-0 de 16 Vraage.
100 aan de E. Compagnie gelevert, en Hoe veel wyn hier in deze z laatste jaaren
tot onderhoud van haare slaaven , dat al gevallen zy, zoo by de E. Compagnie, als
verre strekt, gebruikt. En zoo de boe- vy de Vrylieden. En alzoo de Kaapze wyn
ren hun zeekocjen-vleesch en spek (dat tot voorraad en gebruik by baar Edelbeden

zeer smaakelyk is, maar dat zy ook zelf p Batavia afgeschreven is , wat men dan
noodig hebben) verkoopen wilden teger vcortaan met de uwyn , bier vallende , doen
I stuiv. ’t pond, zou ’t de E. Compagnie zal.

veel aan spek en vleesch uithaalen. Ool Antwoord.

wiert de visch wel aan de schepen ver- Voor 3 jaaren was hier weinig wyn,
en maar tot een proef; doch in de z laatstestrckt

13 Vraage jaaren by de Compagnic 22 aamen , en
in 3 jaaren by de Vrylieden 59 dito ge-Alzoo de Heer van Quaalborg aan de Hee-

Borchorst maar 174 runderen , en 315 perst, en alzoo dit jaarlyks toenemen zal,
schaapen overgelevert had, en 'er nu 508 zal die menigte hier niet konnen vertiert

vorden.runderen , en 2299 schaapen (endaar onder
17 Vraagemaar yii Hottentotze ) waren , waar dit

merkelyk verschil van daan quam. En 200 Alzoo de Heer Extraordinaar Raad van
dit door bezendingen landwaart in geschiec Dam by zyne gelaatene ordre op den 28sten
zy , of ’t niet voordeeligst wezen zou, dat Mey 1667. belast alle voorraad , die by de
de Vrylieden ons die bestelden. boeken loopt, te waardeeren, om wat reden

Antwoord dit nagelaaten zy. Gelyk mede , dat geen
Door inruiling en landtogten , die hoog- Tveede persoon te gelyk de boeken en de geldkas

noodig zyn, alzoo 'er te weinig vee ge houden mag, daar nu den Dispensier Granaat
bleven was; doch alzoo de Heeren XVII de kas hielt, dat nog veel erger was.
’t houden van thuinen en bestiaal, by den Ant woord.

Commandeur en Raad, by hun schryvens Schoon dit niet nagekomen was, had
R 2 men
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had men dat egter behoorlyk behandelt,
hoewel die ampten wel mogten aan by-
zondere persoonen gegeven worden.

18 Vraage
Of de jegenwoordige Dienaars tot het

waarnemen der zaaken van de E Compagnie
genoeg waren , dan of zy nog dienden ver-
meerdert te worden.

Antwoord.

Schoon er dienaaren genoeg zyn, zo
diende ontrent verscheide diensten ver
andering gemaakt te worden , alzoo de
Gretser Fiscaal, Tweede, en Winkelier
zynde, dit voor een man te swaar was

19 Vraage
OfUE. E. ook iet verder tot dienst van

de E. Compagnie, boven ’t gene reets gemelt
is , weten aan te wyzen

Ant woord.
Daar zal een groote Fluit, tot het ver

voeren van Mauritius ebbenhout , alzoc
’er voorleden jaar 1490 pond heeft moe
ten overblyven , en nu dit jaar nog zot

veel by gekapt is , dienen verzorgt te
worden , om ’t zelve na ’t Vaderland te

vervoeren

Na rype overweging van deze vragen
s by den Raad besloten , de bezettins

alhier niet te vermeerderen ; maar zoo
als zy nu was , te laten ; als mede om
Hottentots Holland ten eersten in bezi
te nemen, en het daar op den Landbouw
seheel en al aan te leggen ; zoodanig

dat men de Koorn-schuur met de Lan-

deryen ’er toe geheel, of by parceelen
aan de vrylieden verpagten, met onze
arbeyders en gereedichappen derwaards
gaan , en daar na alles aan de vrybor-
gers overlaten zou; en om de boeren te
meer aan te zetten van de T’ap-huyzen
te verlaten, zou men hem voor de Mudde

Tarw 10 en voor de Rogge 7 guld..
mits alles aan de E. Compagnie te leve
ren, betalen; dog alle Tappers, en die
geen Jaandbouwers waren , zouden 12
voor de Tarw en 9voor de Rogge.
moeten geven.

De herbergen , nu zo in getal, zou
den op ’t getal van 7 gebragt, en var
de zelve 'er 2 aan ’t Fort tot het schen
ken van Mom , en Franschen Wyn,
tot tappen van Brandewyn en Arak, en
2 andre voor Brandewyn en Arak Land-
waard in, gehouden werden

Ook zou Jacob Rozendaal, jegen-
woordig bezitter van den voornaamster
Wynberg, vryheyd hebben, om zy1
eygen geperste wyn, tot 36 lichte stuy
vers de kan , van 10 mutsjens , zonder
accyns, te mogen verkoopen; en aan El
mer Diemer, en Matthys Coyman was mede
vergund, om Spaanze Wyn by de legger
van de E. Compagnie, tegen zoo Rder
de legger, te mogen haalen, en om die,

DEVAN

zonder gelagen te zetten , weer aan an-
ire tegen 36 lichte stuyvers te verkoopen

behalven verscheyde andre kleenigheden,
nog aan den borger toegestaan, gelyk

men hen ook, op goed geloof des noodig
en anders voor hun geld, aan meer trek-
ossen helpen zoude

Het hout kappen zou de E. Com-
agnie aan zich houden, hoewel de bor-
gers dit met hunne wagens wel zouden
nogen afhalen, als de E. Compagnie dat
niet doen kan

De Heercn XVII. hadden wel ge-
venscht , dat men eenige boomen op 't
Dassen- en Robben- Eyland aanplanten
con ; doch alzoo dit wegens de dorre er
klippige grond te vergeefs gezogt was
besloot men nu de 25 Mergen Lands na
le Kloof,tusschen den Tafel-en Leeuwen

Berg , ten eersten met elzen en kreupel-
bosch te beplanten

Op ’t7 10 vraagstuk had men be¬
sloten de pannebackery en steen aan de
vrylieden te verhuuren, en over te laten ;
de Koorn-molen de Leertouwery zelf
aan te houden , zoo veel schoenen , als

t mogelyk was , te maken , en den
eltery -handel dus ook in allen deeler

voord te zetten

Men zou ook Batattas, tot ’t aanque:

ken van Verkens, planten,en met het Visch
koopen van de vrylieden, de gedroogde
tegen 6-oo. en de gezoute tegen 3 12-c
de 100 pond, voortgaan

De landtochten zou men voor ’t eerste
aar staken , om de Hottentots dus te

dwingen , om nader by te komen , en
om hun vee beter koop te geven. Ook
zou men aan de vrylieden voor een vol-
vassen Hamel, om hen te meer aan te

noedigen, 8 guld. betaalen.
Men zou ook de vrylieden toestaan

om den Wyn , die zy overig hebben,
n hier niet vertieren konnen, met Com-

agnies Schepen voor hanne reckening,
zonder betaling van Impost, te mogen
verzenden ; dog de zelve zal gehouden

zyn van yder half Aam ;Rders aan vragt

e geven, en dan nog de geregtigheyd,
op Batavia daar op gesteld, te betalen.

De Raad vond ook goed, om Cor-
nelis de Cretzer (die nu Tweede, Fiscaal
Opziender van de Equipagie Goederen,
Jaartuygen , van de Eylanden , en 55

Vee daar op, mitsgaders Opziender van
de Negotie-boeken , Palchuyzen , en
Winkelier was) van ’t Fiscaals-ampt en
den Winkel, met het gene daar toe be-
hoord, te ontslaan

De Luytenant Coon zou, buyten zyn-
krygs- bediening , ook opzicht over de
puyten- posten , ’s Compagnies Lande

ryen, Bosschen, de Paardestal, ’t Werk-
volk , 't Hospitaal en de Wapenkamer

acbben, zynde bevorens reeds aange-
haalt

669
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Den 1oden besloot de Raad , dat dehaald, dat Granaat Fiscaal, en de Raaf

vloot den 1gden dito vertrekken, en datDispenzier en Soldy Bockhouder zouden
men ook de zaak van Lacus afdoen zouzyn.

Deze klaagde zeer over den Heer vanDe Heeren Wagenaar, en van Quaal-
Quaalberg , welkers passie en te groottberg , hadden ontrent het werkvolke wel
drift tegen hem men hier en daar in zeegoede ordres en voorbeelden aan de Heer
klaar had konnen zien doorstecken; maarBorchorst nagelaaten; doch op eigen ge
alzoo aan de andere kant ook bleek, dazag had hy dit , buiten kennis van den
Lacus, door zyn quaad gedrag, zeer veelRaad, zoodanig verandert,dat hy 't volk by
verwaarloost, en een groote verwarringdaag werken, en by nacht waaken dede,
in de boeken veroorzaakt, mitsgaders dewaar door hy zich by ’t zelve zoo gehaa
E. Maatschappy daar door 6865-8 12had gemaakt , dat niemant hier byn-

langer blyven wilde, behalven dat hy ool die hy nog schuldig bleef) verkort had,
by ecnpaarig besluit vanwiert hy ,de burgery in ’t algemein, geduurende zyne

regeering, zeer veel misnoegen gegever den Raad, van zyn ampt, qualiteit, en
had, zoo dat het rykelyk tyd was, da soldy afgezet, en soldaat met 9 guldens

’s maands gemaakt, welke soldy hy gere-hy vertrok
Om nu dit volk, dat al te veel gevergt kend zou worden zedert zyne dienst-

schorzing van den gden September 1667was, egter wat te gemoet te komen, gaf
men aan de timmerlieden voor buiten- gewonnen te hebben, en welk agterstal
gewoone diensten, en voor hun gereed- hy zou moeten vergoeden, mits afslag

schap, 3 guld. ’s maands uit de kas, er van ’t gene, waar in hy zou konnen aan-
2slegte Reaalen tot kostgeld , met be toonen buiten reden beswaart te zyn:
lasting van : Reaal op rekening, en aar waar mede den Fiscaal zyn verderen eisch
de soldaaten gaf men voor buitengewoone ontzegt wiert

diensten ’t zelve kostgeld, en 2 guld. uit De Heer de Cretser wiert op zyn ver-
de kas. Hier door hielt men ’er we zoek, alzoo nu reets  jaaren Fiscaal tot
eenigen hier; maar egter was de Raad 42 guld., en ook al lang Twecde persoon
genoodzaakt, om ’er za, welker tyd uit hier geweest was, nu Koopman met 55
was, te verlossen guld. gemaakt, om zyn verband daar voor

Den 8sten Maart quam ’t schip de Kogge uit te dienen ; doch Coon wiert, schoon
in gezelschap van den Commandeur, der Smient Vryman geworden, en zyn dienst
Heer Ilackius, een oud man, en ’t schip daar door merkelyk verswaart was, af-
Utrecht, van Amsterdam den yden De- gewezen, alzoo by nog 2 jaaren dienen
cember vertrokken) hier op rheede, en moest

gaf kennis, dat alles in ’t Vaderland nog Alle de Kaapze borgers en boeren, toen
wel, doch dat de Heer Hackius in 't be- 9as 89 koppen sterk, stonden onder hun-
gin der reize al bedlegerig was. nen vaandrig, Elmer Diemer , doch by

Heden lei de Heer van den Brouke ook, zyne alhier gelaatene Instructie heeft de
op ’t verzoek van Wouter Mostaart , den Heer van den Brouke den Raad aanbevo-
eersten steen van de steene watergoot, by len , om ’er een lieutenant by te voegen,
den zelven aangenomen, en lag 'er waar toe zyn Ed. voor al den vaandrigto1

Smient , voorstelde.drinkgeld voor ’t volk) 12 Ryksdaalders
onder.

Runderer Schaapen
By zyn Ed. komst hier waren ’er 108 Hottentotze 711 andere 1588

80Zedert ingeruilt nog 298

588 1009 1588
Verbruikt door 15 schepen 122 267 643

Dus nog over 642266 945
Nu en dan nog verstrekt 'er af 18 40 62

Dus nog over 602 883446
Onder de borgers waren ’er 4697 meest hali359 slagte.

te zamen 807 5199 883
883

6182

Den 14den dito is zyn Ed. met den zie- laatsten Heer gedragen wierd, geleid, en
ken Heer Majoor Sloot, en andere, na inder ’t losbranden van ’t kanon, terwyl
boord tot aan de schuiten toe, door den t krygsvolk in de wapenen was, alle heil
swakken Heer Borchorst, die nevens der op zyne reize gewenscht, en wiert doo

R 3 2 Bor¬
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zoo meine, van geboorte) was een zeer 1g3o.2 Borgerraaden, voor de diensten door1669. verstandig en naarstig man, waar van hyzyn Ed. aan de Colonie gedaan, herte-
zeer veel preuven hier , in Banda, enlyk bedankt ; waar na zyn Ed. den 17den
Amboina, gegeven heeft

dito met de vloor vertrokken is.
In ’t jaar 1678. den zpsten Juni stierf hie-Ik heb dit wat breeder , dan anders De Heerde Ed. Heer Bacx, in wiens plaats ’t ge¬

Simonaangehaalt, om in den persoon van den
zag voor eerst aan den Heer Crudop opge- van derHeer van den Brouke hier aan te wyzen,
dragen is, die dit besticr tot in de maand Stel inwat zaaken hier wel meest voor een Com
October waarnam , wanneer de Heer’t jaa

missaris te verrigten vallen 1679.Simon van der Stel hier uit het VaderlandNa dat nu de swakke Heer Borchorst meDe Heer
als Commandeur aanlanddedeze vloot mede na ’t Vaderland vertrokHackius

In dien tusschen-tyd , dat de Hee
n Fjaar ken was , verscheen , weinig dagen na

-rudop ’t gezag hier voerde, is zyn E-6670. ’t vertrek der vloot, de Heer Pieter Hackies
door den Capitcin Dirk Janszoon Smienials Commandeur hier op de rheede
als Tweede vervangen; doch, by de komstHy had den voornoemden de Cretser
van de Heer van der Stel weer tot zynhoewel nietlang, tot zyn Tweede, alzoo
voorige bediening als Twecde gekeert;die den 1ode. April 1671., over een ge-
lat hy egter niet lang waargenomen heeft,daane neerlaag aan Adriaan Drom, schip-
lzoo zyn E. in ’t jaar 1680. na Bataviaper op de fluit Wimmenum , de vlugs
vertrokken, en door den Onderkoopmannam. Ook is de Heer Abrabam de Zeeuw
Joan Wittebol als Tweede vervangen isvan ’t jaar 1669. tot 1670. in den tusschen

Dat nu de Heer Simon van der Stel on-tyd, voor een korte poos Tweede geweest
gemeen veel tot her doorzetten van denOndertusschen quam de Heer Hackius
vyn- en koorn-oegst, of van den land-den 14en December 1671. mede te overly-

bouw in ’t gemein, toegebragt, en oolden, in welken tusschen-tyd, eer de Hee
de Colonie vry verder , dan cen van zyneGodsken hier verscheen, het gezaghieraar
voorzaaten, by zyne regeering uitgebreid,den licutenant Breytenbach gegeven, en al-
Stellenbosch en Draakestein aangelegt,Tweede persoon zyn E ook D. Froyman¬
en ’s Compagnies Thuin ongemeen ve-teau, in dat zelve jaar toegevoegt is.
betert en vergroot, mitsgaders Constan-Den 2den October 1672. quam de HeerDe Heer
tia gebouwt heeft, zyn zaaken, die onsTsbrand Godsken, buitengemeen Raad vanCceen
reets klaar genoeg gebleken zyn.in ’t jaar Indien , hier als Gouverneur, en wiert

Zyn Ed. heeft ook getragt een breede1672. den 3den dito voorgestelt
gragt,  mylen verre, van de zoute Ri-In dit zelve jaar verscheen ook de Heer
vier tot aan de baai van Kaap Falio doorOpperkoopman, Albert van Breugel met
de Banditen en Slaaven der E. Niaat-’t schip Macassar uit het Vaderland hie
schappy te doen graven , om de schepenals Tweede persoon
by ’t waajen van den N. W wind buitenDeze Heer Godsken quam met uitdruk-
ille gevaar van de Tafel-baay in de baaykelyke last der Heeren XVII. uit, om hier
van Kaap Falso te brengen ; doch zyneen nieuw Kasteel (zynde ’t zelve ’t geer
Ed; is door verscheyde verhinderingen’er nu is) te bouwen , ’t geen zyn Ed.
belet dit na zyn ontwerp te konnen uyt-ook in de eerste jaaren van zyne regeering
voeren , ’t geen anders een heerlyke zaakmeest (immers voor zoo verre het in die
oor de schepen geweest zou zyn.tyd mogelyk was) voltooit heeft

Wat moeite nu dien Heer ook geno-Deze Heer, met de Goniemans oorlo
men heeft om deze kolonie te verbete-gende, en op de Piketberg vrolyk zynde,
ren heeft hy egter de ingezetenen vanen Piketten uitzettende , heeft die berg
de Kaap juyst in allen deelen geen ge-daar van zedert den naam van den Piket-
noegen konnen geven, hoewel zich daberg gevoert. meer onder de regeering van zyn SoonZyn Ed. bleefhier tot ’t jaar 1676 ver-
en opvolger, de Heer Willem Adriaan vartrok met die retourvloot na ’t Vaderland
der Stel , dan wel eygentlyk onder zynna dat zyn Ed. dat Gouvernement bevoren-

Ed. regeering zelfs, opgedaan heeftaan den Ed. Heer Joan Bacx van sHertogen
vanneer zich een groot deel van dezebosch , Heere van Heerentals (die hier met de

vrylieden met veel bitterheyd tegen zynCeylonze retourvloot van Gale met ’t jagi
Ed: gantsche Familie hebben aangekant.Voorhout aanlandde) overgegeven had.

Dat ondertusschen deze Heer Simo-In ’t zelve jaar , dat de Heer Godsken
van der Stel , van 1679. tot 1691. zynna ’t Vaderland zeilde vertrok ook de
Teeren Gebieders veel genoegen met zynHeer van Breugel den 1gden Mey na Oost-

bestier hier gegeven heeft, blykt daarindien , na dat hier den 3den Januari des
aan, dat de Heeren XVII. zyn Ed: toenzelven jaars den Onderkoopman, Henrik
niet alleen Gouverneur, met een bezol-Crudop (in ’t jaar 1668. voor Adelbors
ding van zoo guld. ter maand ; maaruitgekomen) Koopman en Tweede per-
1692. (zoo by haar Ed: Ed. schryven varsoon, in plaats van dezen Heer, gemaakt
den gden April blykt, en waar van hierwas. Deze Heer Crudop (van Bremen

der
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der Stel (die als Extraordinair Raad en 1699.den zosten October met ’t Schip de Krab
Gouverneur van de Kaap der Goedede tyding quam) ool buytcn gemeen

Hoope, ’t Eyland Mauritius, en den aan-Raad van Indien gemaalet hebben, be-
kleve van dien, uytquam , 1699. ver-halven dat ik ook 1686., en 1694. (wan-

vangen.neer ik hier geweest ben) nooit cenig
Na het nederleggen van dit zyn Ampingezeten tot nadeel van dezen Heer her

ging zyn Ed. als Vryman op zyn buiten.allerminste heb hooren te berd brengen
plaats Constantia woonen, om daar in rufl1684. Raakte hy Wittebol als Tweedc

zyn verderen levens-tyd door te brengen,quyt, en den 28sten November wierd de
ilwaar ik zyn Ed: 1705. den 14den Octo-Heer Andries de Man, in zyn plaats aan-
ber op zyn 66 verjaardag bezogt, engesteld, die hier den 31 Maart 1695. by

myn aanwezen als opper Koopman over- nevens een groot gezelschap, zeer veel
beleefdheid by een heel destig onthaalleden, en den 19den April 1697. door den

eer Samuel Elzevier (die hier als Op- an zyn Ed: genoten heb
perkoopman met 't Schip Ysselmonde Na myn retouren aankomst 1714. hier
aanlandde ) vervangen is uit Indién , bevond ik , dat die Heer

By myn komst hier 1685. ontmoette den 24sten Junii 1712 overleden was
ik een baas Houtkapper, een Hagenaar, De Heer Willem Adriaan van der Stel pe Hee-
N. Tettero genaamd, die my zeide, dat was hier zoo ras met het Schip Keulen willem
hy met de Heeren Henrik Adriaan van niet aangeland , of zyn Ed: heeft het Adriaan

van deRhede, Commissaris Generaal , kort be- nede allenthalven op het sterk voortzet
Stel in

vorens hicr nog by hem geweest zynde ten van den landbouw , en voor al van ’t jaar
de Heer St. Martin (toen Sergeant Ma- den Wyn- en Koorn-oegst, aangelegt, 1699.
joor) en den overleden Heer Bacx, wel waar van zyn ongemeene fraay aangelegde
eer Gouverneur hier , alle nog Soldaat Buyten-plaats, Vergelegen , in Hotten-
zynde, aan een en den zelven bak als hun tots- Holland, zoo wonderlyk fraay aan-
mede- Soldaat hier gegeten had. gelegt, en uytgevoerd, mitsgaders het

De Heer van Rheede had hem ook kor nieuw Moesland tegen over ’t Ronde-
te voren nog gevraagd , of hy niet er- bosje , een groot bewys al zedert 1700
gens mede in zyn ouden dag kon gedien geweest zyn, gelyk ook zyn Ed- dat eerste
werden , alzoo hy dat maar te zeggei in 4 of6 jaren voltoid heeft.
had. Dog hy verzogt te mogen blyven k weet wel , hoe groote moeyelyk-
’t gene hy was , gelyk hy tot zyn dood heden zyn Ed. over die plaats , en over
oe gebleven is zyne Vec-posten, met de Kaapze vry-

Ook quam toen hier een smids dochter, lieden gehad heeft ; dog dit is een ge-
met haar I1 jaar getrouwd zynde , met schil, waar over ik my geenzins verkla-
haar 12 jaar van een brave jonge zoon in ren, maar alleen zeggen zal , dat , zoo
de kraam ; dat iets zeldzaams hier was deze vrylieden zich by de Landeryen,
gelyk ook dat zekere Hollandze jonge die deze Heer, en veele andere Bedien-
Juffer, die haaren bruydegom ’s Vrydag: den der E. Maatschappy , hier bezeten
na de middag ten 4 uuren de eerste maal hebben , benadeeld vonden , zy de vo-
van haar leven zag, en van hem , toen ige gronden, die hier toe door hunne
vry beschonkeen , met een neusdoek van vorige oppergebieders reeds gelegt waren,
verre geworpen zynde , hem daags 'er dan eerst behoorden weggenomen te heb-
aan met een troep Kaapze Juffers wys ben : want het is aan de Kaap bekend,
maakte, dat hy zich aan haar verloofd dat zelf de Heer Commandeur van Riebeck
had. Hy zeyde hier niets af te weten; al in die eerste tyden van den Heer Com-
doch vermits deze Juffers het bevestig- missaris van Goens een stuk Lands agter
den , ging dien avond het eerste gebod den Leeuwen -berg, gehad heeft, hoe-
in ’t gebed, de twee andere geboden Son- vel dit naderhand door de Heeren XVII.
dags voor de middag, ’s namiddags troude quaad gekeurd , en toen tot een weyde
zy , en ’s Maandag vertrok het Schip; voor ’t vee aangelegt; maar in welkers
waar mede zy hier gekomen was plaats zyn Ed. weer een ander stuk lands

Noit is my schielyker Huwelyk in de naderhand de Boschheuvel genaamt,
wereld dan dit, en daar na nog een dier vergunt, en door hem aangelegt is.
gelyk op Batavia, voorgekomen. De Heer Wagenaar heeft ook een stuk

Na dat nu de oude Heer van der Stel lands , dat g21 roeden en 6 voeten met
20 jaaren deze kolonie bestierd, ettelyke den opstal groot was, in de Tafelvallei
tochten landwaard in gedaan, en mef gehad, dat hy naderhand aan zyn vervan-
vcel yver tot het welwezen van deze ger verkogt heeft
Landvoogdy gearbeyd had, verzogt zyn Dus heert de Heer Gezaghebber Crudot
Ed: eyndelyk zyn ontslag, en wierd, van den Heer Commissaris van der Waajen

ten blyk hoeveel agting de Heeren XVII den 31sten Mey 1679. ook een stuk thuin-
voor zyn Ed: hadden, door zyn oudsten and, i mergen en aoy roeden groot, en
zoon, den Ed:. Hecr Willem Adriaan van in de Tafclvallei gelegen, bekomen, het

geen
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van Palimbang, hier als Opperkoopman 1708geen zyn E. al eenigen tyd bevooren
en Tweede persoon, om het bestier van

bebouwt had.
sen Heer Willem Adriaan van der Stel (geIn ’t jaar 1685. den 13den Juli kreeg de
yk zyn E. dat tot in Januari 1708oude Heer Simon van der Stel van den Heer

waargenomen heeft) over te nemen, dieCommissaris Generaal, Henrik Adriaan van
ok toen ten eersten uit het Fort inRbede tot Draakestein, Heere van Meydrecht,
’t huis van Pfysser ging, en alles aan zyndat aanzienlyk stuk lands by den Steen-
E overgafberg, van 891 Mergen, 380 roeden, en

Wat verdere schriften nu, zoo by zynf voeten (hoewel by anderen op 10oc
E. Deductie, als by de Contra-deductieMergen begroot) waar op zyn Ed. dat
an van der Heyden en Tas, en van ancierlyke Constantia gebouwt heeft

deren hier over gewisselt en in ’t lichtEn daar op kreeg de Heer Willem
gekomen zyn, is onnoodig voor yemant,Adriaan van aer Stel in ’t jaar 1700. van
die maar wat in die zaaken belezen is-den Commissaris, den Heer Wouter Val-
ian te haalen , dat ook de reden is, dat iktenier, dat vermaard stuks lands van aco
nier over zoo kort schryve, om dat herMergen in Hottentots Holland, op der
al vry breed van anderen gedaan is; be-voorigen grond
halven dat het myn werk niet is, myNu weet ik niet, dat bevoorens door
daar over hier verder in te laaten ; hoe-de Kaapze ingezetenen over der gemeldi
wel ik daar over al veel meer, als zomHeeren landeryen in de voorige tyder
migen wel denken, zou konnen zeggenaan de Heeren XVII. in diervoegen oit

Zyn Ed. vertrok dan in ’t jaar 1708.als daar na over ’t land, by den Heer Wil
na ’t Vaderland , alwaar hy de voor-De Heelem Adriaan van der Stel bezeten, geklaagt,
toemde Deductie tot zyne regtveerdiging van As-of dat aan een der zelven in ’t byzonder

senburg
uitgaf, en in dat zelve jaar verscheenindoor de Heeren XVII. verboden is, dit

nier als Gouverneur de Heer Louis van 1708te mogen bezitten, schoon dit die Hee-
Assénburg, die bevoorens Zeevoogt van denren, als zy wilden, zeer ligt weten, en
Keizer op den Donauw geweest, en, vandan ook wel beletten konden; maar zy
den zelven niet tot zyn mecste genoegenhebben dit (zoo ’t my toeschynt) by oog
ifgeraakt zynde , in Holland by zyneluiking toegestaan , alzoo zy anders de
broeders tot Amsterdam aangekomen, enoude wet van ’t jaar 1668 den 26sten April
door de Heeren XVII. aangenomen was,waar by aan alle Dienaaren der E. Maat
om den jongen Heer van der Stel te verschappy verboden word eenig land te
angen, gelyk hy den 24sten Januari 1708.hebben) maar hadden te vernieuwen,
net het schip de Generaale Vrede hierdan zouden zy die landeryen immer
ok, en wel zoo laat aangeland is , omhebben moeten verlaaten
dat hy in Brazyl vervallen, en genood-Nu is 't zeker, dat de oude Heer van
zaakt geweest was daar eenigen tyd teder Stel een veel grooter stuk lands, dar
lyvenzyn zoon, zoo veel eer bezeten, en toen

zyn Ed. nog Gouverneur hier was, al Zyn Ed. nam de regeering eigentlyk
mede sterk bebouwt heeft; maar ik kenni van den Heer d’Ableing, die zedert als

Tweede hier gebruikt is, over.niemant , die ’er toen een woord van ge-
rept of oit over geklaagt heeft ; doch In ’t begin van zyn Ed. regeering hadden

De Heerhet schynt, dat het een ongeluk voor den haar Edelheden den Heer Cornelis Joan simon
Heer Willem Adriaanvan der Stel, en voor Simons als Commissaris over de Kaap der hiercon
de verdere Dienaaren der E. Maatschappy Goede Hoope aangestelt, die alhier veel missaris

en watoen hier landeryen bezittende, gewecs zaaken by een Memorie, die zyn Ed. aar
redres his, dat eenige Vrylieden, door de regee- sen Heer Landvoogt van Assenbur na
2yne

liet, herstelt heeftring hier na ’t Vaderland gezonden ( da Memori

gemaaktde zelve te laat zas quaalyk gedaan te Wy hebben die geheele Memorie, al-
lecft.zyn) de Heeren XVII. hebben weten te zoo zy al ettelyke vellen besloeg. niet

bewegen , om, by hun schryvens van den noodig geoordeelt hier in te lassen, maar
28sten October 1706. zyn Ed., den Heer jeter gekeurt het voornaamste, gelyk
Elzevier , den Eerw. Heer Kalden, en nen in dit volgende berigt zien kan, daar
den Landdrost Starrenburg , behouden it te trekken

hun fatsoen, qualiteit, en soldye, op te
ontbieden, mitsgaders om aan Jonker

Extract uit de MemorieFrancois van der Stel zyn langer verbly
Extracalhier te ontzeggen ; doch ik weet zee van den Heer Simons, aan der
uit deMewel , dat deze Vrylieden , waar onde Heer van Assenburg gelaaten.
norit

zommigen al wonderlyk stout en onhan van diei

selbaar vallen, het na dien tyd al mede Heer aarE Heer Simons is door haar Edelhe
de Heergeenzins na hun zin gehad hebben den den pden November laatstleder
van As-In ’t jaar 1707. quam de Heer Joar aangestelt tot Commissaris van dit Gou-
enburg

vernement, by opene commissie van derCornelis d'Ableing, gewezen Opperhooft claaten

en
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t grootste gebrek dezer Colonie is: waaryden is daar op (getrokken uyt de beve-
af in ’t volgende nader.len haarer Edelheden zedert 1685., en

Ook moet men zeer omzigtig zyn inuyt de instructie van de Heer van Mey-
’t uytgeven der verdere Landen, die weldrecht in dat zelve jaar, en van de Hec-
-xact voor afdoor den Landdrost en Land-ren XVII van den 17den November 1687.
meter dienen bezigtigd te wezen, metden 28 Februarii den volke voorgesteld,
overgeving van een net schriftelyk rap-vaststellende , dat de pozitive orders
port, en met aanwyzing, hoe verre dievervat by de instructie van den Ed. Hee
van deze of gene bergen, spruyten, &amp;c.Pyklof van Goens de jonge, gedateerc
leggen , en voor al ook wat brand- ofden 2osten Maart 1681. en nog nadruk-
timmerhout ook voor af van daar voorcelyker bevelen by de Memorie van de
de Ed. Compagnie zou konnen ingevor-Heer van Meydrecht, van den 16den Julii
derd werden1685., &amp;c. (te weten , om alle ordres

En dewyl hier geen gezworen Land-en bevelen van onze respective Heeren
meter is, zoo diend ’er een van de HeeHooge gebieders by een te trekken en
ren XVII. verzogt te worden. Dezente verbalizeren , tot gemak van een Op-
zou ik ook goed oordeelen , met denperhoofd , en passecrende Commissaris,
titel van Houtvester voorzien te werden,zouden behoorlyk zyn volbragt , do;
om dus jurisdictie te hebben over Com-by nader examen werd dit hier maar ter
jagnies bosschen en plantagien ; bepaSecretary gevonden tot den zasten Augusti
ende met eenen het Territoir van den1694., en dat zoo maar wat heen , dat
vanddrost, dat al vry wat wydluftighet weynig licht in de behandelde zaken

schynd, met de jurisdictie van Stellen-kan toebrengen. Een verzuim, dat groo
bosch en Drakesteyn, tot aan de passa-ongerief aan een nieuw Gouverneur en
gie, de Kloof genaamd ; of wel zoo,Commissaris veroorzaakt. Dies wer-
ils UEd; die partagie best oordeelen zal,UE. (te weten , de Heer Gouverneur
ook zou ’t zeer wel komen , zoo hyAssenburg) ten allerserieuste gerecom
zich ook wat op de Architecture ver-mandeert , deze zoo positive en nutre be
stond , die hier maar tamelyk schyndvelen met ernst ter hand te doen ne
geobzerveerd te zyn.men , beginnende van 1685., om te

En alzoo verscheyde suppoosten hierdienen tot een vervolg van ’t gene by
nun dienst buyten eenige instructie, ende instructie des Heeren van Meydrech

werd geordonneerd naar na hun hoofd waarnemen , zou
t dienstig zyn , van haar EdelhedenDog alvorens de stof dezer instructie

te ontbieden zoodanige reglementen,te vervolgen, zal eerst eenige van myne
als over heel Indien stand grypen, enconsideratien opgeven.
die hier applicatoir konnen zyn , om1. Oordeel noodig een kaart van
met andre Gouverneuren in alle deelenCompagnies wyd uytgestrekt beslag te
eguaal te handelen , dat de Heerenmaken , ’t zy in een of verscheyde par-
XVII. niet onaangenaam voorkomen zal.ceelen verdeeld, mits daar in leggende

Weshalven hier byvoege een memoriealle rivieren spruyten , gemeene we
van zoodanige diergelyke reglementen,gen, en avenues, die reeds gemeten zyn

en ordres, als uit myne papieren hebof nog gemeren konnen werden, voe-
konnen opbaggeren , welke bekomengende daar in ’t bestek van alle gronder
hebbende OE. verscheyde extorzien enen erfbrieven, successive by de Compag
mezuses der suppoosten zult konnennie uytgegeven , die apparent in een by-
voorkomen.zonder boek geboekt zullen zyn.

Dit is oorzaak, dat ik niet heb kon-Gelyk zulks mede pozitive in opzicht
nen navorschen, in hoe verre men hiervan Stellenbosch is belast; en schoon vee
nagekomen heeft de ordres ontrent Com-der zelve ondertusschen van Meesters zul-

pagnies lyfeygenen ; welke men ver-len veranderd zyn , zoo konnen ook du
waarloost heert by name in Compagniestitels der hedensdaagze possesseurs altyd
boeken te stellen , waar by ook hunnog opgenomen werden, en 2oo kan
ouderdom wel gevoegd mag worden,ool met de gronden hier na te vergever
en met wat bodem hier gekomen zyn,gehandeld werden, en zoo zal men met-
en in wat jaar, dat by de naaste opne-tertyd een pertinente Kaart krygen,

plaatzende daar in boven al, zoo ’t doen- ming net diend gedaan te worden.
ten overstaan van den Fiscaal , Inde-lyk is, de bosschen, en houtgewasschen,
pendent , die daar toe daags te voorenwaar uyt de Compagnie en ingezetenen
moet gewaarschouwt werden , alzohun noodruft konnen halen

Ook kan men vervolgens dan den aard dit hem speciaal by instructie aanbevolen

en eygenschap der gronden, nog aan di is, en zal hem , des verzoekende, ook
Compagnie gebleven, beschryven, voor altyd een korte sterkte dezer lyfeygenen
al , die begonnen zyn tot aanplantinge moeten volgen, met aanwyzing waar
van timmer- en brandhout, alzoo dit zy ten dienst der E. Compagnie geëm

ployeerdsV. DELL.
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dewyl men op de Vrylieden, nu zeer te- 1708.ployeert worden , om dus zyn ampt te
gen hun Opperhoofd hier verbittert, zeer

konnen oeffenen.
weinig staat maaken kan; hoewel zy inOok is nog niet ter executie gestelt,
le Tafelvalei en landwaart in UE. zeer’t geen zoo ernstig by de Instructie van
toegedaan zyn , dat merkelyk toenemerzyn Hoog-Ed. de Heer van Meydrecht zal, als UE. hen zal ontheffen van zotbevolen word , om die lyf-eigenen to
reel onnutte en odicuse placaaten , dieCompagnies wagenryders te gebruiken,
nen ettelyke jaaren zeer benart hebben.eerst met een Europiaan verzelt, en ver-
selyk de Heer Nicolaas Verburg in ’t jaanvolgens twee zonder den zelven, ’t geen

1676. al 200 klaar zeide, dat de Nedergeloove al voorlange zou gedaan zyn, zoo
landze Coloniers, hier Vryliecden genaamtdat uit particuliere inzigten niet nagelaa¬
zoodanig bepaalt wierden , dat zy veelten was; want konnen de Vrylieden drie-
eer onvrye lieden mogten genaamt wormaal z0o swaare vragten met brandhoui

sen , ’t geen klaar uit zoo menigvuldigelaaten afhaalen door hunne ssaaven, waar-
placaaten van tyd tot tyd blykt , die aom ook de Compagnie niet:
ry wat rigoureus zyn, en hen geduurigOok zou men de Banditen, voor al de
nswaare boeten doen vervallen , allc-Oosterlingen , zeer nut tot hourhakkers
trydig met de teerheid dezer Colonie.in Compagnies bosschen konnen gebrui-

die meerder vryheid vereischt, gelyk ikken , gelyk dat werk door in de zo van
aan UE. recommandere hen niet te stradie gasten verrigt wort, onder opzigi
e regeerenvan een Schieman, en zyn maat, die ook

Een stoffe, die ook de Heer Ryklof vonde afscheping 'er afbezorgen; en hoewel
Compagnies verdere slaaven ter zelve roens, de Jonge, by zyne Instructie nader

aandringt , van op die Memorie van delaats op verre na niet van die kragt en
Heer Verburg wel te letten, en deze lie-behendigheid zyn, als de Madagascaarze
den niet te los met bannissementen , in-Kaffers , zoo worden egter die swaare
amie en boete (gelyk men hier vooreimetzelwerken (met deze hier in geer
uiten formaliteit van regten, als volgenscomparatie komende) onder opzigt van

cen Europeër baas en onderbaas, verrigt, een oude gewoonte , schynt gedaan te
hebben) te plaagenen verder zy voor ’t grootste gedeelte ool

gebruikt op de timmerwerf, en in de huis Sok recommandeert de Hecr, van

timmermans winkel, smids winkel, en by Meydrecht , , dat men deze voorige na-
gelaate Memorie of Instructie van dede koperslagers, kuipers, en op de wa-

senkamer, die alleen onder een Europeër deer Verburg voor geinsereert zal hou
baas staat ; de gemeene werklieden maar den , voor zoo verre die met de zyne
Misticen, Inlanders, en Compagnies slaa- niet stryd. Dierhalven zoo recomman-

ven zynde ; weshalven dit alles hier met deere deze beide periodes UE. mede zeer
ernstigbeter fucces zou konnen gedaan worden

voor al zoo 'er Misticen toe gebruiki Dewyl nu de voorige placaaten zedert
wierden , die dan metter tyd ook, na wel met twee derden vermeerdert zyn
’t wel aanleeren van hun ambagt  we zoo oordeel ik ’t hoog tyd een gedeclte 'e
met een klein recompens van de Heeren af te abrogeeren; royecrende dic, welkc
Meesters zouden konnen begunstigt wor nu niet meer dienstig en vervallen zyn,
den. Dierhalven moet dit, om de mena- besnocjende ook alzulke boetens , die te
gie te behertigen, voor al bezorgt worden, excessive bevonden worden, waar in men
als ook de intrekking van Compagnie' maar de betere statuten volgen kan, keu-

slaaven by particulieren gebruikt, gelyl rende de anderen af
wy dat, by examen der korte sterkte te Oolk dient men hier net na te komen

zamen hebben gearresteert; en wel te let- de wyze van procederen, volgens die sta-
ten , dat die ambagtslieden tegen geen tuten bepaalt, waar van een afschrift in
vremde worden verruilt. de Raadkamer ten dienste der Leden be

Dus zullen die lyf-eigenen , in plaats hoorde te blyven
der Europiaanen gebruikt , occasie ge En diende men hier eenige persoonei
ven , dat die laatste ’t guarnisoen mer 'e hebben, die zich op die gewoonc

kelyk zullen vermeerderen, als zy onder lingtalen en wyze van proecderen, ver-
de Militie getrokken worden, en dan zal stonden

de doleance des Heeren van Meydrecht, Sok moet men de ingezetenen voo
over ’t sober getal der Militairen hier op- extorsien van hebzugtige Officieren, voo
houden, behalven dat dit UE ook by al ten platten lande, bewaren, waar van
voorval van schielyke opdaging van vyanc men veel voorbeelden zedert veel jaaren
zeer gerust stellen zou, in hoedanigen zou konnen geven
geval anders beswaarlyk zoo man by een Sok geen apprehensie op eenige per-
e trekken zou wezen, en om deze reder soonen of incarecratie te verleenen , dan
is die intrekking van Europeers tot ver- na behoorlyke proceduren, en by ap-
sterking der Fortres te noodiger, vooral poinctement van den Regter, waar or

hier
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IORdern-Een Lieutenanthier zedert eenigen tyd weinig reslectic
Een Vaandragerschynt genomen te zyn

6Een SergiantDe Justitie- zaaken eens wel geregu-
Een Corporaal -- 4leert zynde, zullen die in ’t korte konnen
Een Soldaatafgedaan worden , dat veel rust baaren 3

zal.
Dat tot geen debauchanten betrekkingDe Statuten van Batavia zyn wel dui
noet hebben , die men na ’t Vaderlanddelyk , doch kort , die derhalven vec
zenden moet.dagelyks voorvallende zaaken zoo net

Men diend hier ontrent van Batavianiet bepaalen, zoo hebik op ’t memoritje
te verzoeken het reglement, als ook deder papieren van Batavia te verzocken,
ysten der Salarissen van Secretarissen, engenoteert , eenige weinige Regtsgeleer-
Notarissen, alzoo daar ontrent hier grooteden , die meine hier van de meeste nut-
excessen begaan werden, zoo hoore.tigheid te zyn, waar by men nog andert

Ook moeten alle Secretary ’s papierennutte van die soort metter tyd voegen
an importantie werden geregistreerd,kan , die men, nevens een Memorie 'er
p dat die door baatzugtige suppoostenaf, onder den Geregtsbode zou konnen

niet werden verduysterd.laaten, om verantwoord te worden.
De wegen, zoo uyt ’t Fort na ’t vlek,Heb door myn indispositie nog geen

als in ’t vlek , dienen verbeterd te wer-preuve konnen nemen van 't Manuaal of
sen , alzoo'er nog veel kuylen zyn, dievan de Evolutien van ’t guarnisoen , , dat
ins veel nadeel zouden konnen toebren-slegt is, apparent veroorzaakt door dien

gen ; dus dient dit ten eersten wel be¬Capitein Berg, wegens hoogen ouderdom,
zorgd, en jaarlyks tweemaal beschouwder zelf niet op heeft konnen passen, en
te werden door Wykmeesters , en dengeen wonder , alzoo by maar over ge-
Amptman als prezident, en nog 2 Com-incene zaaken van zyne functie naaulyks
agniesdienaars, en z Borgers, konnendebescheid weet te geven.
tot speculatie gevorderd werden vanDies dienen de Heeren XVII. om een

Ceylon Copy-instructie voor de Wyk-ander verzogt te worden, alzoo de lieu-
meesters daar.tenant Adriaan van Rheede ook af is, er

't Hospitaal dient met een hegge ofalles op den vaandrig Slotshoo aankomt,
muur beschoten te werden, om veel on-die nog als Landmeter, en opziender der
geregeldheden voor te komen , en daarHoutwerken in de bosschen en in de

y dient men een portier uit de impoten-Fortres, en van de Lyf-eigenen ageert
ten te stellen.van welke twee laatste hy wel mogt ge-

Ook diend den Oppermeester hier terexcuscert worden; doch Landmeter kar
hand gesteld een lyst van de naamen derhy blyven tot 'er een uit 't Vaderland
ricken, en van hunne ziekte, en hoe diekomt , konnende hy verder ageeren als

zickte door de Meesters aan boord be-provisioneel lieutenant , en de sergeant
handeld is.Pietey Kikzee van Itzehoo als provisioneel

En terwyl hier een reglement vooraandrig, om ’t volk te exerceren in de
’t zieken-huys is van den 3 Mey 1697.nieuwe wyze van exercitie
door de Hecren XVII. geapprobeerd byEn alzoo UE. van jongs op in de Mi-
missive van den 31 Juli 1698. zoo valtlitie geverzeerd is, en tot hooge Charges
nier op niet anders te zeggen , dan datte water en te land geëmployeerd, zoo
te wenschen waare , dat verscheydenezou ’t ongerymd zyn UE. daar ontrent

oincten des zelfs behoorlyk waaren iniets te willen voorschryven, ten waar iers
practyk gebragt. Hoewel ik de meestebyzonders, Indien rakende, ten welken
’t zy met eerbied gezegt) van meer be¬eynde ik UE. de orders haarer Edellie-

lag, als nuttigheid, bevinde te zyn.den, rakende ’t onderhouden der wagten,
Men behoorde een schut-hok of Ko-en ’t strafsen der Militaire delicten , ge

aal te laten maken , om de beesten derfundeerd op de rezolutien haarer Edelhe-

lieden , van buiten komende, te stallen,den van 4den Januaii 1706. tot UE. spe-
op dat zy die tegen de Plakaten niet ge-culatie alleen gecommuniceerd heb, zoo
noodzaakt werden over al in deze valeyeals ik die op Ceylon in gebruyk gebragt
e laaten loopen. En zou men dit hokheb.

ontrent het Slaven-quartier konnen ne-Capiteyn Berg, altyd een wakker Offi-

cier geweest zynde, meriteerd (even als men , om de mest'er af in Compagnies
Thuyn te brengen.Abram Vernie, Capitein te Kolombo, op

Zynde niet te bedenken waar aan menCeylon , toegestaan is uyt ’t Vaderland
dat in zyn faveur na ’t Vaderland geschre in dien Thuyn 72 Slaven of Slavinnen

employeerd , alzoo daar uyt het tiendeven , en deze zoo gehandeld werde als
aan Vernie geschied is, die zyn volle gagie deel waardy aan groente niet geleverd
bchield. Mindere Officieren werden dus werd, als den arbeyd der zelve waard is.

gegagieerd. Ontrent ordres op de scholen, zoo bin-
S 2 nen
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nen als buyten de Fortres, my geinfor-
meerd hebbende, bevind die beter, als
men die wel heeft uytgekreten; alzoo dt
Schoiieren niet alleen ’s Woensdags or
dentelyk gecatechizeert , maar ook nu
en dan Sondags na de Predicatie door D.
Kalden gecatechizeert werden.

Volgens de instructie van de Heer var
Meydrecht moeten hier ; Diakenen zyn
en den Armen om niet bediend werden

hoedanig zy hunne administratie verant
woorden moeten, ten overstaan van Ge
committeerden uyt de Raad van Politie
en Justitie, en van de Commissaris Poli
tycq in de publycque Kerk met opei
deuren

Daar over zal ’t berigt van Batavia ver
zogt, en verder wel gelet werden , da
geen Kerken-raad zig eenige politique
dispositie aanmatige, gelyk my geble
ken is tot verwondering, by verhooging
door haar Eerw. op de graven gesteld,
welk gedrag van den Kerken-raad dooi

de Regering (alzoo nu de tyd niet heb
be) diend gerevideerd te werden.

De Weeskamer hier diend ook te

hebben diergelyken reglement, als 1695
z3sten Mey door haar Edelheden na Cey
lon gezonden is.

Als ook cen extract rezolutie van den

27 April en 29 Juni 1684. in opzigt van
de rekening van den Curator ad lites, en
hoe die moet werden nagezien doo
Gecommitteerden , die'er in den Raad

schriftelyk Rapport van moeten doen
waar toe gemeenlyk de Negotie- Boek
houder en de Secretaris gebruykt wer
den

By ’t Inventarizeeren der Goederen van
overledenen , altyd luyden van eer, er
geen geringe, te gebruyken, dat niet aan
den Curator ad lites, maar aan den Gou
verneur of Tweeden, moet staan ; ool

dienen de Goederen van lieden, aan land
overleden , aan land verkogt, en niet
weer na boord gezonden te werden

Ook zou niet te onpas komen ; ’t ex-
tract rezolutie van den Gden September
1694., dat men voortaan als de Negotie

boeken op ’t sluiten staan, die in Raadt
eerst examineeren moet, om te zien

1. Of alle posten van ongelden, en
andere afschryvingen, wettig er
met de Ordonnantien accorderende

zyn.

2. Of de onkosten in de volgende
tyd niet zouden konnen vermin

dert worden, enz.
Ook volgens die Resolutie met de Sold,
boeken te handelen

Or ’t niet best ware, de goederen uit de
winkel ook hier, gelyk in verscheidt
plaatzen vas Indien geschied, per ordon-

nantie te verkoopen, dat UE zelf geliev
te overwegen, alzoo de Twecde er dar

VANDE

’t oog over kon laaten gaan , dat de ge-
wildste waaren niet weg raakten, en de
andere bleven leggen bederven

Vermits de speceryen op Ceylon ten
zekeren pryze en quantiteit door haar
Edelheden aan de Leden van den Raad
by schry ven van den 3den September 1705.
toegestaan worden, zoo zouden de Leden
van dit Gouvernement daar toe medc
jualificatie konnen verzoeken, alzoo voor

de zelve hier geen meer voordeelen, dan
daar, te bejagen zyn.

Ook kan hier dienen ’t extract van bo-

vengemelte Resolu ie van 22sten December
692., om de gewigten tegen een te con

fronteeren, en cenige tot slaapers te hou
den , die men uit ’t Vaderland zou konnen

erzoeken , van

ro ponden tot 1, , en 3 pond toe.
n dus mede met deugdelyke maaten en
ktannen, dic op zekeic plaats moeten be-
waart worden, in een kist, waar af de
Fiscaal independent de sleutel hebben
noet, en die door geen ander, dan de
Geregtsboden, laaten openen

Het is my onmogelyk , om in deze
Memorie my over alle andere ordres haa-

rer Edelheden ontrent een net bestier al-

hier uit te laaten

Hoe men moet handelen met ergeslyke
en nalaatige Predikanten in hun diens
’t gene aanhaal by de presente oncenighe-
len der zelve hier) kan men zien uit de

Missive der Heeren XVII. van den 24sten
Augusti 1663., inhoudende, om die na

t Vaderland te zenden. Ook geen ge
schillen van hen aan Classen of Synoden

e defereren

Geen dwingelandy of gebied te gebrui-
ken over de Kerkelyke Vergaderingen
voigens Missive der Heeren XVII. van
len 22sten Mey 1670 en van haar Edelh.
van den 14den Mey 1694. na Ceylon ge-
zonden) maar de Commissaris Polityk,
die 'er zit, kan alles hooren, en zoo iet
de Regering raakt , dat kan en moet de

zelve by rapport of extract bekent ge
maaket worden

De Heeren XVII. hebben al by hun
Missive van den 144en Juli 1695. beginnen
af te zien van ’s Compagnies omslag in
t cultiveeren der wynen , graanen en
’t aanqueken van vee, oordeelende dat dit
de Coloniers beter passen zou. Belasten
dierhalven van tyd tot tyd de wyngaar
den, met zoo veel moeite en kosten ge
lant , by parceclen te verkoopen , en
se landeryen , tot den landbouw gebruikt.
aan de Vrylieden over te iaaten , en te
verkoopen , om dan daar van voor de
compagnie de tiende te trekken

Dat zy van de landeryen herhaalen den
zysten Juni 1699. om het land te verhuu
ren of te verkoopen; en na zich ook van
’t vee ontdaan te hebben, zich mede ont-

sa
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heel verstikt, verdurven, en weggerukt 1708.slaan van alle dienaaren en slaaven, daa

toe gehouden , ten einde Compagnies zy
En nadien de Heeren XVII. by schry-omslag, zooveel mogelyk is, in te trek

ven van den 3osten October 1706. aan alleken, en alle die lastige buitenposten te
Dienaars ’t bezit van alle landeryen ont-verminderen, en de extorsie van de Land-

zeggen, hoewel met licentie om de zel-drosten, en booze opzienders ontrent de
ve, die zy hebben, aan anderen te ver-Vrylieden, te beteugelen.
handelen, mits op confiscatie zoo zy ditHoe verre nu deze ordres nagekomen

nalaten, gelyk zy ook niet willen, datof verwaarloost zyn, laat my de tyd nieri
men aan hen eenig Land meer in eygen-toe na te vorschen ; te meer, alzoo nu
som of huur vergunnen zal, verbiedendeal veel jaaren herwaarts deze buiten

hen ook met Koorn , Vee, of Wynposten in de boeken geen aparte rekening
gegeven is , dan alleen aan die van de e handelen, zonder op eenige regten der

rrylieden te impieteren , zoo zou menSaldanha-baai, de thuin Rustenburg, de
met regt mogen vragen, of de vryliedenKlapmuts, en Hottentots-Holland, zynde
die men yder ook toestaat vry te moniet wel te begrypen, waarom dit ontrent

gen slachten; hun vlecsch te verkoopen,de andere nagelaaten is

Alleen is my gebleken uit de Pacht- en met de Hottentots te ruylen, volgens
versof van den 24sten Juli 1704.) wel ietsconditien, van den 27sten Juni 1699., dat
meer zouden konnen wenschen , of vanalleen ’t Woonhuis, de Holcken, Kraal

de Compagnie pretenderen , ten waareen verderen opstal van de buitenpost de
alleen om te beletten , dat de mindereKuilen en van Elsjes Kraal, met den ver

Borgers niet door de vermogenste ver-deren opstal en der zelven grond, aan den
drukt , en in te groote dependentie ge-meestbiedende verkogt zyn, zonder dat
houden wierden.van de landeryen, daar toe behoorende,

Om ’t welke te beletten , men de le-gerept word, en is my ook uit een klein
verantie van ’t vleesch, na expiratie derMemoritje uit de Negotie- boeken ver-
3 jaaren door de Heeren XVII. aan Hu-toont , dat de Klapmuts verkogt is der
zing verleend , aan de ingezetenen in ’tegterrsten Juni 1706. , zonder dat er
generaal , latende de dispozitie 'er af aareenige koopconditien van exsteren ; en
de Borgerraaden in der tyd, zou konnendie maar mondeling door de Heer Elze-
vergunnen , waar door veel armen zou-vier op de Kat opgeveilt en verkog
den geholpen worden; voor al, als menis

Hoe nu met de landeryen , tot die 3 een expres Boekhouder hier toe gebruikt.
die by beurte met een ander de naamenposten behoort hebbende, gehandelt is
der leveranciers aanteckende , op welkezal exact dienen nagevorscht, en volgen.
wyze de Gouverneur altyd zou konnenCompagnies ordres behandelt, en ook on-
weten , wie 'er gelevert had , en wiederzogt te worden, of niet deze of gene
nietvan de nog aangehoude buitenposten wel

Gok moet men de ruiling met de Hot-zouden konnen gemist worden, om veel

tentots voor alle de Borgers open zetten,Europiaanen en slaaven , daar toe ver
mits stellende by die Borgers , die gaancischt, in te trekken ; en wel voorna

ruilen , eenige Dienaars der Compagniemelyk of men niet deze zou konnen

om ’t verongelyken der Hottentots temissen :

weren, en om van wegen de CompagnieVeldwagters aan Stellenbosch.4
eenig rundvee in te ruilen , tot hunnef dito in ’t Land van Waveren.
wagens noodig; of anders dat de Vry-3 dito aan de Groene Kloof

lieden , alleen gaande ruilen , verpligiI dito in Hottentots Holland.
bleven de E. Compagnie, tegen een ci-

dito aan ’t Visschers Hok
vile prys, van ’t noodige te voorzien; en
’t verder aan alle anderen by placaat te15
verbieden, niet alleen om te ruilen, maan
om zich niet buiten zekere limiten te be¬Van welke 15 ik oordeel, dat wel 10

geven , om te beletten dat de Hottentotspersoonen konnen ingetrokken worden,
door geene verstekelingen,vagebonderendealzoo dit maar boerenplaagers zyn, zon
Vrylieden, of uit hun huur geloopender na behooren op Compagnies bosschen
lenegts, geplaagt worden , ’t geen de Hee-eens te letten , dewyl de Vrylieden uii
ren XVII. zekerlyk wel behagen zalde zelve meer hout, dan de Compagnie,
zoo men hun schryven van den zysten Junihebben weten te bekomen
1702., 3den November 1703., en 2astenWeshalven ’er na dient vernomen te
uli 1704. daar tegen maar eens verge-worden , waar dien afval der boomen

tot timmerhout voor de Compagnie ge lykt
kapt, gebleven, en door wie dit weg- Na zoo groote vryheden, den Vrylie-
gehaalt zy , behalven dat ook den aanteel, den toegestaan, zou ’t ondankbaar zyn te

weigeren aan de Compagnie zoodanigeen ’t plantzoen van ’t jong gewasch ge-
pu-3
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ublyke diensten , die de Compagnie in
der tyd voor zich noodig oordeelen mogt,

als by voorbeeld, eenige vragten van
hout, zout, enz. te ryden of te vaaren
de gemeene wegen zamen op te maaken
enz. waar van de bezorging aan de Borger-

raaden zou konnen gelaaten worden.
Vermits nu de Compagnies Dienaars

geen landeryen nog thuinen mogen heb-
ben, en zy egter groente noodig hebben,

behalven dat ook veel Borgers hen niet
willen gerieven , zoo zou het te wen
schen zyn , dat de Majores yder Die
naar een kleen bepaald thuyntje tot
zyn menagie toestond , mits in deze va-
leye of binnen ’t bestek van een uur te
blyven , waar door hunne diensten geer
verlet lyden , en de Borger ook geen
schade te vreesen zou hebben

Ook moet, volgens last van den 3oste-
October 1706. niet te veel Lands aan een
Borger gegeven werden , daar er 2 2

af zouden konnen leven.

Ook wel te letten , dat de schulden
der Coloniers niet te verre ten agterer
raken, waar van de restanten UE. altyd
ppultimo Augusti by eene Memorie moe-
ten werden overgeleverd. Ook moet de
Landdrost 'er wel oppassen, dat de debi-

teuren haare W’ynen, Koorn, &amp;c. niet
op andere namen laten debiteeren , of

leveren, om de Compagnie wegens haar
verschot uyt te stellen

Ook zou men wel redres konnen ma-
ken, ontrent de Knegts in leening aan de
Coloniers te geven, die ultimo Februari
120 beliepen, en waar van ’er veele hun
Meesters ontloopen en gaan vagabon-
deeren, en veel quaad doen, om ’t welk
te beletten die Meesters ; dagen na ’t mis

zen van zoo een Knegt, de Landdros

op zekere pane bekend te maken, en ook
aan den Capiteyn van ’t Fort, om zulke
vagabonden tot hun plicht te brengen.
Ook diend ’t licentie briefje van zoo

een geleend Knegt tot Stellenbosch, o
daar zy onder behooren geregistreerd.
om altyd te konnen zien en bewys te
konnen vorderen , waar die Knegt ge-
bleven is ; behalven dat 'er jaarlyks per
missie van hun huur van den Gouver-
neur verzogt moet werden , dat op een
vasten dag behoord te geschieden

Ook wel te vigileeren tegen de ver-
stekelingen der Schepen , en tegen die
gene, die hen meer als een etmaal geher
bergt hebben; volgens de placcaaten.

Of de verpagtingen der E. Compagnie
verbeterd konnen werden, heb niet kon-
nen vernemen ; maar wel dat de pacht
der Kaapze bieren veel nadeel aan de con¬
siderabelste, te weten , de pacht de

Kaapze Wynen, doet; die, by mortisi-
catie van de eerste ’s jaarlyks wel 4 a5oo0
guld. meer opbrengen zou.

DEVAN

Ook diend men daar op te letten, dat 1708.
deze bieren , alzoo zy niet lang konnen
luuren , en haast verzuuren , niet zeer

chard zyn , dat ook dien brouwer vec
hout verslind

Ook diend UE. te overwegen, of
ok aan Stellenbosch en Draakensteyr
niet een pacht van Kaapze Wynen zou in
e voeren zyn , en dan te beletten, dat in
dic 2 gehugten geen gelagen over al ge-
zet wierden, gelyk nu geschied

Ook zegt de Landdrost,, dat ten
platten lande allerley Actens , en zelfs

T’estamenten, Kodicillen, &amp;c. door on-
gequalificeerden en onkundigen gemaalet
en veel onnoozelen daar by verkort wier-
den, dat behoorde geredresseerd te wer-
den

t Huys, aan de colonie tot Stellenbosch

behoorende , dunket my dat met geer
voordeel voor de zelve aan te houden is

en beter diende verkogt, te meer, alzoo

de cassa daar nu ledig , en ten agteren
is, en om dat de dagelykze onkosten uit
se revenuen niet konnen goed gemaal't

werden
Volgens ’t Placaat den 184en Juni 1689

is yder gehouden op ’t land, hem van de
E. Compagnie gegeven, 100 cikenboo-
men jaarlyks te planten , dat ook by de
grondbrief uitgedrulet staat ; doch alçzoo
alle gronden daar toe niet even bequaan
zyn, zouden de Borgerraaden 2 of 3 be¬
quame stulcken lands konnen uitzien, om
an wegen alle die ingezetenen beplant,
choongehouden , en voor rckening der
E. Compagnie gelevert te worden

Deze Coloniers zyn verdeelt aldns

IOO AnInfantery aan Stellenbosch, -
104Draakestein,

Cavallery aan beide de Gehugten, 9
nfantery in de Tafelvalei in

2 Compagnien 176

Cavallery dito, 64

513

En men meint, dat deze nog al zou-
den konnen vermeerdert worden , ool
sou men de knegts by leening gegeven,
in tyd van nood konnen employeren, en
dit in hunne Acten laaten invloejen

Sok zou men hier by konnen voegen,
en tot 1 of 2 aparte Compagnien konnen
maaken, zoo van de Pennisten, als van
de Chirurgyns , en van de voornaamste
mbagtslieden, en der gener die hun gagie
hebben laaten afschryven. En de anders
compagnie zou bestaan uit zeevaart, en
irtillery- volk. De Capitein der eerste
con zyn de Tweedc persoon, l-ieutenant

n Vaandrig uit de mindere Polityke Be-
dienden, en over de zeevaart den Equi-

pagiemeester, en andere Officieren van
dat
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Deze staan in ’t toekomende nog merke- 19dat stof ; op dat deze, tegen een tyd van
yk te vermeerderen , en zullen der-nood cenigzins gedresseert mogten zyn,

halven in deze pakhuizen der E. Com-dat door een bequaam Sergeant zou kon-
pagnie niet konnen geborgen worden,nen nu en dan geschieden.
zoo dat 'er nog eenige nieuwe zullenMen groet alle Europische vaartuigen
dienen gemaakt, dat alvoorens in ’t Va-en schepen , aankomende, als zy de
serland van de Heeren XVII. daar dientFortres salueren, met gelyk getal van
verzogt te worden, zoo dat niet al ge-schoten, zelfs poetels die klein zyn, dat
schied isdircct aanloopt tegen ’t gebruik van ge-

In ’t jaar 1710. wanneer de Heer Ge- zynheel Indien, en tegen de ordre der Hooge
neraal, Johan van Hoorn, hier als Com-Edelh.Regering, by Misfive van den 124e. Sep¬
missaris was , zogt zyn Edelheyd zich vanember 1698. die dit wel belasten ontrent

Hoorr
by deze borgery bemind te maaken,konings schepen, doch alle anderen maar
niet alleen door aan alle de zelven een 1710.eens; en enterloopers in ’t geheel niet
raay geschenk van geconfyte Gemberhier alsOok dient men de verlooren ankers te
welke zyn Ed: van den Koning van Ban-Commislaaten visschen, en ’er een premie van 6

saris.tam in ’t voorby zeylen geschonken was)Ryksd. op te zetten , na de swaarte der
en Thee, mitsgaders een gift van 1000zelve.
guld. aan den Armen alhier te doen,Heb ook geadvanceert tot Onderkoop-
waar by de Hecr van Rhyn ordinarisman Willem ten Damme, Cassier hier,
Raad van Indien , 5oo guld. voegde,alzoo die bediening altyd door een Onder-
maar zyn Ed. dede ook een voorstel, omkoopman is waargenomen, onder appro-
hier by gelegenheyd een fraay Stadhuys,batie der Heeren XVII.
pde rey daar ’t Huys van de Heer Ble-Die ook verzoeke dat gelieven te ag-
cius staat, en een Borgerwagthuys , tegreëren , dat aan 2 flaaven (de een van
maken; waar in de borgers wel grootenkindsbeen af den Extraordinaar Raad
zin hadden; dog als zy naderhand hoor-Simon van der Stel gedient hebbende, en
len , dat zy' er 1000 Rders toe zoudende ander in dienst van den Heer Willem
moeten uitschieten, zoo bleef dit ganschAdriaan van der Stel geweest hebbende
verk steken.hun vrybrieven gegeven heb, te meer

Zyn Edelheyd dee ock als Commissa-alzoo den laatsten Heer al voor cenigen
ris der Kaap deze navolgende vraagen aantyd een andere slaaf in de plaats gegeven
den Heer Assenburg, en den Raad alhier,nad ; hoewel die naderhand gestorven
wclke ons licht ontrent veel zaaken , teis
voren van ons met opzet voorby gegaan,Men moet ook verzorgen, dat geen lyf-
zullen gevenigens in vryheid worden gestelt, zonder

Acte van cautie 'er nevens , volgens de
Batavische Statuuten , van in 10 jaaren
niet ten laste der Diaconye te komen, V RAAGENdat noodig is ool hier te practiseeren, te
meer , alzoo alzulkc Familien ten laste Door den Heer Johan van
der Diacony gekomen zyn

Hoorn, Gouverneur Generaal vanIk verlaat my daar op, dat UE. deze
Nederlands Indien , Zeevoogt derMemorie, ten dienst der E. Compagnie,
Retourvloot (die in ’t jaar 1709.nakomen zult, alzoo ’t anders vrugteloos
vertrok ) en Commissaris van Kaapis, die op te stellen; gelyk de jonge Heer
der Goede Hoope, in ’tjaar 1710van Goens medc zeer wel aanmerkt; an-

aan den Heer Louis van Assenburg,derzins kon ik my daar van zoo wel ont-
Gouverneur , en den Raad albier,slagen hebben als de twec voorige Heeren
gedaan.Commissarissen zich daar van gedispen-

seert hebben ; doch stel vast dat UE.
Vraage.1

deze defecten redresseeren zal.
E Kaart van ’t Kasteel , door wie dii

en wanneer ’t volbouwt is.Kaap de Goede
Dbegonnen

Hoope 19 April Intwoord
1708. Dit is zynEd. al bevoorens berigt, en

de Kaart zyn Ed. overgegeven.
2 Vraage.P. S. Zyn E. gaf nog eenige ordres

van de verdeeling van dezeDe Kaartontrent de verrotte balken der pakhuizen.

tVlekStadt, of vanIn dit laatste jaar waren hier gelevert aan
Antwoord.de Compagnie

Tarw. Als vooren8744
3 Vraage.Rogge. 2961 Smudden.

Welke de Leden van den Polityken RaadBoonen. 391
Erweten. zyn.105)

Ant-

in
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Antwoord
De Gouverneur, Tweede, Fiscaal in

dependent, en de verdere bevoorens reet
geoelt

Vraags4
Welke de Leden van Justitie

Ant woort

Deze zyn bevoorens al mede gemelt
f Vraage

Wat Collegien hier meer zyn.
Antwoord.

Alle de zelve zyn bevoorens al aange-
wezen by ’t beschryven van de Regeering
der Kaap

6, 7, 8 Vraagen
Wat Militairen , verdere Bedienden der

E. Maatschappy, en hoe veel Borgers.
Ant woord

Hier over is, zoo verre dat noodig is
bevoorens al mede gesproken

9Vraage
Hoe veel Borger-Familien.

Antwoord.
656Borgen

Vrouwen 339
Znonen 458
Dochter 470

1294Groote Slaaven

265.Slaavinnen

Kleine Slaaven 29
u 122dito Slaavinnetjens

69

10 Vraage.
Hoe veel der zelve zich hier aan de Kaay

inthouden.
Ant woord.

Ruim vyf honderd
II Vraage.

Hoe veel huizen in de Tafelbaai staan;

en welke Kerkbedienden bier zyn.
Antwoord.

Hondert vyf en vyftig, die Ratelwagts
geld betalen, en onder de stadt behoo¬
teN

Men heeft nu aan ’t Kasteel een Predi-
kant, en een aan Stellenbosch, doch nu
was de Predikantsplaats op Draakenstein

open. Ook wint een Predikant hier op
zyn hoogste 120 guld. ter maand, mits
25 per Cento verlies en dan, by gunst,
geld genietende

Hier waren ook 5 Krankbezoekers, 2
aan ’t Kasteel, 2 op Draakestein, eer
Fransche en een Nederduitsche, en 1 aar

Stellenbosch, welke laatste ook Geheim
schryver van den Landdrost en Heemraac
is

Aan ’t Kasteel zyn ook : Ouderlingen,
een Dienaar der E. Compagnie, en een
Borger, en 4 Diakenen, van yder twec ;
mitsgaders 2 Ouderlingen en 2 Diakenen
aan Stellenbosch, en 2 Ouderlingen en :
Diakenen op Draakestein.

De regeerende Diakenen hebben ’t op

VANDE

zigt over de nieuwe Kerk, die in ’t jaar
1701, uit de Armen-middelen begonnen

is gebouwt te worden. Ook staat het
bestier der Armen-middelen en van de
Kerkelyke inkomsten alleen aan hen

doch geen penningen mogen anders dan
by besluit van den Kerkenraad uitgezet
en ook geen andere verbetering aan de

Kerk gedaan worden
Volgens de boekjens der Diakonie wa-

ren de inkomsten van ’t jaar 1709. to
4676 71710.

872 16cDe uitgave
12 Vraage.

Waar bier buiten al volk legt ?
Antwoord

Op de buitenposten in ’t land van Wa-
veren legt ; man , in de Groene Kloor
nu 4, aan de Klapmuts in ’t Grasveld 2,
aan Visschershokk 2, op de Leeuwenkar
2, en in ’t Rietveld zoimtyds 3 of 4 om
riet voor de E. Compagnie te kappen.

Op ’t Robben -eiland legt I sergeant,
I korporaal, en 7 soldaaten

Op 't Dassen-eiland heeft men geen
volk, dan als men Traan brand.

nde Saldanha-baai legt I korporaal,

en 3 soldaaten.

Ook legt 'er nog veel volk op andere
buitenposten, behalven de baazen en on-
derbaazen in yder thuin , en de baas-
houtkapper met zyn volle in de bosschen
t Paradys, enz. met zyn veldwagter, om

opzigt over de bosschen te nemen.
Van de buitenbezetting, en landen,

zyn geen kaarten; maar wel erf-boeken
van yder huis en plaats , zoo aan ’t Ka-
steel, als aan Stellenbosch, en op Draa-
gestein

De Punten van ’t Kasteel zyn deze

Catzenelleboge
Die alle zeer welNassau.

zvan geschut voor-Leerdam

zien zynrangie

Suuren.
13 Vraage

Hoe veel runderen, schaapen, paarden,
onz. bier zyn

Antwoord.

Volgens opgave der Borgers waren ’er
hoewel ongetwyffelt eer meei) deze :

131630Schaapen.
Ofsen. 7091

Koejen. 6352

Kalveren 357.

266Vaarzen

288Dito der E. Compagnie
Perziaanze Ezels. 6Semeene dito

6Perziaanze Schaapen
Hottentotsze Schaapen tot spys

123voor de slaaven ingeruilt.
Runderen, melkkoejen, vaarzen

823en 2 trekossen, kalveren.
Ossenwagens.

Paar¬

710.
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’t zelve, als Compagnies slaaven, uitge- 1710

Paardewagens.
nomen de peper, genieten.Karren.

Hoe veel wagens, karren, enz. 'er by Wat nu de kostgelden, rantsoenen, enz.
de Borgers zyn, is onbekent

hier betreft,14 Vraage Het kostgeld van den GouverneurHoe veel leggers Wyn men nu hier in een
30Ryksd.is hier ter maantjaar van de wynoegst, mitsgaders van d

Ook krygt zyn Ed. eenigen voorraad
koornoegft heeft

voor de tafel, volgens een aparteAnt woord
rekening in’t groot bockDit jaar by opgave waren ’er Het kostgeld van den Tweeden2729300

wynstokken, 13en van den Fiscaal1190waar van zouden komen leggers. Nevens 20 pond boter
Anders rekent men i legger kaarzen.S

wyn van 1000 wynstokken 2 kannen olyven -olic.
Dit jaar waren ’er gezaaid 1582.

4. traanmudden terw
mudde tarw.32026.uEn daar af gewonner

16 kannen wynVan 375 mudden rogge wa
2 vragten brandhout1175ge wonner De Capitein en Predikant genie-110Van 73; dito garst 13ten kostgeldEn ’t jaar te vooren gewonnen,

Brandhout, en tarw als vooren188761313 mudden tarw,
Boter 10 poncdoch1685305 dito rogge,

Van 8
Kaarzen S dito , aan ’t Ka-

t 54.64; dito garst,
steel ; doch aan Stellen-

opDoch dit wort zelden na waarheic
bosch, en op Draakesteingegeven, om de tiende te ontwyken.
maar 4 pond , als ook

15 Vraage
de Capitein.Hoe veel Hottentots onder Compagnies g

Olyven-olie 2 kannenhoorzaambeid staan
Traan 4 dito.Antwoord
Wyn 8 ditoDit is niet wel te bepaalen , alzoo zy

Schij per Brommert,de Lieutenant
met hunvee dan hier, dan daar, leggen

yderOpperwondheeleen  de

Ryksd.kostgeleVolgens de jongst geslotene boeker
Wyn 6 kannen.waren ’er in een jaar za leggers traan of
Brandhout i vragthet Dassen-eiland en in de Saldanha-baar.

De Onderkooplieden, Boekhou-
en nu jongft op ’t Dassen-eiland nog 16

in bediening zynde , Krankders,leggers , van zeerobben gebrand. Men
bezoekers , Baas Thuinier, Baashad dat bevoorens ook al getragt van 6Ryksd.aan kostgeldSmidNoordkapers te doen , waar toe alle di

Wyn 6 kannengerecdschappen reets ontboden waren;
Brandhout i vragt

doch daar is niets op gevolgt Assistenten, Provisioneel dito, de

Landdrost, Sergeanten, Bode, On-Compagnies slaaven hier waren onder
kostderwondheeler , Baazenden 3rsten Augusti deze:
Ryksd.4geld- in 127Mans

Wyn 1; kan.18.Vrouwen - De Onderbaazen, Mandoors, Zieken-
Kinderen - 130

vader, Koetzier, enz. 3 Ryksd. vry geld440 koppen

even eens als de zynde 1i persoonen, waar van 7 persoo-Die een brood ’s weeks

nen genieten 2 Ryksd. vry geldbezetting) genieten , benevens eenige
Ambagtslieden 1: Ryksd. vry geld, enoude ryst, eenige azyn, eenige ponden

peper, en tweemaal ’s jaars kleederen 1; Ryksd. subsidie, en alle weck 1 brooc
doch de Mandoors, en andere Hoofden, van 9 pond

Corporaals I Ryksd. vry geld, ; ditclerygen dubbeld van ’t zeildock, en blaauu
lywaad ; en beliepen de winterkleede- subsidie, brood als vooren.

u SC Soldaaten, Matroozen, Bosschieters,
ren 352.

S2771 enz. : Reaal vry,  subsidie, brood alsen de zomerkleeding,
vooren.

6295 -10N Een Predikants weduwe geniet het
halve tractement (of de helft der buiten-51Onder den 31sten Augusti waren hie-
voordeelen ) van een Predikant van Stel-1Banditen, en daar onder  meyden.
lenboschenEuropiaanen op ’t Robben-eiland De leverantie der schaapen had voor deMa-31 Inlanders , zynde Chineezen ,

enhelft de Burgerraad Henning Husingleyers, Macassaaren, Cingaleezen , dic
voor7

V. DEEL.
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daar over gedaanc vraagen, opgegeven 1714

voor de andere helft de Burgerraad Klaas
zyn.Henrikszoon Diepenauw, en Michiel Ley ; Wy zouden nog veel andere dingen

welker accoord , voor ; jaaren met de hier hebben konnen byvoegen ; doch heb
Compagnie aangegaan, nu in ’t jaar 1710. en die reeds hier en daar opandere plaat

zou ten einde loopen. zen, daar het te pas quam, opgegevenDe vaartuigen , die men hier had,
en aangehaalt, behalven dat wy ook bestwaren de brigantyn d’Anoy, de galjoots
oordeelden zommige zaaken over te slaan,de Mercurius , de Postlooper, i land
om geen meer licht aan dezen en genenboot, en a schuiten
lan ’t behoort, te gevenMen geeft doorgaans aan yder schir

Verder is 'er onder de regeering van devan 160voet, na Indien gaande 12 schaa
Heer van Assenburg niet anders van belancpen ; doch aan een van 145 voet maar
oorgevallen , dan dat zyn Twecde per-10, en 8 aan een van 130, en 6 aan eci

soon de Heet d'Ableing in ’t jaar 1710
van 100 voeten

ook als Extraordinair Raad na Indiën ver-Baas Hartog alleen levert de groente
trokcken, en als Twecde door de Heeraan de schepen uit ’s Compagnies thuin,
Willem Helot vervangen , waar na debestaande in kool, geele wortelen, knol-
Heer van Assenburg den 27sten Decemberlen, radys, salaade, boontjens, zuuring,
1711. hier overleden isboeren -boonen, beete, en andere fyne

Ondertusschen wiert de Heer Helot bygroente , doch dat laatste maar voor de
De Heeden Raad als Gezaghebber aangestelt, diekajuit, alles na den tyd van ’t jaar; ook Chavon-

lit tot den 24sten Maart 1714. waargeno-wel queeqeeren, konkommers, en pom ves, Land
men heeft , wanneer de Heer Maurits voogt inpoenen, als er die overvloedig zyn
Pasques de Cbavonnes met de Kolckenge ’t jaarDe vertrekkende schepen monstert de

1714.nier als Extraordinair Raad van Indien,Fiscaal independent, die daar toe wel der
en Gouverneur van de Kaap der GoedeSoldy-boekhouder, of den Overdrager,
Hoope, en van ’t eiland Mauritius, ver-gebruikt
cheenHet brandhout wort uit 's Compagnies

Zyn Ed. wiert door de Heeren Helotbosschen gehakt, en met haare wagens
Valkenier (Zeevoogt der Retourvlooten ossen of paarden herwaarts gebragt.
en veel andere Heeren, onder 't balderenKalk wort van de schelpen , door de
van ’t geschut (doende ’t Fort z1, de AdBanditen op ’t Robben- eiland geraapi
miraal 19, de Onderzecvoogt 17 , dezynde, gebiand ; doch dit wort gemee
Schout by nacht 15, en de verdere schc-nelyk op ’t plein van ’t Kasteel of voor
en der vloot 13 schooten yder, toen zyn’t Ravelyn gedaan.

Ed. van boord ging) zeer staatelyk af-Jaarlyks word hier ook een ziel-beschry-
gehaalt , en den 28sten dito als Gouverneurving, nevens een omstandige aanteekening
voorgestelt. Zyn Ed. quam daar metvan yders bezit, voor zoo verre de land-
Mevrouw zyne gemaalinne, en ettelyk-bouw, enz. raakt, opgestelt, en alles
tinderen , benevens zynen neve, Capiteirdoor uitdrukkelyk daar toe uitgezonder

Gecommitteerden opgenomen. havonnes

By de komste van de Heer ChavonneHottentots-Holland was zeer goed voor
trad de Heer Helot weer tot zyn voorigepaarden, rammen, en moerschaapen mei
bediening van Twecde persoon, doch hihaare zuigelingen ; de Klapmuts voor

ossen en bulien ; de Kuil voor jonge bediende die maar ’t jaar 1715., wanneer
oyen, speellammeren, en vaarzen ; de zyn E. (een koek hem door een ondank
Tygerbergen , Bommelshoek, en de aaren gebalken) na ’t Vaderland ontbo-

Boereboom voor moerschaapen , gelyk den , en door de Heer Abraham Kra-

mede aan de diepe Rivieren; en Henrik nendonk als Opperkoopman en Twecde
Vissershoek voor hamels; de Riet-valle vervangen wiert, die deze bediening tot

voor geiten en bokken, die alle te zamen t jaar 1721. waargenomen heeft, en toen
hier overleden is, zynde (zoo men zeideom de bequame weiden zeer verre var
kort te vooren of 1720. buitengemeermalkanderen leggen.
Raad van Indien gemaakt. Hy is in datGroene en graauwe erweten waren ’er
zelve jaar door den Heer Jan de la Fontainenu mede , doch de laatste nog weinig;
als Tweede vervangen , die deze bedic-doch zoo veel te meer witte of turkze

ning tot nog toe hier waarneemtuitgepelde boonen te bekomen, het last
Ondertusschen bestierde de Heer devan 3066 pond tegen 315 -7 0 ofd

havonnes deze Kaapze Colonie, volgensmudde tegen 18 guld., en i last groen
de berigten , van daar gekomen , zeererweten tegen 367 - 118 of 21 guld
loffelyk ; doch in ’t jaar 1725. verstondende mudde
vy, dat zyn Ed. den Ssten September 1724Dit nu zyn wel de voornaamste zaa-

hier overleden , gelyk in des zelfs plaatsken, die in dezer voegen door den Heer
de Heer Pieter Gysbert Noot Directeur enGouverneur Assenburg, en zyn Raad, aan
Ingenieur over de Fortificatien en Ap-zyn Edelheid, op zyne verscheidenerlei

pro¬
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Transporproches van Indien in September 1725
De soldye van den Opper-door de Heeren XVII. gekooren , hoe-

koopman , Fiscaal Indepen-wel hy eerst in ’t jaar 1726. hier als Land-
dent, Capitcin, Predikant, envoogt komen zal
Equipagiemeester , komt ofEer wy nu van deze stoffe afscheiden 100, en van den Predikant, by

moeten wy deze en gene zaaken , onder
zyn tweede verband, op 120

de vraagstukken , door den Heer van Hoor guld. ter maand, en haar kost-
gedaan, en zoo net niet, als het behoort, geld , tegen 13 Rders en de
beant woord, wat nader ophelderen. verdere buiten-voordeelen tot

geld gemaakt (doch de Equi-Hollandze guld.
pagiemeester trekt maar BRderDe Gouverneur trekct jaar
en de buiten-voordeelen, ge-2400lyks aan gagie
lyk in de Heer van Hoorn.Kostgeld, 3o Rders ter
vraagstulken gemelt is) hie-maand, of in ’t jaar 9¬
by gerekent , zoo trekt yderEn buiten dien nog maan

datontrent 1800 guld. ruim,delyks Ryst, 1500 pond
van deze ; uitmaaktPadi, orRyst in bossen, 3Ob.

Boekweite Meel, 2 mudd
De Lieutenant trekt aan

of 360 pond
soldye co, en aan kostgeldSchaapen,
Rders ter maand, en me4 kan.Olyven-olie,
zyn andere voordeelen 11010Azyn, zooveel noodig is.

Brandewyn 4 kannr

Den Opperwondheeler 116
Wyn, een Inlandze em-

mer
12 Onderkooplieden, en16 kann.Scl

Vaandrigs, yder 7o8 guldMom,of Holl. bier, 2o dito.
in ’t jaar trekkende, komt25 pond.Boter

te zamen 8406Wasch-kaarzen, 15dito
Smeer-kaarzen, 10 dito.

en8 Boekhouders ,Zoute vleesch, of
Krankbezoekers yder720 ditoSpel
trekkende 30 guld., en 53ditoSpeceryen,
Rders kostgeld, met hunne31 voerBrandhout,
buiten-voordeelen genie-Verder geniet hy vry
tende 5i3 guld., komt tevakhuis, of van klee-
zamen 694.deren tot zyn lyf, der

inkoop tegen 25 pei 20 Assistenten , yder 2cCento, en ook wel te-
guld., en 34 Rders tergen den inlroop.
maand, of 354 guld. metVrugten uit Com-
hunne buiten -voordeelerpagnie’s thuin om niet.
in ’t jaar trekkende, komt 4248

laaven en Slaavinnen

tot zyn huis noodig en
22 Meesters, Sergean-der zelver kost en klce

ten, Baazen, enz. te za-deren vry
men trelckende 78Voor ’t afscheidsmaal

aan de retourvloot soo
De verdere Bezetting

guld
Soldye 7388.Welke somme zyn
Hunne buiten-voordeelen 11800Ed ook trekt, als hy in 115156

eenige Commissie der E-
Compagnie op de rheedc te zamen - 133450
gaat, of ook zoo zyn
Ed. een schip, in nooo Waar benevens de E. Maatschappy
zynde, red

jaarlyks hier nog een groote somme aarBenevens verscheide
andere noodige zaaken bekostigen moet

andere buiten-voordec
welke alle net aan te wyzen ik juist zoolen zonder naam
noodig niet oordeeleAl welkc buiten-

Wat voordeelen zy nu hier tegen trektvoordeelen , tot gelc
is uit het bevoorens reets aangehaalde ligt

gebragt, te zamen nog
op te maaken, doch geloove niet, datwel uitmaaken 60L

het nu nog in verre na tegen haare on-9300
kostenT2
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kossen opwegen kan , behalven dat zy van ons ook een Amsterdams schip, Bar-
al ettelyke duizenden aan de Burgers ir nevelt genaamt, op dit eiland in de rivier

’t verschot is ; doch metter tyd zal dat van Sadian bon Portogeweest, in ’t N. O.
egter beteren. op 2o graaden , 2 min. Z. breedte gele-

Eer wy van de zaaken van de Kaay gen , daar de schipper Jan de KoningEetge
afscheiden, moeten wy ook aanmerkenbyzon- en de Onderkoopman Servaas Geurtzoon,

serheden dat de E. Maatschappy nu en dan wel den pden September aan land na den ko-
van Ma-eens een schip na ’t eiland Madagascar om ning Romoni ginigen , om eenigen voor-
dagascar slaaven, den meesten tyd op de rivier van raad voor hanne zieken re bespreken,

Maningaar aldaar handelende , daar ook welken koning zy ten uitersten onbeschei-
wel Engelzen (doch meest roovers, die den vonden , alzoo hy hen dvong voor
niet te vertrouwen zyn) komen , ge- 10s  fnaphaanen , en i dito voor 100
zonden heeft. Ook zyn de onzen wel pond ryst te geven , daar bevens bela-
aan ’t Fort Dauphin hier geweest , daar stende, zoo zy dat niet deden, hen aan
men zegt, dat een Jood, koning Samue stonts maar voor de kop te schieten; en
genaamt, ’t oppergebied, en zeer groo na allenschyn, zouden zy dat dreygement
ontzag over dat volk heeft. De rivier niet geacht hebben, ten ware zy door den
van Maningaar Joopt met 7 monder tolk dien aangaande gewaarschouwt waren,
in zee, ontfangende verscheide rivier- weshalven zy zynen onbillyken eisch maar

kens , die in de zelve haaren naam ver toestonden, en toen zooras, als ’t moge
liezen. lyk was, mer hunne zieken en goederen,

Men kan de zelve met een schip we die zy aan land gebragt hadden, en daar
16 of 18 mylen opvaaren, en ; van ’t ei- hy nog veel van dede rooven, maar van
land staat nu onder een oud koning, die daar vertrokken.
zich 15 of 16 mylen van de ankerplaat. Ook hadden de onzen , by de goede
ophoud , en zyn zoon meest regeeren gelegenheid, die zy van Mauritius had-

aat. Hy hielt een wagt van zoo goede den, eenige bezetting van daar op Ma-
schutters, regeeide zeer straf, en schiet dagascar uitgezet , om door anderen ’er
ongemeen net; doch anderen mogen niet nietuitgesloten te worden, en om te zien,
schieten. Wy vertoonen deze rivier of men daar geen ossen-vleesch voor In-
No. 50. 2. dien zou konnen inzouten, en of 'er ook

geen andere voordeelen voor ons te doerDe laatste maal is 'er in’t jaar 1719
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T11 Sadesase.
Eagraofplaats, der Grocten p adagasçor¬

ren. Men ziet ze in de kaart Beoostenwaren ; waar toe men Macalena Nova
Africa, en tusschen de vaste wal, en dieverkooren had, dat niet verre van Saaian
ran ’t eiland Madagascar, pas Benoorden

bon porto legt
de droogte , die men Beoosten Joan deDe Begraaf-plaats, der voornaamste
Nova vind, leggenGrooten alhier, vertoonen wy by No

Op het eiland Ansuani is in ’t jaar50. b.
1684. het schip de Burgt van Leyden, inWy plagten ook een handelplaats op
nood van te vergaan zynde , van de re-t dorp Fombetokke te hebben , weike
tourvloot , aan welle het nood -zeinenwy No. 50. c. afbeelden, gelyk ookt het
sede, aangeweest, en het Japans Opper-

koninklyk hof van den koning van Tanan¬
hoofd, de Heer Henrik Canzius, HoofdArivo in de prent No. 50. d. doch alle
op dien bodem , ’er toen overleden, endeze plaatzen, gelyk ook onze voornaame
begraven onder een grooten boom , diehandelplaats in de groote baai van Ma-
zynE., aan land komende, zag, en on-gellage, hebben wy eindelyk weder ver-
der welken zyn E- toen al, wel voelen-laaten, en ons meest aan die in de riviei
de, dat hy ’t niet verder brengen zoude,

van Maningaar gehouden.
verzogt, dat men, indien hy hier stierf,Zomtyds zyn de onzen ook wel op de
hem wilde begraven.Majotze eilanden , by tyden van nood, By die gelegenheid hebben de onzen Kaart van

en in verlegenheid om water en verver-
van ’t ei-ook een kaartje van dit eiland gemaakt,

sching van hier aangeweest
land An-zoo als wy het by No. 44. in prent verDaar zyn 'er 4 of F in getal, die Be¬ uani.

oonen.westen den N. hoek van ’t eiland Mada- Op dit Ansuani zyn 3 steden, Domo-
gascar, en tusschen ’t land van Mozambi-

en Monjefaan , deni , de grootste
ke, ontrent op ri en 12 graaden Zuidei

hoofdstadt , die in ’t gebergte legt, enbreedte leggen, van ’t N. W. na 't Z. O
daar den koning zyn hof houd, mitsga¬strckkende , en Angazesia, of Gazids,
ders Sjammedoe , de kleinste ; buitenMoelalia, of Mohelia, Ansuani, of Ju
welke op ’t zelve ook het vlek Wane is,anui, Comora, en Majotta genaamt,
lat zich ontrent in ’t midden , tusschenby welke nog de droogie, Cambraccas,
Domoni, en Sjammedoe vertoontlegt. Ook legt op 16 graaden nog een

Monjefaan is een stadt als Amsterdam,ciland , Joan de Nova genaamt , dan
en legt wel 7 mylen ’t gebergte in, ’t geende onzen nu en dan ook al eens aangie-

hicr73
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En dit is wel het voornaamste dat wyhier hemel-hoog is, en voor de hoogfte
van deze Colonie, in opzigt van het webergen aan de Kaap der Goede Hoope

reldlyke te zeggen hebben.niet behoeft te wyken.

HOOFDSTUK.ZEVENDE

Kaart van ’t zelve , en een Teekc-VAAKEN van het eiland Mauritius.
GrooteOp wat breedte en lengie het legt.Ening van de Rheede en ’t Land.

des zelfs. Gezonde lugt, en vrugthaare grond. Wat bier valt, van Dieren, Vogels
Orkaanen. Wanneer dit Eiland eersten Visschen. Zeltzaame Visschen. Amber.

ontdekt is. Door de Portugeezen, enz. Komst der Nederlanders bier. Opperhoof
den van dit Eiland. Lyst der zelve

gen, komt my voor, dat men in geenAt de Gouverneurs van de Kaar
Laeken

der schryvers over de zaaken van de Kaarder Goede Hoope niet alleen over
van he

iets daar van aangeteekent vind , dat indeze Colonie op dien Zuider-eiland L
Mauritius veelen, als onkundig daar af, nog eenig-hoek van Africa, maar ook over het eiland

zins, doch geenzins in ’t werk van PieterMauritius, miet den aankleve van dien
Colben, te verschoonen is’t oppergezag hebben , is ons bevoorens

Het eerste, dat wy als iet fraais, enal uit deze en gene zaaken gebleken; Kaart van
ongemeens van dit eiland Mauritius te 12evedoch om alles met de vereischte ordre te
berde brengen , is een zeer nette Kaart en eenverhandelen , zoo hebben wy eerst van
van ’t zelve, onder No. 41., met een Teek-de zaaken , die tot de Kaap der Goede
nette vertooning van dit land , zoo als ning varHoope behoorden, willen spreken , om de heede
men ’t ziet , wanneer men op de rheede en ’tlandnu tot die van ’t eiland Mauritius in ’t by
legt, onder No. 42. , zoo als dit inzonder over te gaan, hoewel wy daar van
’t jaar 1642., door Abel Tasman zelf, terniet veel weten te melden
ordre van de Heer Commandeur AdriaanAls iet wonders, moet ik voor af zeg

767¬
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of ten anker komen, by ’t Fort Frederikvan der Stel, geteckent is; doch mit een
dat wy No. 42. A. vertoonen) in denetter teckening van de Heer Gouverneur.

Swarte rivier, en in de N. W. baai,Willem Adriaan van der Stel , ons door
daar ’t zeer wel te leggen, alzoo 'er geenzyn Ed. ter hand gestelt, verbetert
slag van water is, om dat de zee breektHet eiland legt op 21 graaden Zuider

Op wa op de reven , tusschen welke men hierbreedte, en op de lengte van 78 graadenbreedte
inlegt.co min. , en beslaat in de rondte (zooen lengt.

Ontrent het Fort valt de grond wat
het legt. my ’t Opperhoofd Lamotius gezegt heeft

steenagtig; maar anders is de zelve door-ondervonden te hebben, by een landrog
gaans roodagtig, gemeenelyk zeer goed,door den zelven rondom dit eiland gedaan
en ongemeen vrugtbaar , in zoo verre,geen 96 gelyk eenige onkundigen in
dat de Vaderlandze zaaden beter hier,voorige tyden opgaven, maar 60 my
dan daar tieren, gelyk my de Heer La-len.

motius zeide wegens de tarw, rogge, garst,Het is zeer bergagtig, en men vinc
Ct1e poekweit, ja van ’t vlas zelf, dat hierer hemelhoog gebergte, dat meest altyd

des zelf- hooger van steel , dan in ’t Vaderland.met wolken bedelet is, en onder de zelve
viel, ondervonden te hebben.vint men ook Pieter Boths berg, en Pie-

Men heeft hier ook ongemeene groote wat lie-ter Boths baai daar ontrent , ter ge-
vosschen met allerlei soorten van schoone valt,dagtenis , dat die eerste Landvoogt van
boomen, tot timmerhout dienstig, maarIndien , hier ontrent zyn leven tegen
voor al het schoonste, gladste, swartste,de rotzen van dezen berg liet. Ook ziet
en allerbeste ebbenhout, dat in de wereldmen, dat die baai in ’t jaar 1709. door de
bekent , behalven dat ’er ook een soortFransche schepen le Curieux, en le Dili-
van rood, als mede van geel ebben-houtgent, nog is bezogt
is , dat men zekerlyk voor 't AmbonschHet is uitnement gezond van lugt-Geronde
lassihout, of een soort daar van, houdenstreck , zeer gelegen voor de schepen,

ugt, en

die uit Indien komen, en van ongemeen1ba2 kan

re grond Men heeft ’er ook zeer veel zoete ennelder en zeer goed drinkwater voorzien.
zuure citroen- en orangie- boomen, dieDe heetc tyd is hier van Juni tot Febru-
'er in ’t jaar 1606. door de Heer Mateliefar De regen-tyd , in welke zy hier
van keernen, die hy van ’t eiland Anna-zaajen, duurt 5 of 6 weken
bon hier medegebragt had, geplant zyn.Men kan ’er op drie plaatzen havenen,

n
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En digt by ’t Fort ziet men een groo ook zeer lang van pooten en hals, hoe-
bosch 'er af, en daar ontrent een groote wel van lichaam niet grooter , dan een
plantagie van tabak, en zuikerriet. Mer gans, zyn. Misschien dat dit de walg-
heekt ’er ongemeene schoone ananas, pi- vogel is, van welken men in de tweede
sang, en andere Indische vrugten. De reize van Jacob van Neck leest
Calappus, en andere boomen , zyn ’e Daar zyn ook musschen, boschduiver
zeer veel. In ’t laatste van ’t verblyf der ( zommigen met roode staarten) en meer-
onzen hier was ’er ook een Compagnies en , doch weinig, als ook allerlei pape-
thuin met allerlei Vaderlandze vrugten; gaajen, met lange staarten , vleermuizen,
maar de ryst wil ’er niet wel groejen flamengos, groote veldhoenders, en wilde

Viervoetig gedierte plagt in de oudste hoenderen.

tyden hier niet te wezen uitgezondert Ongemeen veel ratten heeft men ’er
veel wilden of verwilderde katten; maa ook, die ( gelyk de aapen) de erweten,
die voornoemde Heer heeft ’er toen ook boonen , ’t zuikerriet, ja al 't gewasch
roverkens, en zo bokken en geiten, ge- des velds , wegknaauwen. Tegen de
lyk ’er anderen naderhand koebeesten zelve heeft men hier wel katten op ’t ei-
en harten, om voort te teelen, gebrag land gebragt ; doch de zelve zyn mette
hebben, die ondertusschen hier sterk ver- -yd, en by ’t dikwils verlaaten van dit
menigvuldigt, byzonder vet, van Ma- eiland, verwildert, en buiten de ratten,
dagascar gebragt zyn. Ook heeft men doen ook de rupzen hier z of 3 maanden
'er veel wilde paarden. ang ongemeene groote schaden

Het ciland krielde eertyds van wild Hier vallen geen slangen, luizen, vloyen
ganzen, endvogels, meeuwen, zee- er padden, nog kikvorschen.
landschildpadden ; doch metter tyd zyn Hier is ook ongemeen veel schoonc
die vogels en andere dieren sterk ver visch. Onder de grootste telt men de
mindert. Endaar plagten ook meer zet zeekoejen van 5, 6of 70o ponden swaar
soejen, dan wel in de laatste tyden, t Men heeft ’er salmonet, steenbraassem
zyn cercuados, Jacob Evertzen, snock, bot

Men heeft 'er zeer veel vogels als put en een groene pagegaais-bek ongemeenvan Die-
vet en lekker van smaak, van grootre alsren, Vo-tooren , ook een vogel, doorgaans de reu-

gels een schelvisch, en de zelve wort met deen genaamt , om dat des zelfs hoofd wel
harpoen in een ten hemelstcigende golfVilichen. of 6 voeten hoog staat, behalven dat zy

ge¬
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rens 2 Rders en een fles arak op de oncegevangen, ja de visch is 'er zoo overvloe-
gezet had ; maar zedert de Heer La-dig , dat men dikwils genoodzaakr is,
motius 5 Rders op de once zette , kreegcenige daar van te laaten over de beorden
hy een stuk van 6 pond , en naderhandvan ’t net springen , alzoo ’t anders we-
verscheide anderen, die al vry swaar wa-gens de menigte scheuren zou. Daar zyn
ren , gelyk men toen ook met eenigeook veel harders, rog, platte visch, als
Burgers van Compagnies wegen een ac-braassem, en veel schoone oesters.
coord aangegaan heeft , die tot staavingZee- en landkrabben zyn ’er mede ;
van dien, 1 pond voor niet aan de Com-doch weinig; en in de rivieren, of bin-
pagnie schonken. Dit duurde 1 of 2nenwaters, heeft men paalingen van 5 of
aaren lang , dat zy aan de Compagnie6 voeten lang, en die een haive voet dik,
den Amber volgens dit verdrag leverden;en zomtyds nog dikker, zyn.
doch verzogten naderhiand zelf hier vanOnder de visschen , die men hier tot
ontslagen te zyn.spyze heeft, zyn ’er ook veel, die we- Men heeft hier, niet alle jaar; maar opkggens hunne fraaje verwen waardig zyn in
op zommige jaaren, vervaarlyke orkaanen, nen.een kabinet van een liefhebber van dier-
en wel meest in Februari, en hoewel die

gelyke zeltzaamheden bewaart te worden.
zoo men zegt) maar een half etmaalIk heb 'er 255 van in ’t jaar 1714. by de

lang duuren, zoo volgt daar egter gemec-Heer Lamotius (wel eer hier Opperhoofd
nelyk nog een swaare storm van 3 of 4aan Kaap der Goede Hoope gezien, die
dagen aan een op. Als zulk een orkaanongemeen fraai door zyn E. geteekent,
begint, zoo weet men aan land zelf niet,uitnement van allerlei verwen door mal-
waar zich te bergen; en men is genood-kanderen , en veel van ’t zelve fatsoen.
zaakt tegen de gruwelyke woede vanals die zeltzaame vischjens, die wy onder
’t onweder dan in holen en spelonken vanAmboina ’s stoffe vertoonen, maar door-
’t gebergte te kruipen, zonder dat yemantgaans van een geheel andere, hoewel on-
zich in zyn huis zeker agt.gemeene fraaje verwe waren ; oolt zag ik

Egter moet men zeggen, dat men 'er
er verscheide zeer fraaje zeepaardekens,

nu in ettelyke jaaren die zoo menigvul-zeckrabben, zeestarren, enz. die verdien-
dig ofte swaar niet , dan wel in de voo-

den bewaart te worden.
rige tyden, vernomen heeft.Hier plagt ook veel graauwe schoone

Men zeild noit voorby dit eiland, als
Amber te vallen , waar op men bevoo-

men

V. DEEL.
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men uit Indien komt, of men heeft en
1506.

al zoo eenig gevoelen af, dat men ’e
ontrent is, en men is ’er doorgaans zeer
bekommert voor, om dat 'er de E. Com-
pagnie nu en dan al menig schoon schit
ontrent verlooren heeft

Veele houden dit voor ’t eiland Cerne
Wannee

van Plinius; doch hoe kan dat waar zyndit Eilanc
eerst ont-daar hy dat op 18 graaden 3o min. Zuide
dekt is breedte, en ook tegen over de golf van

Perzien, plaatst, en daar die op 21 graa
den legt
By de Ouden zyn verscheide eilanden
van dien naam, gelyk wy elders aanmer-
ken, en by den Geleerden Bochart in zyr
Pbaleg ook te zien is, geweest; maar ik
ben van oordeel, dat de Ouden dit eiland

al mede niet gekent hebben, alzoo zy
zonder kompas en peylkompassen ’er by,
niet in staat waren, om dit eiland te ont-
dekken. Ik lees wel , dat de Feniciers
na Cerne om huiden en olifants -tander

voeren; maar hier uit blykt my niet, dat
Mauritius het zelve met Cerne der Ouden
is ; ook vielen hier toen nog geen hui-

den, en in ’t geheel geen olifants-tanden
behalven dat hun Cerne ook een eiland

alders gelegen, is.
Men wil, dat het zelve in ’t jaar 1506.Door de

allereerst door den Portugees Tristan deP-ctuge¬

Cunba ontdekt, en dat die Natie hier nuxen, eni

en dan, als de nood het vereischte, wel

eens aangegierd is, hoewel ik zeer weinig
daar van in hunne schriften aangehaal
vinde. Zy noemden dit Ilha do Cerne,

of ’t swaanen eiland , na groote vogels,
als swaanen, hier vallende. Ook hebben

zy 't Diego Rodrigos (dat nu de naam van

een geheel ander eiland is) genaamt.

Na hen zyn hier, wel 10of 12 jaarer

voor onze Natie, nu en dan Engelschen
om hunne lekken te stoppen, en na drink-
water en verversching om te zien, aan
geweest

De eerste van onze Natie, die hier
Karc

quam, was Wybrand van Warwyk, die
der Ne-

zy zyn tweede togt na Indien hier mederlan-

ders hier sschepen van zyn vloot, Amsterdam,
Zeeland, Gelderland, Utrecht, en Vries-

land , den 18den September ten anke
quam
Naderhand zyn 'er van tyd tot tyd (ge-

lyk men in de reizen van onze Natie,
zien kan) dezen en genen met hunne
schepen, al mede om lekken te stop-
pen, of om water te haalen, en zich te
ververschen, aangegiert

Dus is 'er in ’t jaar 1601. Wolfert Her-
manszoon inAugusti of September geweest
by wiens tyd ik dit eiland nog Diego Ro¬
driges , doch naderhand door de onzen
Mauritius, na den Prins van dien naam,
nernoemt vinde

In ’t jaar 1602. quam ’er Adriaar
Maartzen Blok met de schepen Hoorn,

VAN HET

de Groene Leeuw, en Enkhuizen of de 1cos,
Bruinvisch, in Juni, en bleef 'er tot den
Ssten Scptember.

De Heer Matelief quam hier den 1sten
anuari 1606., die hierverscheide orange-
oomen plantte, en ’er 10 verkens, en
o bokken en geiten, op zette

De zeevoogt van Warwyk, en Daniel

jax der Lek, quamen hier den 6den April
des zelven jaars met g schepen, en de
eerste bleef ’er met Hollandia en Dordrecht
al eenigen tyd.

De Heer Verschoor quam hier in ’t jaar
1607. met 3 schepen

Dat de Heer Both hier in ’t jaar 1610.
masteloos met Tergoes en de Brak quam,
en dat hy in ’t jaar 1614. hier ontrent
gebleven is , hebben wy in zyn leven,
onder de stoffe van Java, reets aangehaalt.
ok heeft men ontrent 6 of 7 mylen van
Tort Frederik Henrik de voornoemde

Pieter Boths baan, en berg na zyn Ed.,
genaamt

In’t jaar 1617. den 8sten Maart gierde
hier ook de Commandeur Pieter van den
Brouke aan , na dat Joris van Spilbergen

nier den 24den Januari des zelven Jaar-
geweest had

Wanneer onze Natie dit eiland de eerstc

maal (aangezien zy het viermaal ingeno¬
nen, en weer verlaaten hebben) in bezit
jam, en de vesting Frederik Henrik hiei

jouwde, blykt imy nergens ; maar wel
lat zy in ’t jaar 1642., toen Atol Tasman
hier quam, er al was

Het eerste Opperhoofd van dit ciland, opper-
lat my in de Batavische Kerkelyke Pa-hoofde

dieren voorkomt, is Pieter de Goyer, die
ziland

ot ’t jaar 1639. hier als Commandeur lag
Hy wiert in dat zelve jaar door den

Commandeur Adviaan van der Stel ver-
vangen , diens zoon, de Heer Simon van

ler Stel , in dat jaar hier gebooren is
Deze Heer heeft als zyn Twecden ool-
zekeren Frederik von der Maayzenby zich
gehad. Hy schynt hier egter niet boven
3of 4 jaaren gelegen te hebben, alzoo
zyn Ed. my in ’t jaar 1645. op Batavia

in de papieren van de E. Maatschappy
veer voorkomt , van waar zyn Ed. na

ceylon gezonden , en daar hy door de
vingaleczen, by zeker ongelukkig voor-
val, omcingelt, en ’t hoosd afgeslagen is

In dezen tyd schynt Mauritius van de
onzen ook verlaaten geweest te zyn; al-
ztoo de Heeren XVII. den 26sten April
1650. by hunnen algemeenen brief aan haar
Edelheden op Batavia schreven , dat zy
dauritius toen weer in bezit genomen

hadden, om andere Europeers, om Ebben-
jout komende, hier van daan te weeren ;
vaar van zy, om dat op zyn prys te hou-
sen , ook besloten hadden jaarlyks maar
100 mooten te laaten kappen.

In dezen tusschentyd schynt my toe,
dat
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In’t jaar 1664. is de vaandrig Dirk 1664.dat de Heer Maximiliaan de Jung hier al-
Janszoon Smient hier als Opperhoofd inOpperhoofd gelegen heeft, en daar na
zyn plaats gelegt , die in ’t jaar 1668schynt het weder voor een tyd verlaaten
door Georg Frederik Wreede vervangen is,te zyn

die ’t hier al vry los aanstelde, gelyk 'erTusschen de jaaren 1659. en 1660. heeft
in ’t eerste jaar al sterk over hem geklaagtmen ’er van de Kaap der Goede Hoope
viert. Hy lag hier 2 of 3 jaaren, en isdaar het eigentlyk onder stont (hoewel
er toen verdronkennaderhand des zelfs Opperhoofden ook

In zyn plaats quam hier als Commanvel van Batavia herwaarts geschikt zyn)
deur de Heer Hubert Hugo , die (gelylgezonden Adriaan Nieuland, een Bock-
onder de stofse van Suratte breeder blyk t)houder of Assistent, met 12 posthouders,
ettelyke jaaren bevoorens met een roof-en een scheepie met eenigen voorraad en
schip in dienst der Franschen op ’t Roodeiinmerstossen , om voor eerst daar een
Meir, metd’ Aigle Noir, of den Swartenhuis op te flaan ; onder belofte van ter
Arend, gerooft hadeersten hier nog een groot schip met

Naderhand raakte hy in onzen dienstmeer bezetting, en de noodige voorraad,
lag eenigen tyd in Suratte, quam toente doen volgen
met zyn vrouw op Batavia , en vertrolHy quam ’er behouden, sloeg 'er een
van daar in ’t jaar 1671. als Commandeurhuis op , en hield het eenigen tyd daar
herwaarts, alwaar hy tot ’t jaar 1677met zyn volk zeer wel gaande, voor a
gelegen heeftzoo lang hy nog in staat was , om hen

Hy wiert toen als Opperhoofd doorvan sterken drank te voorzien, doch de
den Onderkoopman Isaac Joannes Lamotiuzelve ondertusschen opgeraaket, en hy ziel
vervangen. Deze heeft hier 15 jaarengeworden zynde , quamen zy by hem
tot ’t jaar 1692. gelegen, en dit eiland welen zeiden niet genegen te zyn, om lan-
soorkropen, gelyk hy eens een togt vanger hier te blyven ; maar ’t bosch in te
dagen, om te zien, hoe groot het invillen , hoedanig zy ook afscheid van
zynen omtrek was , gedaan heeft. Hyhem namen, na dat zy zich van porten,

sneed toen, langs strand dagelyks, 3, 4,pannen, en alles, wat zy maar medesse-
5of 6 mylen marcherende , nog al ver-pen konden, eerst voorzien hadden
cheide hoeken hier en daar af, en bevontVan alle deze zaaken had Nieuland zeer

het, na zyne gissing, in ’t rond 60 my-nettc aanteckening , tot ontrent  of
en te zyn.uuren voor zyn dood, gehouden, i dag

sy vertrok den 12den Februari 1693of a na welke hier een schip opde rhecde
met de fluit de Duif na Batavia, en wiertquam, alwaar de Schipper en Boekhou-
in ’t jaar 1692. hier door den Heer Roetofder , te land getreden zynde, hem op
Diodati Onderkoopman, als Opperhoofdzyn kooi dood, en dit dagregister op zyn
vervangen.lessenaar vonden , ’t welle van de laat ste

Deze bleef hier tot 1703. in ’t laatstten eersten gemerkt, doorlezen, en toer
en vertrok toen na Batavia, daar zyn huis-aan den schipper vertoont zynde , von
vrouw den 6deu Maart 1704. overledenden zy geraaden dit alles stil na boord te
is ; doch zyn E. is daar zedert Japansnemen, en dan een schoot te doen, on-
Opperhoofd geworden, en dit tot ’t jaardie wederspannelingen , die nog nie

verre het bosch in konden zyn, dus weer 1721. (waar in hy my toeschynt overlc-
len te zyn) geweestna ’t strand te lokken

Hy had Abraham Mommer van de VeldeZy deden dit ook met goed gevolg
al200 de anderen ten eersten aan strand qua- tot zyn Tweeden gehad, die hem in ’t jaar
men, daar zy die scheeps-vrienden wel- 1705. als Opperhoofd verving, en ’er

Onderkoopman op wiert. Deze bleeslohieteden , die hen na ’t Opperhoofc

vraagden , die zy zeiden wel te vaaren tot 1710., wanneerby onze Maatschappy
Daar op ging mien na binnen ; doch men roedgevonden is, met den ganschen om-
vont hem dood. Dit ftreed geweldig; slag van hier na Batavia weer op te kra

men; alwaar hy den zosten Juni des zelvendoch zy zeiden van zyne ziekte nog niet
vernomen, en in ’t bosch geweest te heb- aars overleden is

ben, weshalven hy zeer schielyk overle- De Dienaaren, die hier in ’t jaar 1704.
den moest zyn. Men begroef hem , er en in de volgende tyd, waren, maakten
besloot daar op , alzoo zy niet genegen een getal van 48, de posthouders die van
waren hier langer te blyven, weer na di o man, en de huisgezinnen tusschen de
Raap te vertrekken ; doch zy waren ’ei 20 en 30 uit. Verscheide der zelve zyr
zoo ras niet gekomen , of 3 van deze aan Kaap der Goede Hoope gekomen,
belhamels wierden opgehangen , 2 ge- en hebben zich daar nedergezet ; doch
geesselt en gebrandmerkt, en 2, alzoc leze menschen treurden hier, en schoor
zy door de anderen hier toe gedwongen er onder waren, die daar hofsteden van
waren, vrygelaaten. Dit schynt my tot 8, 10, en zoooo guld. gekogt hadden, zoo

in ’t jaar 1663. voorgevallen te zyn. verklaarden zy egter, dat zy dit alles wel
V2 zeer
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zeer geerne zouden willen missen , om daar zy hier nu alles weder van vooren af1710.
maar weder op ’t eiland Mauritius te aan beginnen moesten ; ’t geen ook de

reden was , dat vecle van deze Lieden,zyn , alwaar zy zeiden een zeer geze-
gent en voorspoedig leven, en alles, wat die ten uitersten te beklagen waren , van
zy wenschen konden , gehad te heb- droetheid stierven. En dit is wel ’t voor-
ben , doch hadden hunne schoone hui naamste , , dat wy van Mauritius te
zen , boomgaarden , heerlyke koorn- zeggen , en waar by wy nog een korte
akkers, moeslanden, beesten, enz. daar Lyst der Opperhoofden te voegen heb-

ben.moeten verlaaten, alzoo het onmogelyk

was, om die goederen mede te voeren,

LYST der OPPERHOOFDEN van

MAURTUS.

van ’t jaarLyRt det Pieter de Goyer, Commandeur. u tot 1639
zelve. Adriaan van der Stel, als boven 1639. 1644.

En nu verlaaten tot ’t jaar 1650.

Maximiliaan de Jong, Onderkoopman, en Opperhoofd. 1650. 1654.

En weer verlaaten.

Adriaan Nieuland, Opperhoofd. 1659. 1663.

Dirk Janszoon Smient, Vaandrig, en Opperhoofd 1668.1664

Georg Frederik Wreede, als boven. 1668. 1670.

Hubert Hugo, Commandeur, en dito. 1671. 1677.

Isadc Joannes Lamotius, Onderkoopman, en Opperhoofd. 1677. 1692.

Roelof Diodati, als boven. 1692. 1703.
Abraham Mommer van de Velde, als boven. 1705. 1710.

AGTSTE HOOFDSTUK.

ZAAKEN van den GODSDIENST

Aan KAAP der GOEDE HOOPE.

wAaken van den Godsdienst aan Kaap der Goede Hoope. Predikanten aan
C’tKastcel, op Draakestein, en aan Stellenbosch. Ledemaaten hier in ’t jaas
1714. Fraaye Bybel met Prenten van de Heer Simon van der Stel. Tweederlei Gods

dienst hier maar bekent. Van den Godsdienst der Hottentots.

Zanken VA dat wy nu alles hebben afge- Dat men hierdrie Kerken, een Neder-
van den handelt , ’t geen wy in opzigt duitsche aan ’t Kasteel, een dito aan Stel-Gods-

van ’t Wereldlyke van Kaap der lenbosch, en een Fransche op Draakesteindienst
aan Kaap Goede Hoope, en van het eiland Mau- voor de Fransche Vlugtelingen heeft, is
derGoede ritius, te zeggen hadden, zoo moeten al eenigermaaten uit deze en gene voorige
roope. wy nu nog kortelyk over de zaaken van vraagen, en antwoorden, gebleken; ge-

den Godsaienst spreken. lyk mede hoe veel, en wat voor Ouder-
lin-
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met de Regeering kreeg) maar tot den 1707.lingen, Diakenen, en Krankbezoekers,
28sten Augustus des zelven jaars bleef enmen in deze Colonie had
toen buiten bediening, of met een Pro-

In jaar ’t 1686. vont ik hier alleen der
ces, na Batavia vertrokKrankbezoeker Albert Koopman; in 1705.

In ’t jaar 1708 quam hier in zyn plaatsNvan Hoorn, gelyk N. Mabu op Stellen-
D. Joannes Codesridus d'Ailly , dier 'er,bosch, en Lussing in 't Ziekenhuis, en N.
volgens de laatste berigten, in ’t jaar 1723Kien; in ’t jaar 1717. vertrok van Hoorn
nog lag , by welken daar na nog D.na ’t Vaderland, en wiert aan ’t Kastee
Lambertus Slicher, in ’t jaar 1724. geko¬vervangen door Mabu.

men isHet ampt van een Predikant hier be-
Alle deze Predikanten plagten Sondagsstaat in Sondags tweemaal te Prediken,

en verder de jeugd te Catechizeeren, hoe- op de voorzaal van de Heer Gouverneurs
huis, anders de Kat gen amt, te predi-danig ook de Dienst is van den Predikant

aan Stellenbosch; doch die aan Draake ken ; doch zedert den 6den Januari 1704
heeft men in de nieuw gemaakte Kerkstein predikt Fransch voor de Vlugtelin-
den dienst waargenomen.gen , en Nederduitsch voor de Hollan-

ders, Catechizeerende ook beider jeuge Op Draakestein heeft men geen Predi- op Praa-
op byzondere tyden kanten voor ’t jaar 1688. gehad, in welk sein

jaar D. Petrus Simons hier quam, die ’erDe eerste Predikant, die aan ’t Kastee
tot ’t jaar 1702 gelegen heeft, en toengeplaatst wiert, was D. Joannes van Arkel,
door D. Henricus Beck vervangen is, diedie hier in ’t jaar 1665 gelegt, en 1666
nier tot ’t jaar 1705 lag , en toen nadoor D. Petrus Wagtendorp vervanger

Stellenbosch vertrok, nemende dat enwiert

Draakestein te zaamen tot ’t jaar 1707Deze lag ’er tot ’t jaar 1667. , en in
Vaarzyn Eerw. plaats quam toen D. Adrican,

In ’t jaar 1707. quam hier van Bataviadie Voogt ; die hier tot ’t jaar 1674. lag
D. de le Boucg ; doch zyn Eerw. quamen toen door D. Rudolf Meerland vervan-

nog in dit zelve jaar als Predikant (gelykgen is
wy gezien hebben) aan ’t Kasteel te leg-Deze bleef ’er tot ’t jaar 1667. , en
gen; na welken ty- Draakestein en Stel-kreeg toen tot zynen vervanger D. Petrus
lenbosch weder door D. Bek waargeno-Hulzenaar, die hier tot ’t jaar 1677. den

dienst waarnam. men wiert , tot dat in ’t jaar 1714. hier
In zyn plaats quam D. Joannes overney D. Petrus van Aken voor de Kerk van

in ’t jaar 1678. , de welke zich in de Draakestein quam, die ’er in ’t jaar 1723
wooning , in ’t jaar 1670. voor D. de nog lag
Voogt gemaakt, tot ’t jaar 1685. beholpen Op Stellenbosch is geen Predikant en aan

voor ’t jaar 1700. geplaatst, en de eerste, Stellen-hebbende, toen een schoone groote woo
oosch.ning kreeg , die zeker Lieutenant Jo- die in dat zelve jaar hier gelegt wiert,

han Baptista Dubertino voor zich zelven was D. Hercules van Loon , die tot
’t jaar 1704. hier gestaan heeft, en toenvan Compagnies bouwstoffen opgetim
hier op een wyze , welke ik best keuremert , en over 't welke hem de Heer

van Rheede (die ’er in ’t eerst mede n. voorby te gaan , aan zyn einde geraakt
de galg wilde, ’t welk door een voetva is

In ’t jaar 1705. quym D. Bek hier invan zyn huisvrouw , en andere Kaapze
Juffers , afgebeden wiert) na Mauritiu zyn plaats , nemende tot ’t jaar 1707

Draakesteins Kerk mede waar en nagebannen hat
dien tyd is zyn Eervr. van September afZyn Eerw bleef hier tot in ’t jaar 1687.

quam hier te sterven, en is in ’t zelve jaar weer Predikant aan ’t Kasteel tot ’t jaar
1708 geweest, zedert welken tyd zyndoor D. Joannes van den Andel vervangen.

Eerw. weder na Stellenbosch verplaatstdie hier tot ’t jaar 1689. bleef, en toen
na Indién vertrok is, daar zyn Eerw in’t jaar 1723. nog

Zyn Eerw. wiert in dit zelve jaar door 2

D. Leonard Terwold hier gevolgt, die 'er Wanneer ik in’t jaar 1714. , hier Lede-
tot ’t jaar 1693. den dienst waarnam, en zynde, ten Avondmaal ging, heb ik be-maaten

vonden , dat alle de Ledemaaten , die in ’t aarin ’t volgende jaar door D. Hercules van
Loon vervangen wiert. van de retourvloot 'er onder gerekent, 114-

Deze bleef hier tot ’t jaar 1695 ver- (daar ’er al eenigen onder waren) uit ac
trok toen na Indiën, en verder na ’t Va mans en 48 vrouwen bestonden, zynde
derland , en is in dit zelve jaar door D het ten uitersten te verwonderen , dat
Petrus Kaiden vervangen, die deze Kerk onder de zelve geen een Lid uit den Po-
hier tot ’t jaar 1707. waargenomen lityken Raad toen ter Tafel geweest, en
heeft. waarschynelyk ook geen der zelve toen

Zyn Eerw. wiert in dit zelve jaar door noo Lidmaat was.
D. Engelbertus Franciscus de le Boucqg ver- Landwaart in moet men ’t zich niet
vangen , die ’er (alzoo zyn Eerw. moeite half zoo goed verbeelden.

Waar3



ZAAKE158
Waar uit men kan zien, hoe weinig

zoo veel Predikanten in al dien tyd ner
hunnen arbeid onder deze ingezetenen
van de Kaapgevordert hebben, dat geen-
zins aan den yver der zelve, maar zeker-
lyk aan de dotheid en traagheid dezer
Burgers, zal gehapert hebben. Ook is
my gebleken, dat 'er onder de Bedienden
veel Lutheraanen zyn

Als iet zeldzaams moet ik hier ook aan-e¬
haalen , dat de Oude Heer Simon van

Bybi

der Stel my in ’t jaar 1695. een uitmun-net Pren
te enden fraajen Bybel in Folio heeft laaten
de Heer tien , van welke bevoorens reets gespro-
Simon

ken is.an der En dit is het al , dat ik van denStel.

Christelyken Godsdienst weet te zeg-
gen ; dan alleen , dat ik nog dit hier
by te voegen heb , dat ik hier onder
den Raad van Justitie ook eenen William
Heems, zynde een Papist, heb zien zit-
ten , dat niet behoort te zyn ; maa
daar niet eens op gelet wort ; behalven
dat 'er ook verscheide Lutheraanen in
zaten.

Men kent hier geen anderen ,  danTwec
sen Hervormden Christelyken, en denerlei

CO eidenschen Godsdienst der Hotten
dienst ots , zoo men dat gene , dat men ir
hier be-

nen daar af bespeurt , ook zoo noemernt.
nag.

Om nu daar over wat nader te spre
Van den ken, moet ik zeggen, dat ik onder her

wel verscheide dingen bespeurde, die cer
dienst der chyn hebben als of het na eenigen
Hotten Godsdienst rook, maar waar over wi
tots. nu nader onze gedagten zullen voorstel-

len
Het is zeker, dat zy op ’t eerste gezigt

van de nieuwe Maan, dien ganschen nacht
over een groot gejuig en handgeklap
maaken ; ook werpen zy, met hun 10
of 12 op een rivierkant zittende ,, we
aenige klei-bollekens met de hand in
t water, doch zoo mendit al voor Gods-

dienst zou mogen aannemen zoo zou
dat nog maar de mans raaken , alzoo de
vrouwen dat noit mede doen , behalven
dat ik ook , daar na vernemende, noit
van yemant uit den hunnen hebbe kon
nen hooren , dat dit eenigzins na Gods
dienst smaakte, vermits zy zeiden dit al-

leen tot hun vermaak te doen
Als men wat naauwer op hunne straf

fen let , die zy ontrent de overspeelers
en bloedschenders, gewoon zyn in ’t werk
te stellen , zou men al mede konnen of
vel mogen vast stellen , dat hier onder
iets loopt , dat na Godsdienst swecmt
doch als men dit by hen wat naauwei
uitpluist, heb ik bevonden, dat het al
leen uit een zuivere jaloezy, en bitterheid
des geests zonder eenige betrekking tot
Godsdienst, by hen geschied.

Egter is het zeker ,, dat ik hen

TANDEN

dik wils van een grooten Capitein , die
daar boven woonde , heb hooren spre-
ken, dien zy in hunne taal ook Thikzou,
of Thukwa, noemden , en dien zy voor
al, als het donderde en blikzeimde, vices-
sen

Ook weten zy van den Duyvel , die
zy Damob noemen, als van een swarten
Capitein , die hen veel quaad doet, en
voor welken zy zomtyds moeten weg-
lugten, te spreken, daar by voegende,

dat hy hen zomtyds ysselyk plaagt; doch
als men dat wa; nader onderzockt , dan
comt het op hunne verdigte somsoma's en
pooken uit.

Daar zyn ’er onder hen ook , die den
oppersten God (waar uit blykt, dat zy
er meer ,, dan een stellen) ook wel
Kbouurrou noemen , en die van de eerste
nenschen ook alzoo iets weten te spreken,

oemende den eersten man Nol, en de
vrouwe Kingnogh, welke beide door dat
Spperwezen , na hun zeggen, gescha-
pen waren.

By taanen van de Zon of Maan zeiden
y, dat de groote Capitein Moecke, dat

quaad, op hen wasS.
Dat 'er zoo nu en dan eenige van deze

Hottentos wel 20 jaaren, en langer by
de Hollanders, in Hollands gewaad ge-
woont en dan egter weer na hunne
Vatie geloopen heboen , is van ons be-

roorens al aangemerkt ; maar nu en dan
zyn'er ook by zekere gevallen wel
aenige van de kinderen dezer Hottentots
nier gedoopt, als wel byzonder zeker
kind , dat zy met de overleden moeder
evend begraven hadden, en dat de vrou-
ven van Elmer Diemer, Wouter Mostaayt,
die van Hendrik van Suurwaarden (na¬
naals met den Dispensier Willeni van

Dieden getrouwt) en de weduwe van N.
Bosch (namaals met den Assissent Joanae-

ge¬Prætorius hertrouwt) dus uit ’t grar

naalt, en eenigen tyd , na gedoopt te
zyn, hebben opgevoed, tot dat het quam

te sterven.
ok heeft de Heer Kalden my in ’t jaar

705. op zyne Buitenplaats , Sandvliet
genaamt, gelegenheid gegeven, om mef
een Hottentot over Godgeleerde zaaken

te spreken, die my, op alle de vraagen
lie ik hem dede, zulk een bondig ant woord
gaf, als een ervaaren Catechizant zou
hebben konnen doen. Ilt moet beken-
nen , dat ik hier over in myn hert niet
illeen zeer verblyd was , dat het God
behaagde in zulken gering vat zoo veel
icht der genade tot verdere verlichting
van deze alleiwoeste, botste en vuilste
Heidenen, die ik oit ergens ontmoet heb.
te geven ; maar moet daar nevens zeg
gen , dat ik over de grootheid van zyne
kennisse in Goddelyke zaaken ten uiterste

verbaast stont
e7c
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der Ouden na Indiën, en van hunne ontDeze (zoo ik geloove) is het geweest
dekkingen van die Landen, gezegt heb-dien zyn Eerw, ook na Holland in ’t jaa
ben, niet te vergelyken is, by de togten1708. medegenomen heeft, en die (zor
en ontdekkingen, door die dappere Ba-my blykt ) Fredrik Adolf, in ’t Kleefs
tavieren en Nederlanders van tyd tot tydland, terwyl den Graave van der Lip ove
wel met zoo kragtig doorslaande bewy-hem als Gevader stont, gedoopt, en na
zen van dapperheid in ’t veroveren vanderhand wederom na de Kaap gezonden
zoo veel Landen en Koninkryken iris ; doch van den welken dit alles niei
't Oosten, gedaan, dat wy (zonder roembehoorlyk , by zyn te rugkomst aan de
gesproken) oordeelen , dat geen Euro-Kaap, wiert beant woord, alzoo hy or
veers , of eenige andere volkeren in’t Robben - eiland vry slegt gestorver

't Oosten, in magt, vermogen, aanzieris
en bezit van landeryen , daar eenigerHeeft zyn Eerw. dit aan dezen Hot-
maaten by hen konnen vergeleken wor-tentot konnen doen , zoo blykt het
den, aangezien zy het ook zyn, die, tendat 'er egter in die menschen , hoe bo
teeken van hun groot gezag in die lan-en onkundig men hen tot nog toe be
den , Koningen en Keizers na hurschreven heeft, metter tyd, schoon mei
goeddunken af en aanzetten , en daaveel mocite , eenige gronden van kennis
wonderen verrigten, waar over de gan-te brengen zyn, waar toe de Predikan-
sche wereld moet verbaast staan, en waarten aldaar alle hunne kragten behoor
over men zig nog veel meer zoude ver-den in te spannen , alzoo dit heilzaam
worideren, zoo de inzigten van Staat onswerk, maar eens ter degen aan de gang
toelieten alle zaaken wel zoodanig , alsgebragt zynde , metter tyd een grooter
zy daar by de onzen wyzelyk en voor-voortgang, als men wel denkt, zoude
zigtig uitgevoert worden, in allen deelenkonnen hebben; het welke, zoo in op
op het papier te brengen, dat geen regt-zigt van hen , als in opzigt van de ssaa
schaapen Nederlander my vergen , nogven der E. Maatschappy alhier, een van
geen verstandig man van my verwagtende grootste en heerlykste zaaken , di
moet, schoon ik weet, dat 'er zyn, dieeenig Predikant met lof zou konnen uit
dit van my gevreest hebben, vaststellenvoeren, wezen, en waar over zyn loon
de , dat ik veel zaaken wist, die juistby God groot zyn zoudc. Waar toe ik
yder een niet bekent waren. En zoo ikvonsche, dat de Heere zynen ryken ze
de bescheidenheid gebruike , van die zaa-gen gelieve te geven
ken voor de Nederlanders geheim te hou-Met een letterken moeten wy ool hie
den, zoo moet geen vreemdeling , zocnog byvoegen , dat de eerste Predikani

hy my regt kend , zig van my verbeel-in dienst der E. Maatschappy , die m
den , dat ik hem daar van ten nadeel vanop de vloot van den Zeevoogt Jacob van
myn Vaderland , kennis zou willen ge-Neck voorkomt , en die onder de Heer
ven ; schoon ik zeer wel weet, dat veelenvan Warwyk met die ; schepen in ’t jaa
dan myn Werk nog veel liever, als an1598. op ’t eiland Mauritius quam , ge-
ders, gezogt zouden hebben ; doch diiweest is S Philip Pieterzoon een zeer
alles zal ik alleen hier mede beantwoor-zedig man, van Delft, die den zosten Sep-
den , dat ik dit Werk geschreven hebtember, en op meer andere tyden, hici
om myne Natie , en in ’t byzonder degepredikt , en den zysen dito hier ook
E. Maatschappy van Nederland , zoteen Madagascaar Laurens gedoopt heeft
grooten dienst, als ’t my mogelyk wasOol is my uit de Batavische Kerkelykc

om de zelve eenigen denmaar geenzins,Papieren (daar dat al aangehaalt is) ge
allerminsten ondienst te doen, als heb-bleken, dat hier nu en dan eenige Krank
bende enkelyk getragt om de zelve bo-bezoekers gelegen hebben, en dat een-
ven alle dappere Reizigers en klockmoeeen Predikant, die daar al mede genoem
dige volkeren, by de Ouden bekent, enwort, herwaarts op een togt geweest is
die ier groots en heldagtigs, zelfs meizonder dat my blykt, dat hier eenige d
de uiterste gevaaren , dorsten onderne-allerminste voortgang onder de ingezete-
men, zoodanig te verheffen, als ik nietnen van Mauritius in de zaalten van den
wete bevoorens zoo oit door yemant geGodsdienst gedaan is
daan te zyn , hoewel ik het my tot veelHier mede nu besluiten wy onze ge
eere agten zal, als dit myn gering Werkdagten , niet alleen over de Kerkelykt
alleen daar toe maar dienen kan, om ande-Zaaken van de Raap, maar ook van di
re , die meer verstand, cierlyker pen, enons gansch Werk, dankende God voor
een verhevener schryfstyl, dan ik, heb-zync zonderlinge genade , dewyl ’t hen
ben, hierdoor kragtig aan te zetten, ombehaagt heeft my het leven en de gele
den luister van mynen Natie nog veel heergenheid te vergunnen , om zoo klaar
lyker en grootzer, dan by my geschiedals van my het gansch Werk door
is , op haaren throon van eere , die zygedaan is, te bewyzen, dat alles, wat
door haare dappere daaden zoo wel ver-ons de oudste Schryvers van de togter

dient,



ZAAKEN vaN DE KAAP, enz.160
ven , te danken. Besluitende met dezedient , in den helderen dag te zetten,
woorden : Gelukkig is het iand, daar deeen zaak, waar over ik my te aller tyd
Duden aan t roer van Staat zitten, en daarzeer verblyden, en veel redenen hebben

de Jonge Lieden verstandig reizen.zal, om God in dezen, indien het zyn
welbehaagen is my zoo lang te laaten le¬

EINDE.
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VERKLAARING DER

DJAVAANSCHE WOORDEN,

By 't Vierde Deel.

Een Prins, of een geëerden, van Era, eeren-Pangeran,
Een Heer.Kijay,
Een Stadhouder of Landvoogt.Depati of Adepati,

Anom. De Eerste.
Het Ren-perk.Pasceban,

De Tol-plaatsPabéan,
Waapen-torssers, Djavaanen die de Ba-Batoors ,

gagie torssen en navoeren.
Een klein Dorps-Hoofd.Loera ,

Panakawan¬ Een Hoveling
Ingabey of Nabey. Een Opperregent van een Stadt.
Priays Heeren, Vorsten.
Den Dalam, ’t Keizers- of Vorsten-Hof.
Ponggawa, Ryks-Vorsten, Grooten.

Groot.Apong
Ratoe, Een Koning, ofte een Koningin.
Cobar, Een kleed van Staat , waar mede de

Grooten malkanderen bezoeken.

NA EK

Ons, na ’t afdrukken van ’t Werk eerst ter hand gekomen.

Stadtwyk.In t eerste Deels eerste Deel.
Doornik.By de Onderkoningen van Goa, fol. 108 van Ceylon voor Amsterd.
De Jacoba.te voegen,

Don Jan de Saldanba de Gama, 1725 Barbestein.

Heynkenzand.vertrokken als XLIV. Onderkoning, en van Batavia voor Zeeland.
HogenesLXXIX. Landvoogt van Goa-

Den Adelaar van Ceylon 22 Decemb.
CorneliaNa Fol. 296. onder aan

voor Zeeland.51724.
Langeroode.Het Theeschip Klaarbeek , in ’t jaa van Batavia
Terhorst.1724. in December binnen gekomen, Svoor Delft.

voor Amsterdam. Noordwaddinxveen. van Batavia
Krooswyk. Svoor Rotterdam.
Hillegonda van BataviaNa fol. 297

De Hopvogel.By de Retourvlooten deze te voegen, Troor Hoorn.

van BatavisMargareta.Zeven Zuikerschepen , den 21sten Mey
ohanna. Svoor Enkhuizen1725. binnen

Goudriaan, voor Delft en Rotterdam
Sterk te zamen 23 schepen.

Susanna
Zuikerschepen 7Heesberg voor Amsterdam.

Astréa ’s Graveland een Naschip , binnen 16
t Huis te Assenburg van Mocha.

September voor alle de KamersBorselen, voor Zeeland
De Ketel voor Amsterdam 11 De-ppperdoes, voor Hoorn en Enkhuizen.
Oudenaarde. cember 1725. binnen.

De vloot die in Juli 1725. binnen quam,
voor Zeeland.Wickenburg,

onder den Zeevoogt, d’Ed. Heer Ewout 'Herstelling, voor Delft en Rotterdam.
van Dishoek, Ordinair Raad van Indien. Vrieswyk , voor Hoorn en Enkhuizen,
Berkenrode. den 11 December 1725. binnen.
Berbices

De Stadt Leyden. Van Batavia den 4 De- Dus sterk te zamen 36 Schepen.
Prattenburg. Scember 1724. vertrok-

Kommerrust. ken voor Amsterdam. Zynde de 5 laatste schepen den 3 Fe-
Haarlem. bruari 1725. van Batavia vertrokken.
De Windhond.

X Fol.V. DEEL.
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burg , Heere van Petten , Nolmerban,Fol. 305.
Schoorel, Borgermeester tot Alkmaar,Veranderingen en Byvoegzelen onder de
enz.Hr. Bewindhebberen van Amsterdam

Welke twee laatste Heeren om de 3Mr Jacob Kersseboom, Bewindhebber ge-
jaaren dan in de Kamer van Hoorn, danworden 1718. En wegens Haarlem
in die van Enkhuizen zittenMr. Joban van Schuytenburg, 1721.

En met de zevende Heer, nu ’t Enk-Mr. Abrabam Muyssart, overl. Nov. 1724
huizen zittende, gaat het zoo, dat na zynReynier Bouwens in plaats geworden 1725.

dood weer een zevende te Hoorn zit.Hierontmo de Haze de Georgie, overl. 1725.
En Fol. 306. by die van Gelderland Fol. 316. by de Bewindhebbers van Enk-

de 10 en i1de Bewindhebber, huizen nog te voegen
Melchior ten Hove Dirk Haak, 1720

By die van Utrecht
Jan Henrik Strik tot 1725. en toen ver-

Tot het Eerste Deels Tweede Deel,
vangen door

Mr. Gideon Boudaan, 1725 of tot de
Fol. 307. by die van Dordrecht.

MOLUCCOS of TERNATE.Matthys van der Baerch, overleden 1692.
Fol. 309. by die van Zeeland wegens Fol. 372.

Gronmigen. d’Heer Heynsius, vertrokken als Land-Barent Gerbrand Homoet, 1724.
voogt na Banda , 21 December 1722Foi. 311. en 313.

d’Heer Kloek, Landvoogt der MoluccosTot Delft en Rotterdam overleden
geworden 1722.Jacob Emmery van Wessenaar, 1725. in

Fol 374.laats gekomen
'Heer Carel Schulerus Opperkoopman enCbarles Pbilips van Dorp. Hr. van Maasdam.

Tweede hier in ’t jaar 1722. in plaatsvan wegen de Ridderschap, enz. 1725.
van Jacob Christiaan Pielat, gaande naNog by Fol. 311. onder Delfi
Batavia ; doch d’Heer Schulerus, inGerard Molkenbour overleden, en in plaats
t jaar 1724. na Batavia vertrekkende,gekomen wegens de Ridderschap van

is op die reize overledenOveryssel, uit het Quartier van Zalland,
d’Heer Abvaham la bourdette , Opper-Anthony Zueer Baron van Harsolte tot den

koopman en Tweede in ’t jaar 1724.
Bredenhorst. doch in dat zelve jaar opontboden, enFol. 315.

vervangen door d’Heer Jacob Boner.Van de Heeren Bewindhebberen van
Herman Vlak, Capitein hier gewordenHoorn , by my nog als levende gestelt,

in ’t jaar 1722zyn deze zedert overleden,
Fol.375.Mr. Hercules de Vries
Fiscaal , vertrok in dieJacob Comans ,Mr. Nicolaas van Sugtelen.

qualiteit na Amboina, en is hier ver-
Joan Boterpot

rangen door Henrik Broevius, in ’t jaar
722Ook bestaan de Kameren van Hoorn en

Fiscaal hier gewordenJan Cortenbosch ,Enkhuizen doorgaans uit vyftien Bevind-
n ’t jaar 1724. in de plaats van N. Blok.hebberen, waar van ’er nu (in ’t jaar 1726

Jacob Augier Winkelier in de plaats vanzes te Hoorn, en zeven te Enkhuizen N. Graswinkel, 1724.waren, zynde de twee anderen, uit de
Ridderschap Fol. 428.

De Hoog- Ed. Heer Jonkheer Aalbregt D. Joannes Henricus Molt, 1724.
Nicolaas, Baron van Schagen, Heere van D. Joannes Thomas Wernaley, 1724
Joudriaan, Curator der Academie van D. Didericus Pontekoe, 1725. in de plaats

van D. Albertsz. die na Batavia ver-Leyden , enz. beschreven in de Ridder-
schap van Holland en West-Vriesland. rok

D. Sel zou nu vertrekken na ’t VaderlandEn

Jonkheer Willem Egmond van der Nyen- in ’t jaar 1725.

ZAAKEN behoorende tot het Tweede Deel, of tot

I NB A.M

Johan Bake geworden Opperhoofd vanFol. 33
Honimoa in ’t jaar 1722.Carel Schulerus op Hila (alzoo hy als Op-

Adriaan Willem Fritsvogel, geworden Op-perkoopman na Ternate vertrok) ver-
perhoofd van Oma in ’t jaar 1722vangen in ’t jaar 1722. door

Vin-Elias de Haze op Hila 1722.
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ken in ’t jaar 1723. en is hier vervan-Vincent van Wyngaarden, geworden Soldy-
gen doorBoekhouder in ’t jaar 1722

D. Walerius Nicolai, 1723.N. Coyings geworden Fiscaal in ’t jaar 1722.
tot 1725.

Fol. 335.De Ed. Heer Gabry na Batavia vertrok- Den 18sten Augusti 1725. bleek ons klaarken als Extraordinaris Raad van Indien,
by schryvens uit Parys aan den Graave vanen vervangen 1725. door
Thoulouse, dat ’t volk van een Konings-De Heer Stephanus Versluys , en in dit
schip een Meirman, na gissing o voetenaar door de Heeren XVII. gemaakt
lang, geharpoeneert had, doch dat zy 'erExtraordinaris Raad van Indien
zoo van verschrikt waren, dat zy dien,N. van Eps Fiscaal 1725.
toen hy aan ’t schip quam, om zich over
zyne wonde te wreeken, niet dorsten
vangen.Tot het Derde Deel. Hy was van gedaante als een mensch,
dan alleen dat hy vinnen , in plaats vanFol. 141. handen , had. Zyn armen waren vol
swaare schubben, als mede zyn lichaam,D. Ninaber ontboden na Batavia als Re¬
en zyn hoofd, met een soort van mosch,visor van ’t werk van de Heer Leydecker,
of zeewier, bedektin ’t jaar 1722. is uit Amboina vertrok-

tot BANDA,ZAAKEN

Déel behoorende.Of het Derde

N. Coyings geworden Tweede in ’t jaarFol. 372. 88.
1725.De Heer Heynsius Landvoogt hier, doch

De Fiscaal N. van Eps gezonden na Am-tusschen Ternate en Banda overleden
boina, in ’t jaar 1725. en vervangen doorop de reize in ’t jaar 1722

Apollonius van Aller, 1725.d’Heer Arnoldus van Tets, Landvoogt, in
Fol. 103’t jaar 1723. in de Heer Heinsius plaats Adriaan Verdonk, Soldy-Boekhouder, ingemaakt, en in ’t jaar 1724. overle-

tjaar 1725den.
Fol 115.De Heer Aldert Aldertszoon gevordert tot

D. Joannes Boekenberg na Batavia, in ’t jaarLandvoogt, in ’t jaar 1725.
724Fol. 102 Francois Hartog, 1724. hier.D.Aldert Aldertszoon, Hoofd van Lonthoir,
Tobias Joannes van der Ley, 1724. hier.D.in Hellerus plaats geworden, doch van

Joannes Muller, overleden in ’t jaarD.’t jaar 1722. tot 1724. dit geweest zyn-
1725.de, is toen gevordert tot Opperkoop-

man en Tweede dezer Landvoogdy.

Tot de Beschryving van GROOT JAVA,
Of het Vierde Deel.

Miles, alias dictus Garterus, PrincipalisBy het leven van den Heer Laurens
Rex Armorum Regni Anglie , salutem inReaal, Fol. 271. moet nog gevoegt wor-
Domino sempiternam. Cum omnium omninoden, het Diploma van den eersten Wapen-
sit veritatem, ac bonestatem tueri, &amp; testi-koning van Engeland, waar by zyn Edel¬

monium virtutis cuilibet bono perhibere, tumheyd Ridder gemaakt word, en dat, ons
mea imprimis interest, qui Rex Armorumonlangs ter hand gestelt zynde, wy noo-
Torentissimi Regni Angliae sum juratus, &amp;dig geacht hebben, als een onbetwistelyk
regia authoritate sub magno Anghiæ Sigillojetuigenis van ’s Mans welverdienden lof,
munitus, ut Genealogias Virorum Nobilium,hier achter by te voegen.
atque virtute præclavorum , una cum Armis.
sive Clypeis, Gentilitiis ac Insignibus (tamI INIVERSIS , ET SINGULIS,
exteris, quam subditis) in Officio ArmorumCCUJUSCUNgUE LoCI, Status.
sideliter conservem , eorumque dignitatibus,Gradus, Ordinis, ac conditionis , ad quas

honoribus , præeminentiis, quoties rogatuspræsentes pervenerint, Guilielmus Segar,
fue-X2
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Jaerim , attester. Qnorum in numero, quum
7nper Diploma sub magno Anglie Sigillo,

die Februarii, annnque Regni primo Domin
nostri CAROLs , Magne Brittanniæ,

c., Regis, concessum, Dominum Lauren
tium Reacl, Amstelodamensem, Juris Docto

rem, f quandam nomine IIlustrium Domi
norum Ordinum Provinciarum Unitarun

Inferioris Germaniæ Gubernatoreim in Indie
Orientali, &amp; nunc l'icarium Thalassiarche

classis subsidiariæ tropter ègrégia sua mu¬
nera, merita eximia, eruditionem præcla
ram, nec non conatus laudghiles in tam es
cellenti viro existentes, titulo, bonore, cp;
Dignitate ordinis Equestris sive Equiti
Aurati, ab Hlustrissima sua Majestate orna.

tum, &amp; condecoratum fuisse invenerim ce
rogatus ab illo fuerim, me, prædictum Gar-
terum (ad officium quoniam meum propri
pertineat ) hujus suæ dignitatis in Armorum
Archiva, non tantum mentionem fieri velle
sed  libris officii inserere  in perpetuum
conservare antiquum Famiiae suæe clypeum
Gentilitium, seu insignia, videlicet in camp¬
cærules Lilliam auream inter duos Angues
etiam aureos exsurgentem, &amp; ut pristinae su-
Cristæe loco (lilie nempe Aureæ inter duz
Alas cævulea1) uovam aptamque majus ex-

cogitarem, excogitatam dépingerem , depictam
que illi, sine cujuspiam præjudicio assignarem
pro virtute ergo Officii mei, ut voto suc
quoad in me est) responderem ; sibi &amp; fui.
supra Galeam , e tortilio inter duas Ala:

caruleas Rosam Angliee rubram duobus An¬

guibus aureis , culmum Viridem Caducei in
morem succingentibus (in Dignitatis istius in
illum,  Regia sua magne Brittannie Ma
jestate baud Immerito non ita pridem collat
memoriæ Immorituræ Symbolum) excogitavi
depinxi, &am; assignavi, prout latius in margin
depingitur. Juam Cristam prædictus egi
Garterus, virtute Officii mei, confirmo
concedo, assigno, prænominato Nobili Vir
Laurentio Reael , Equiti Aurato, &amp;c.

posterisque sais, adutendum gerendum, E
frendum , in Clypeis, l'exillis, Armatura
quocunque, prout sibi, &amp; illis, libitun
placitumerit, juxta jusfæciale. Incujus
ei testimonium manum meam apposui, c.

Sigillum Officii mei affixi Datum Londin
decimo die Februarii, An. Dni 1606. Anno
que Regni Domini nostri CAROLI, Dei
Gratia, Magna Brittaniæ, Franciæ, &amp; Hi-
bernie Regis, Fidei Defensoris, secundo

GulieLMUs Segar GaRtERUS

Het welk in 't Nederduitscl
aldus luid :

AN ALLEN, ENDE EENYEAA GELYK,VAN WATILAATS
staar, trap, rang, ende gelegenheid h

zy, tot welken deze tegenwoordige (et

E GZEL.
teren) zullen komen , wenscht Willem
Segar Edelman anders Garier ge-
naamt, voornaamste Waapen - Koning
des koninkryks van Engeland , eeu-
wige zaligheid in den Heere. Vermits
het een yegelyk paft de waarheid ende de
eerlyk heid voor te staan , ende aan alle
goede lieden te verleenen een getuigenis
van deugd, alzoo legt 'er my voornament-

lyk aan gelegen , die geswooren Koning
der Wapenen van ’t allerbloejenste ko-
ninkryk van Engeland, ende door ’t ko-
ninklyk gezag onder ’t groot Zegel van
Engeland gesterkt ben , op dat ik de Ge-
slagtrekeningen der Edelen , en der be
roemden door hunne dapperheid, te gelyk
met hunne Geslagt- wapenen ende ich
den, mitsgaders de kentcekenen (zoo
voor de vrcemdelingen, als voorde onder
daanen) in 't Ampt der Wapenen ge-
rouwelyk bewaren, ende wegens hunne
waardigheden , eertitels, ende uitmun-
tentheden, zoo meenigmaal daarom ver-

zogt worde , getuigemis zoude geven.
nwelker getal dewyl ik bevonden heb

be, dat, by een Bulle onder ’t groot Ze-
gel van Engeland, den yden Februari, in
t eerste jaar der Regeering van onzer
deere CAREL, koning van Groot
Brittannien, enz. toegestaan, de Heer

Laurens Re ial, Amsterdammer Regts
geleerde , ende wel eer , uit naam der
Doorlugtige Heeren Staaten der Vereenig-
de Provintien van Nederland, Gouver

neur in Oostindiën, en nu Vice-admiraa
van de auxiliaire vloot , om zyne dertige
Ampten, voortreffelyke verdiensten, be
roemde geleerdheid , ende loffelyke po-
gi gen , in zulk een uitmuntend Mar

zynde, met den Tirel, eere ende de
vaardigheid der Ridder- ordre, ofte dic
van Ridder van zyne Doorlugtigste Ma-
jesteit vereert, ende verciert is geweest,
inde ik van hem verzogt ben , dat ik,
voornoemde aarter (aangezien dit eigent-
lyle tot myn ainpt behoort ) van deze

zyne waardigheid in de bewaarplaats var
de Handvesten der wapenen niet alleen
rewag maaken , maar dat ik dit ook in
de boeken van dit Ampt inlassen , ende
voor altyd bewaaren wilde het aloud schild

van zyn geslagt ende huis, ofte der zel-
ver kenteckenen ; te weten, op een he-
hemelsblaauw veld een goude lelie tus-
chen twee goude slangen , zich ver-
oonende ; ende op dat ik in de plaa-s

van zyn voorig Helmteeken (te weten
een goude lelie tusschen twee hemels
blaauwe vleugels) een nieuw, ende be-
quamer uitdenken, het bedagte uitteeke-
nen , ende ’t uirgeteekende hem, zonder
cmants nadcel, toecigenen zoude, zoc
heb ik, uit kragt van myn Ampt, on
zynen wensch (zoo veel in my is) te
beant woorden, voor hem, ende de zy-

nen ,
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De Ed. Heer Stepbanus Versluys, Land-nen, boven den helm, uit het gedraaide
voogt van Amboina , gemaakt Extra-tusschen de twee hemelsblaauwe vleugel.
oroinaaris Raad 1714. Fol. 373. ’er medede roode Roos van Engeland met twec
by te voegen by die Raaden.goude slangen, even eens als een dubblé

gevlogte roede den groenen steel omvat- De Heer Pieter Gysbert Noot in ’t jaar
tende (tot een teeken van onsterselyke

1724 geworden Landvoogt van Kaap dergedagtenis dezer waardigheid, van zyne
Goede Hoope , Fol. 376.koninklyke Majesteit van Groot Brittan-

nien niet onverdient nu onlangs aan hem De Heer Abeleven, Opperkoopman engegeven) bedagt, geteckent, ende toege
Sjahbandar, gaat 1724. na ’t Vaderlandcigent, gelyk dat breeder op de kant uit
en is veivangen door de Heer Frederikgeteekent is. Welk Helmteeken ik,
Lokman, en deze weer als eerste Klerkvoornoemde Garter, uit kragt mync-
van haar Edelheden door de He er WouteiAmpts bevestige, toesta , (ende) toe
Henriks, ’t eerste te voegen by Fol. 381eigene aan den voornoemden Edelman,
en ’t laatste by de eerste Kierken 1ol. 374.Laurens Reaal, Ridder, enz. , ende aan

zyne nakomelingen , om dat te gebrui-
De Ed. Heer Durve door de Heerenken, te voeren , en te diagen in hunne

XVIInen als Prcsiaent van den Raad vanschilden , vaandels , wapentuig, ende
Justitie onislagen, en Ordinaar Raad mefwaar in ’t zoudec mogen zyn , zoo als
een besluitende stem geworden in Septemhem, ofte hen, dit behagen ofte welge
ber 1724. letter A. Fol. 384. en vervan-vallen zal, volgens ’t Herauts regt. On
gen doorwelke zaak te getuigen ik myne hand

De Ed. Heer Henr ik van Baarle , diedaar bygevoegt, en ’t Zegel mynes Ampts
ook Extraordlnaar Raad gemaakt was,daar aan gehegt hebbe. Gegeven tot

Londen, den thienden Februari in ’t jaa en die in ’t jaar 1725. Fol. 388 moet in
gelast worden.des Heeren 1626., en in het tweede jaar

van onzen Heere, CAREL, door Go-
des genade , koning van Groot Brittan Onder de Kerkelyke Zaaken.
nien , Vrankryk, ende Yrland, Bescher-

Fol. 127mer des Geloofs
By de Predikanten nog te voegenWillen Segar, Garter

D Hartholt gestelt om Maleits leeren.

D. van den Bosch verbetert 1721. met a0Onder het wapen staan deze woorden:
guld. ter maand meerInvidia florenti Infesta.

dat is :
Moetende gestelt worden by de PredikanDe Nyd kant zich tegen een die bloeid.

ten, buiten vaste bediening
D. Jan Coenraad Alberts, uitTer-Aan deze Bulle hing een Zegel van der

nate opgekomenvoornoemden Wapan koning, rondom
Jacobus Canter van Coetsjen op-D.t welke stond, SIGILL. GARIERI
gekomen met zyne rustsoldve, 21725.PRINCIPALIS REGIS ARMO
en ontslagen van zyn dienft.RUM.
Joannes Boekenberg, uit BandaD

opgekomen.
Josua van Arrewyne wiert in’t jaar 1723

En by de nieuw aangekomen Predikantervan Gpperhoofd van Tsjeribon (dat ge
Fol. 134. na D. Scholter te voegen deze :voegt dient te worden by Fol. 17.) (ip

petrhoord van Bantam, dat reets Fol. 221 DSteghanus van Es
staat. D. Adrianns Ras.

1724D. Tobias Joannes van der Ley, na
De Ed. Heer Christiaan Westpalm, Equi¬ na Banda gezonden.

pagiemeester, gemaakt 1724. Extraordi D.N. ten Hoiten
naris Raad, Fol. 378. by de Equipagie D. Hajo Borsum 7
meesters, en Fol. 373. by de Raaden van D. Balthajar Delmenhorst.
Indiën by te voegen. D. Imannus t Hoofd.

Tot het Vyfde Deel by te voegen onder CHOROMANDEL.

Fol. 27. colom 2. By de Commissarissen als d’allereerste d’Heer Pieter Boreel, in
’t jaar 1643. en toen. daar overl-den.

X 3 DRUK
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Nog in het Eerste Deels eerste Deel gevonden.
Pag. 3y in de Kaart der Talantse Eilanden staat LIROG, lees LiRoNG. pag. «1 c. 2 pe-

riode s Ambisartes l. Ambisares, pag 54 c. 1 per. 4 Peicestas 1. Peucestas. pag 71 c. 1 per. I
Pamgab I. Pangob. pag. 146c. per. reg. 3 1719. l. 1519. pag. 218c.1 teg. 91722. I.
1622. pag. 226c. 1r. 26 1629. 1. 1643. pag. 248c 1r. 12 Poelo Thun I. Poclo Rbin. pag

reg. 27 Marcus Vogelaar 1. Marcus de Vogelaar.301 r 25 lfaâac le Meer I. Isaac le Maire.
pag. 302 onder 1656. Dirk Tulk. I. DiderikTulp onder 1658. Gerrit Papenbroek I. Gerard van
Papenbrock. pag. 304 1697. 10 Mey in plaats van Abraham van Asperer I. Abraham Alphen

Ppag. 306r. 15 I. Cbristiaan Carel Baron van Lintelo, Heere van de Bbze. pag. 310de onderste reg
1652. 1. 1683. pag. 317 onder de bygevoegde Heeren Bewindhebberen Wontholt I Wentholt.

In ’t Tweede Deel des eersten Deels of der MOLUCCOS.

Pag. 40c. ir. 7 van ond. Kabroeang legt op 59 1. Kabroeang legt op s. pag 117.  11 27
1699. 1. 1609. pag. 149 c. ir. 5 en r. i van ond. Portugal l. Castilien. pag. 199c. ir -t1
van ond. Colonga 1. Calonga. pag. 390c. r. 20 1692. 1. 1642.

In het Derde Deel of Zaaken van den Godsdienst van AMBOINA,
als mede der Boomen, Dieren, enz.

Pag. 22 c. 1r. 29ErInama Tamilau, I. Eritama, Tanulau, pag. 29 c 21. 28 Alapatila 1. Ala¬
oetila pag. 32c. 21. 2 Huntado I. Hurrade pag. 46c.ir. 24 van ond. Harioe 1. Haria

pag. 39 c. 2 kantteck. de Heer Koen. I. de Heer Specx. pag. 60 Korte inhoud r. 12 en D. Mon-
tanus stierf. I. En stierf. D. Montanus. pag. 1oic. ar. ii van ond. dat ik volgens l. dat ik
dut volgens. pag. 120c 1r. 25 Suzga. I. Surga. pag. 121c. ir.7. 23. 33 Tniel i. Thiel. cos.
2r. 30 Suzga I. Surga. pag. 130Korte flaat Thiel 1. Thiel pag. 140c. 1 Jan van der Wee.
deze is maar Proponent geveest. pag. 161 c. 2. en 162 c.1 Io. VI. I. V. pag. 162 No.
VIll. I. Vi. pag 218c. 2r.7 LIt R. moet zyn Lil pag. 224 c. 2 r. 13 Garniter. I Ganiter.

Pag. 228 c. 21. 34 Boenga Wattoe, I. Boenga Wactoe,  pag. 234 No. LXXIX de Likuwala,
.LXXX. pag. 256 No. CXVIIl. I. CXVIl. pag 257 c. 1. r. 12 Dagon ingat, I Dahon ingat,
pag. 267 c. 21 3 Peras Bagaula I. P’as Baguala, pag 279c. 1r. 38 Bilitror, I. Billitton, pag.
295 c. 1r 28 Noessa Laodt l. Noessa Laast, pag. 313 ci. r. SIR. R. I. C. pag 319C. I
Kantteek. de Tohoekey, l. de loborkey, pag 321c. ir. 2i1 van ond. T1. D pag 334c.2r. 15
200 hy my Hy l. zoo by my pag. 347 Korte inn. r. 6 lkan Cabintang. I. lkan bobintang. pag.
350c. 1r. 20 Cabo 's Laoet I. Cabos Laoet pag. 354c. 2r. 3 van ond. Moda, I. Moeda, pag¬
356c. IKantteek. vergeten I. Ikan Kipas pag. 378 Korte inh. r 8 Bilalang Loet I Bilalang Laoet
pag 381 c. 2 Kantteek verg. J. de Brume Dolsyn. pag 383 c. 2 Kantteek. Boelan Bahra 1. Boelan
Bobroe. pag 366c. 1 Kantreek. Ikan Batoe ang I. Jkan batoe Jarg pag. 349 c. 2 Kantt Roclat
I. Rolat pag. 4o9Korte inn. r 4 Maloesne. I. Malocame. en 1. 6 Dodinga l. Dodingo. pag. 416
c. 2r. 17 en Kantteck. Dodinga l. Dodingo. pag. 418 c. I Kantteck. Jang Besci l. Jong Eeses.
pag 410c. 3. r.17 van ond. Bidoers; l. Badoeri, pag. e1 c. 21. 10 van ond. Ganopa visch.

I. Garopa-visch. pag 427c. 21. 18 Ikan Ganapa I. Ikan Garopa pag. 435 c. I Kantteek.
Ikan Hidang I. lkan Hidong pag 437 Korte inh. r. 17 Dengan Pingir I. Dengan Pinggir pag. 153
c. I Kantt Kasamba. I. Kasomba. pag. 463 Kantt. Ikan Pampus Pampus l. Jkan Pampus pag.
475 c. I Kantt. Ad- jaib l. A. djaib pag. 500c. r. 15 Tfabalang 1. Tsjakalang

In 't Derde Deels tweede Décl of BANDA en MACASSAR.

Pag. 33 Korte inh. r. 17 Cara. I. Caras. pag. 44 c. 1r. 3 per. 3 Joble Joele 1. Jable Jalot
pag. 46 c. 1r. 33 en Kantt. Lokker, I. Lakker, pag 48 flaat 84 1. 48 pag. 118.c. 2 per. 6
Goeroc, I. Goerof, pag. 132 Kantt. en 1. 2 per. 3 Toecan-Besi ’s 1. Toecang Besi 's pag-
134c. 1r. 27 Tonadja, I. Toradja,

In Tonkin , Cambodia, en Siam.

Pag 8 c. 1r. 16 Combodia I. Cambodia. pag. 34 c. 1r. 19 van ond. Buihschop. I. Buschof.
pag. 96 ond. aan REGIS. I. BLAD-WYSEK.

In het Vierde Deel, of JAVAS Beschryving.
Pag. 3 c. 1r. 8 Zuuda I. Zunda pag. 4 c. 11. i naast 1. naaste pag.6c.ir. 1y Kandang

Wessi l KandongWeffi pag 7 c. 1r.7 Tangeran I. Tangeraug peg. 22 Onderkoopman l. Ipper¬
koopman pag 8 c. ir.1 Jatamagara 1 Jatimagara pag. 9 c. i laatste reg. Tsiekenloedok I.
Tsikerloedok reg. 38 Panjagara Godo, I. Paujagara, Sindawani, I. Sundawani, pag 9c. 2
r. 3 Tsimortsjang I. Tsimiontsjong reg 20 en 22 is de O) te veel. pag. 1oc. 1r. 6Tsjoe l.
51oe reg 14Kiapponaggo 1 Rlappanoggo reg. 17 en 26 Koribagoni I. Koirbanghoni reg 38
Tsibaar I. Isiboas pag 10c. 2r. 20Makervaart I. Mokervaart reg. 22 Tsibeajong 1. Tsibeajon
pag. 11c. ir 39 Boedeongati l. Boedeongatti pag. 12c. 1r. 14 van ond. Beragtige 1 Bergagtig
pag. 14 c. 2r. 16 Bilan I. Bilang pag. 18 c. 2 r. 14 van ond. Barongkina, 1. Barongkina,

Pag.
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pag 19c. i. ri Paracka en r. 23Parockan l. Parocka reg. 28Kondang Awer l Kandaeng Awe
2reg. 18 Dagan 1 Dagang reg. 22 en 41 Tsidoedas I. Tsihoedas. pag 19c. 2r. 5 van tnd.
Trossana 1 Trassana pag. 20c ir s Cundanlaffi I. Cundanlofft reg aa l’ania Roefang I. Pama
Roesang reg. 46 1sifseera 1. 1fifferoo reg 3 van ond. Tsipoelo 1 Asipelo idem Serange Sitoe
I. Serange, Sitoe, col. 2r. 38 l’simateri i. Tsiamateri pag 21c.ir.7 Tibiri I. Ifiebiri reg.
41 Binadana l. Bionadana pag 22c r. i Panjarocweffi 1 Panjaroemessi reg. 4 Limoes l.  nnot
reg. 31 Cipette I. Cippette reg 23Tsimonggang 1. Tsimongang reg. 4I Imbanagara l. Impanagara
reg i5 van ond Cadjang 1 Cadjan pag. 23 c. 1r. 38 Kawongan l. Rawongon reg. 39 Bidamma
I. Badamma. reg. 11 van ond Fijansi 1. ’firansi col. 2r 19Lalibolang 1 Lavibolang pag 25 C 1
r. 2i van ond. wel l. welke pag. 26 c ir. I Korang, I. Karang pag. 28 c. ir 9 fondoenan
1. 1ondoenang pag 34c.ir. 18 Baanjaar Poetch I. Baanjoe Poeteb pag 37c. IKantt. pripin l. priprin
col ar. 3i geneel l. Geel pag 39 c. 2r. 5 van ond Lawoe l Toewoe pag.oc.ir. vaa ond.
Pajatanl Pajatin col 2r 2 van ond. Tsikameling  Tsilameling reg. 1 van ond Panagara l Panaraga
pag ai c 2r. 41 en pag 42 c. 2r. 27 Taroefan 1. 1oroesan 1eg 36 Sipandiang i. Sapandjana
reg 25 van ond Golok 1 Golot pag a8 c. ir 7 van ond. Ampil l. Ampel pag. 40c 1F. 10
Malati, Torreooa I. Malati, Pananggongan, Torreboa pag. 5oc. ir 40 Wirasabag I. Wirasaba
pag. 5Ic 21. 27 hebben , I. bebben) pag. 52 c. 2r. 2 van ond. hier met uitgedrukt I. bier
niet uitgedrukt. pag. 3c.i. r. 5 van ond. wat rood l. dat wat rood. pag. 54c. 2r. 12Ma-
dura I. Madura pag. 56c. 2r.  van ond. de strande, l. de stranden zyn, pag. 57c. 1r. 2 Pati
Toeban , 1. Pati. Toeban, col. 2r. 3I te wagen, I. te wagten, pag. 61 c. ir. i5 Mangano-
ne , l Manganonan, pag. 63 c. 1r 30 (Den Heere of uy I. Den Heere (of u) De ôde reg. van
’t Vader ons in 't Hoog Javaansch staat in 't Duitsch : Geeft dan deze aan ons l. Geeft dag deze
aan ons pag. 63 c. ir. 23 Ambe l. Ambi en ’t laatste woord) tapi l. iapi reg. 10van ond
(ambe 1. ambi reg. 60 Kowasa, ambi l. Kowasa, bari pag. 65 c. 2 r. i1 der ade per. Heilige
taal is)1. De Heilige taal is) pag. 66c. 2r. 2 Pantsoer I. Pantsoeri pag. 67 c. ir. 3 en 11
Kanfoeri, I. Cansoeri, col. 2r a per. 3 van Japan l. na Japan pag. 60 c. ir 16 van ond.
na de Galon, 1. na Galob, pag. 70c. 2r. 18 Manta I. Marta, reg. 21 Amang Koerat 1
Amangkoerat reg. 33 so Eieddin. 1 so l Eddien, pag. 71 korten inh. r. 7 van ond. ’s vyandt
Veldneer l ’s vyands Veldbeer. pag. 84 c. ir. 36ren te land, 3500 te water, I. ren te land,
3500 te water gekomen, pag. 96c 2r. 14 van ond ’t geluk l. ’t ongeluk pag. 166c. 2r.  van
ond. welk de Keyser I. welke de Keyser pag- 1090 1 per. Gr. I Taroena Jajan 1. Taroena Djaje
col. 2 per. 6r. I Tagalwange I. lagalwangi. pag i15 Korte inh. r 2 Angtang. 1. Ancang
pag.13 ir 33 Pagrr. I. Pagar, pog. 140c 1 art. CX r. 7 Prianggang 1. Priaangan pag.
142 c. 21 7 en van Sammanap l. en zoo die van Sammanap pag 145c. 21 20 Pranaraga I.

Panaraga pag i52c. ir 28gehad, hebbe. I. gebad hebbe. pag 153 . 2r 16 van ond en zoc
trok zy aanstonts l trok zy aanstonts pag 154 c. ir. i7 van ond ook om, dat 1. ook ont daj
reg 29 Hoisti. Holts pag 158 c 21.  Nombahoe l Nombaban pag. 163 c. 21 20 Sedjajan
I. Sedjana pag. 165 c. ir 10na den korten inh. verschei I. verscheide pag 166c. ir 2 valt
z0o breed, l valt wel zoo breed, pag 17ic 2 r. 12 SedjangPoera, I. Sedjans Poera, pag 176
c.1r. 32en die schelmen 1. terwyl die schelmen, pag 179 c. i r. 21 van ond. Kapiteinen l de
Kapiteinen pag. 182 c. 2r. 10 van ond. Pnanaraga I. Panaraga pag. 194c. ir. 18 Madiom
l Madion pag. 199c. 2r. 31 een een l een pag 202 c. 2 r. 14 van ond. dienbrief l die brieven

pag. 211c. 2 beneden het vers r. 9 niet veel I. ’t welk niet veel  pag. 216c 1r. 2 van ond.
Sulthan Agong, 1 Sulthan Agong Canari, col. 2 r. 20 van ond. Ginxal l. Sinkal pag. 221 c. 1
r. 26 over te leveren l. zyn ryk over te leveren pag. 232 c. ir. 5 de vierkante poort l. de vier-

kant 's poort pag 256 korten inh. r. 2 Wanneer dit na y der Comptoir geschied. I. voornaamste
werk haarer Edelbeden. Wanneer dit na yder Comptoir geschied. pag. 257 c. 2 r. 6 van ond. op
Malakka 1. over Malakka pag. 278 c. 2r. 16 Vlotelingen twijt. I. Vlotelingen dit wist, pag.
183c 2r. 12van ond. bedry l. bedrys pag. 365 staat boven aan 395 l. 365 pag. 486c. 2Kant-
teek. van Ban- I. van Bantai

In ’t Vierde Deels Tweede Onderdeel, of JAVAS Zaaken van den
Godsdienst, enz.

pag1c.r. 2van ond. betrekkende l. betreffende col. 2r. 9 van ond. Padjang I. Padjang) pag. 2
c.i r. 3en 35 Modlana I. Moelana reg. 11 Posah I. Pasi pag. 3 c. 2r. 35 Sjafel, Faffanni, l. Sjarei
of Fassafibi, pag 18c.ir. te behelpen. I. te belpen. reg. 10Pentcasen, I. Pouteasen, pag. 30
c. 2art. 63r.7 blaspbemis, l blasphemie, pag.58 c. ir. 2 van cap. 10Casis, l. Casier pag 64 c. 1
r. 16 en p. 74c. 1r. 21 van ond. l’horton l. Tbornton pag. 76c.ir.5 en r. 9van ond.Cierk l. Kelk
pag. 8 c. 2Kantt. Candcel l. Cardeel pag. 87 c. 2. r. ii Huppers l Happerts pag. oy c.i Kantt.
D. Hen 1. D. Hey reg. 22 geen buyten, I. geen buyten- pag. 106c. 11. Sglaswiexe , l. vlaswicke
pag. 107 c. 21 37 Kantt. Casteleyn l. Chasteleyn, ook in aen text , in per. 13 en in de nantt
Bruyning l. Buyning pag. 112 c. 1r. 20 en 39 en de Kantt. van ’t jaar 1719. Hogewaard en Hoo-
gen waard I. Hoogerwaard, col.2. r. 12 van ond. Barton l. Bartou pag. 13 c.1r. 1odederde
waar te nemen. I. de lbeede waar te nemen. pag. 116r. 14 Clarebeck I. Clarenbeck, pag I 7
r. 25 Morlinus l. Merlinus pag. 1181. 9 Colterus l. Costerus pag. 123 r. 36 Bruyning. I. Buyning
reg 39 Serunus l. Serraus, pag. 128 A. 1633. Mr. Andries Dunæus. I. Mr. Anaries Dui eas

pag 133 A. 1679 de Diaken Guilliam Dunloper, Gulliam Dunsopes. pag. 176c ir. i van ond
Mizrah I. Mirzub pag. 181c.ir.29 p.182c.2r.5 en p. 163c. ir. 3. Corasan. 1. Cborasan
colar 18 zynen zoone l. zyne zoonen pag 186c.i Rantt. SjcichOmar, IVde 1. SjeichOmar,
Vde pag 204 c. 2r. 10Mogols. Zedert I. Mogols, zedert pag. 215 c. 2r. 23 van ond. Hnadji
Mordee l. Hbadji Mondee pag. 216c. 2r. 10 van ond. over geven kon. Hem 1. overgeven kon,
die hem opag. 224c. 1r. 30 van ond. staat letter Bl. K pag. 232 korten inh. r. 13 Chusn-
Sinai, 1. Cbr isna Sinai, pag. 260c. 1r. 5 van ond. Hharaan, I. Hbaraam, pag. 261 c. 11.6
Dilly, I. Delly, pag. 264c. 2r. 27 Jemcah 1. Jenneab reg. 37 de Bonceloes, l. der Bonceloes,
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Pag. 269c 1r. 14 van ond. Mekkah, I. Mekka, pag. 291 c 2 r. 25 Suilficaar I. Souilficaa
Pag. 302 c. 2r. 48 door de Heer Arent Barentzoon Muykens l, door de Heer Eyland, en die weet
door de Heer Arent Barentszoon Maykens reg. s van ond. was de Heer Isaak Koedyk 1. was de
HeerWVerstegen, toen de Heer van Gent, en daar na de Heer lsaak Koedys

In China, Tayouan, en d'Uit- en t'Huis-reize,
Pag. II korte inh. r. y van ond. Tyryn. I. Tytyn. pag. 22c. 2Kantt. Tsjiam l. Tsjampo en

Torkin l. en lonkin reg. 23 van onder Hokspouw l. Hofsieuw pag 72c. 19 van ond van
der Bung l, van der burg peg. 136c. 2 r. 14 na den korten inh. Jacobus Valtntyn 1. Jacobiis
Valentyn.

In het Vyfde Deel van CHOROMANDEL.
Pag. 7c 2 r. I van ond. Mangiewaka I. Manijewaka pag. 17c. ir. 28 Atarden- stoff.I.

Aardenstof, pag 24 c. 2 r. 14 Cotos l Cocos pag. 26c. ir. 13 van ond Golongs l. Goclongs
col. 2r. 28 PinasseGinggans, I. Pissnae Ginggangs, pag. 27 c.1r. 12 Cornelis van Quaaber
I. Cornelis van Quaalberg, pag. 34 c. 11. 1 Asjien’s l. Atsjien's reg. 4 van ond. Aguil- 1
agel col 2r. 12 van ond. en r 34 Dassumba l. Cassumba reg. 21 van ond. hier geweest zyn;
I. die bier geweest zyn : pag. 37 c. 2r. 24 Lak-pannen. I. Dax -pannen. pag. 44c. 1F.12 van
ond Nicobare l Nicobares pag. 45 c 1r 24 van ond. Chitse l Chitsen pag. 48 c. ir. 27 var
ond. Moisuls en c. 2 r. 22 van ond. Mossules I. Mossuls pag 64 c. 2 r 21 welk stadt l welke

Rtadt pug 66c. 2r. 4ofl. af pag.70c.ir. 0gevangen I. vervangen pag. 71 korten inh.
r.  gegeven , I. te geven, reg. 3 en den ve l. om den ve reg. 10 Avedoeta’s l. Avadoeta 's
pag. 75c ir 7 Tisechecti 1. Ischecti pag 7. c. 2r. 6 Weinhja’s l. Weinsjas pag. 77 c. 1
Kantteck toen mogen 1l. doen mogen en doorboord zyn. 1. doorboord worden, pag. 78 c. 1r. 1-
van ond Wensja’s l. Weinsyja's pag 79 c.  Kanttcek. een overspel l. den overspeler pag. 8.
c.2r. 2 van ond. Tauni 1. 1auri pag. 85 c ir. 4. s ruidem segnis rest 1. quidem segnis inest
pag o9 c. 2 Kantteek. wat den I. wie in den pag 100 c.  Kantt. Met zich te wasschen 1 Hoc
sy meynen de vergeving der zonden te krygen, met zig te wasschen. pag 104 c. 21. 44 Mola, 1
Molla, pag. 107 c. 2 Kantt. Monmed I. Mobbammed pag. 108c 1 Kantt Mortes I. Mortesa
pag. 124c. 2r. 24 Schulten I. Schultze pag. 144c. 2r. 13 Baftas, Basta I. Bafas, Bafta pag
146 korten inh. r. 7 Bellasoer, I. Bellasoor, pag. 148c. 2r. 19 van ond. Badrekta I. Badrek
Pag. 149 c. ir. 2 Patora l. Pattora reg. 5 Bedapoer, l. Oedapoer, col. 2r. 6 van ond. Boc-
caresoor l. Baccaresoor pag. 150c. 21. 4 Silimath, I. Sillimath pag. 152c. ir. 10 van ond
Mondelgat, I. Monaelgaet, col. 2 r. 5 en ontrent l. en zich ontrent reg. 1 van ond. Aljapoer
1. Alipoer pag. 150 korte inh. r. 28 Naucon, en du Tour l. Nairon, en du Four pag. 187 c. 1
r 4; Heer Oostendam I. Heer van den Oostendam pag. 189 c. 2 r. 22 Coernoelie -vrugt. I. Cor-
noelie vrigt. pag. 193c.r. 25 verschil in is, l verschil in is) pag. 194c. 21. 18 uitgespro
ken had. l aitgesproken badden. pag. 200 c. 1r. 32 Chorosan l. Chorasan pag. 217 korte inn
r. 6Tschilminaar 1. Isebilminaar, pag. 228 in de Lyst der Koningen No. 8. agter aan. Sjah
Abaas de I. I. zoon 1 Sjab Abaas de Ises zoon. en Sjah Hossein regeerde tot Ao1721. 1. Ao. 1723.
pag. 248 korte inh. r. 10 Bnistnaten. I. Bulstraten. pag. 256 c. 2 Kantt. Tsjaarbag 1. 1J4arbag
pag. 259 c.I Kantt. Bagebntsjaron en r. 13 Bagebatsjaron, I. Bagabusjaron pag. 260c. 2 Kantt
Cambesilala. I. Combesilala. pag. 267 c. 21. 19 van ond. Minaelsso 1. Mandelslo pag. 268c. 2
Kantt. schipper Oke Oole 1. schipper oole, pag. 275 c. I Kantt. de Heer Hoonkamers l. de
Heer Hoogkamers , pag. 287 c. 21. 25 van ond. 99 l. 69 pag. 317c. 2 r. 2y hoedjonglI.
boedjong pag. 318 c. 2 Kantt. Mohazadja I. Mabaradja pag. 322 c. ir. 25 Raja is l. Raj.

In de Beschryving van SUMATRA.

Pag. 9c 2r. 32 Dijli I. Delli pag. 12 c. 2 Kantteek. Bendar beschreven. Dit moet weg of
doorgebaald worden. pag. 23 c. 2 Kantteek. om hem te misleyden. 1. om Pieter de Far te mis¬
leyden.

In de Beschryving van CEYLON.

Pag. 3r. 17 Feest 1. Feesten reg. 31 Araasijes en pag. r. 8 van ond. Anaatjes l. Araatijes reg.
4 van ond Dewale l. onder de Dewale pag 6r. 22 van ond. Cangeres l. Cangenes reg. 5 van
ond. In moeten koopen l. In mooten kappen pag. 13 r. 21 Caniel, l. Caymel, pag. 16r. 33 c. 1
Maldeves I. Maldives pag. 17r. 2 c. 1 Coylan) I. Coylan pag. 20c. ir. 16 beoosten Dunaca
I. beoosten Denuaca reg. 5 Saffragan l. Saffragam pag. 21c. 1r. 29 Mavligiganga l Mawielle-
ganga col. 2r. 29 Digli en r. 35 Degligi I. Dietlige reg 1, 3, 6 Nellembi l. Nilobe pag. 22
c.1r. 17 van ond. in plaats van P.G 1. 12 pag 23 c.2r. 7 Pasdud en r. i van ond. Pasdun
I. Pasdum. reg. 11 per. 3 Maplagan I. Maplagam pag. 24c. 1r. i Pasdun-corla l. Pasdum Corla
reg. 36 Angneratotte I. Anguratotte col. 2r. 4 Helvagam l. Hewagam of Hewegam reg. 14
Colom l. Cosombo reg. 16 6graaden, o5 l. 6graaden, 45 pag. 27 c. 1r. 26Happitigan 1. Hap¬
pittigam pag. 28 c. 1r. 29 Moessilipatte l. Moesilipatte pag. 29 c. 2 Kantt. Calmonie l. Calmoni
pag. 30 korte inh. r. 10 niet heel I. niet heel veel col. ar. 13 van ond. Bellegamme 1. Belligamme
pag. 32c. 1r. 13 van ond. Baticolo l. Baticalo pag. 34 c. 1 r. 2Keypatnam I. Keylpatnam reg. 3
Comryn l. Comoryn , pag. 35 c. 2r. 32 Attenluwo l. Atterluworeg. 6 van ond. Onmaakt 1
maakt pag. 36c. 2r. 12 Ryygam l. Reygam pag. 39 c.ir. 10 van ond van daar na l. van daat
col. 21. 5 Newecawala. I. Newecalawa pag. 4.c r. 9 van ond. Anarodgbunno en de Rantt
Apariegiepoere als ook pag. 21 c. 2 r. 19 Anarogdburro l. Anaragiepoere pag. 40c. 2 1. 6per. 4
Cenvava l. Convava pag. 41 c.2r. 13 Mamda Kinde I. Maimde Kinde reg. 29 Codduwatte. I.
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Caddunatte pag. 42 c. 2r. i5 Eintane en pag. 40c. ir. 38 Rintanc l. Bintene pag. 45 c. 1 1.6
in te gaan l. daar in te gaan pag. 46 c. 2r. 6 onder l. onder pag. 56c. 2r. 26 Dicriicki I. Dieelig
pug 60 c. 2r. 20 van ond. is. Het 1. is hur Kantt. Viga Raja l. Vigea Rajne pag. 64 c. ir. 42
Cojaar l. Cotjaar col. 2r. 3 van ond. Soccca l. Sacca , pag. 67 c. 2 Kantt. Eluma I. Elunna
pag. 68c. 1r 33 koniug buix I. koning 's buik reg. 14 van ond weieig l. weinig col-2t. 15 Baha
1 Babu. pag 29c. 1 1. 33 Golooe. Foloe col 22 van ond. Anaraja Poeze I. Anaragiepoer-
pag.70c 1r 8 Bndum I. Budum , Rantteck Guirserimenaon l Guitsirimenaon pag7 ic 2 r. ic
Matolc I. Matule reg. 14 en 50 Panture l. Paneture, Kantt. De Gampaïa l. Degampala pag 73
Korte inh r 26 sin Lsi reg. 2s RajaSinga l Raja Si pag. 74 c. 2r. 29Oeddaegampala 1.redoe¬
gampala reg. 46 den Keizer zyn broeder, l. den Keizer, zyn broeder pag. 76c. 2r ° Eandan;
I. landara reg 22 Fanons l. Fanoms pag. 77 c. 2r. roTaydo,en zyn zusterl Tayde en zyn zuster 's
pag 8c 11. 6 Dreniagala I. Dereniagala reg 10 de Taydo 1. de Tayde reg. 19 l’ammitte I.
ammutta reg 33 Capitein Mejo l Capitein de Melo col- 2r. 23 Juja Vira 1 1(JajaVira) pag
80c. r. 14 Galbade 1 Gubbuda col 2 r. r0 Mndda i Monda pag B2 c 2r. 27 van ond. De
gigampala 1. Degampala pag 84 de 23ste Keizer Caloeman Rajas jaaren co l. 16 pag. 8.
de s-ste Keizer Sirina Rajoe, of Suina l. Sirina, of Srina pag. 66 de seste Keizer Leminie
Temini de 6aste dito Upatissa Maram l. Upatissa Nianam pag. 68 c. ir. 23 Marando, na 1. Ma
randena pag. 80 c.2r 2(Darmapalla l. (barmapalla) pag. 89 korte inh. r. 12 door Son Jan
gedoopt, l daar Lon Jan gedoopt pag 9i c. aKantt. Parca Bandora l Parea Bandara, pag. 9f
cir 23cita vaca I. Sitavaca pag. 96 c. ir. 32 wreeken. I. te wrecken. pag korte inh. r. 3 van
ond Farieram I. Feriera. pag. 108 c.; r.  na hem wakker onthaald te hebben, l na van bem
wakker onthaald te zyn, reg. 29 had zey, I. baa, zey pag. 11oc 1r 7 van ond en door de l.
en by , door de pag 116 c. 2 Kantteek. A. 1732 1. A. 1632 pag. 119c. 2 Rantt door Coster I.
door Caan, pag. i5ic. 2r. 25 Walewierte I Walewitte, pag i55 korte inh r. 16 Treyaera

I.
Teixera. pag. 193 c. 2r. 14 van ond. eenige l. geen pag. 104 c. 2r. 34 van den l. van de, pag
200c. iF iivan ond. mur l. muy pag 204 korte inh. r 8 Deslavery , Desiavenv pae 206 c. 1
r2 van ond Dietlicke l. Dietlige pag 208c. ir. 13 Sietavaca l. Sitavaca pag 28 c. 1r. 19
van ond. Caljeneer l. Caljemeer, pag 227 c. i Kantt gevoge te hier. 1 posten of wagrplaatzen bier
pag 232 c.1r. 26 Attacalan i. Jlutacolan. pag. 2 4 c 2r.  Chormandelan l Cbrormandelon
pag. 244c 2r. 37 Cuncamy, I. Cuncam , pag 249C 2 r. 4 van ond. Attecalan corle l. Artaco-
lan corle pag. 359c. 2 Kantt veroverden den, l. veroverden, pag 260c 2r. 32 Tinnekon I
Tumecon pag. 276c.iF 9 van ond. Vimel l. Vimela col 2r. 16 sulahabandia l Mababandiga
reg. 13 van ond. gebergte van Bastane l gebergte van Balane pag 279c. 2r. 9 van ond. Nana
weile Gange I. Mahawielle Ganga pag 250 c1. r. 22 van ond. Ballane I. Balane.

In de Beschryving van JAPAN.
Pag. 4 c. 2r. 21 Symagaera I. Symagoera , pag. 8 c. 2r. 35 Jammargano 1. Jammagano

pag. 32 Forte inh. laatste regel op een ua Durecn A° 1724. I. Durve Ao 1723.

Naamen der Heeren Intekenaaren in de Lyst onder N. N.of
andere Letters opgegeven, of die ’t recht tot de Intekening by

Auctie hebben gekoft of van anderen overgenomen.

De
2 E RH E EN.

Marinus Gallieris, Minister en Resident van den Rlaas Avenborn
Staat der Vercenigde Nederlan en, by de ge- Rudolf abraham Snetblage.
zamentlyke Keurvorsten, Vorsten en Stai Nicolaus Riemersma , voor dezen Predikant op
den van het Duitsche Ryk te Regensburg. Ceylon.

Louis rrip de Marez Heer van de Koppel,gr, pap. Mattbias Bergstadt, Burgerraad aan Kaap der
Josepbloten, Hecre van Bunnick en Vechten Goede Hoope.

Witrevrouwen en Abstede, mitsgaders Ra¬ Balthasar Nolthenius
nunnicq ten Capitt van den Dom te Utrecht. Martinus van Barneveld, Heer van Crimpen, enz.

Nicolaas Schagen. Mr Jacobus van vechoven
Abraham Coenraad de Weiler , Kanunnicq ten Johan Cloribus

Capitt. van Oud Munster te Utrecht N. van Bavel.
Jacob Benninghroek, Oud Schepen tot Hoorn. Adriaan Wor,

Naamen der Heeren die na ’t ssuiten der Intekeninge voor het
Opgeld, in de Conditie van Inschryvinge gemelt, deel in dit

Werk hebben gelieven te nemen.

De HE E ENR
Willem Adriaan van der Stel, Oud Gouverneur Mr Herman Aukema

van Raap der Gioe e Hoope. Jean Frangois Jordan
Daniel siernurd, Oud Gouverneur van Choro- Ved. Engels Boucquet, gr. pap.

mandel Jacques Bernard.Mevrouw de Wed. van de Hr. Burgermeester
M. V. D. B: zalt. gr. papier.

ORDREV. DEEL.



ORDR E

Voor den

BOEKBINDER.

Om zich in het Binden van het WERK na te
richten, en de Plaaten te schikken.

EERSTEDEEL.
1. Oud en Nieuw Oostindien of Nederlands Mogenheid.
2. Beschryving der Moluccos

TWEEDE DEEL.
1. Beschryving van Amboina.

2. Zaaken van Amboina.

DERDE DEEL.
1. Zaaken van den Godsdienst in Amboina.
2. Beschryving der Planten, Boomen, Heesters, Landdieren, Vogelen, Visschen,

Hoornen en Zeegewasschen.

Derde Deels Tweede Stuk.

3. Beschryving van Banda, Solor, en Timor.
-van Macassar, Borneo en Bali.74.

van Tonkin5.
van Cambodia6.

7 van Siam.

VIERDE DEEL.
1. Beschryving van Groot Java, Levens der Opperlandvoogden en Bataviaas

Grondvesting.

Vierde Deels Tweede Stuk
2. Zaaken van den Godsdienst van Java.
3. Beschryving van Suratte en de Levens der Groote Mogols

van Tsjina4.
van Tayouan of Formosa.

6. Des Schryvers Uit- en t'Huisreizen.

VYFDEaDEEL.

I. Beschryving van Choromandel, Bengale, Persien en Malakk-
52. van Sumatra.

3. van Ceylon.

Vyfde Deels Tweede Stuk.
4. Beschryving van Malabar.

van Japan
6. van Kaap der Goede Hoope en Mauritius

Gene



Generaale Uitrekening en Schikking der Kaar-
ten en Prentverbeeldingen.

Eerste Deel NEDERLANDS MOGENTHEID.
Tytelplaat
De Opdragt.vel
’t Portrait van den Schryver

Pag 1Generale Kaart van Indien.I. A.2veII
148I. Philippines.vel1 No.
152II. Manillias Bay.ditc
1544. Stadt Manilhadito
160u5. Aquapulco.dito

In de MOLUCCOS.
1; vel AA Kaart van de Moluccos

CC. Gamma Lammas Vesting.1 dito BB. Ternate en Maleyo.
3 dito DD Een Mistice Vrouw.
13 dito EE. Kaart van de Talautse Eilanden, enFF. het Eiland Sangir
dito GG. HH. Kaart van Makjan en Batsjan. aa

I dito IV. Brief van de Koning van Batsjandito De Ternataansche Opperpriester met Spek gewreven, indrukplaat. 13
van Tarruwêze, enz. indrukplaatdito ’t Onthalzen

186De Koningin van Ternate in den Raad.dito
205Koning Hair vermoorddito
298—Outhoorn van de Dood geredditc

O2Terbile en elf Ternataanen onthaist.
dito

10Deftige Verdediging van een Tinggangdito
De Muiter Saidi, omgebragt 19Indruk-dito

32Koning van Ternate verdrinkt zyne Vrouw.
plaaten.dito ’t Springen van den Berg op ’t Eiland Gilolo 335

ditc
Aanslag des Konings van Ternate tegen de Hollanders mislukt.dito
De Koning van Ternate gevangen genomerditc

j’t Wegvoeren der Princes van Ternate mislukt.dito
383JAlfonso de Castro vermoort.adito 1

16; vel Plaaten.
10 bladenHet Voorwerk ’tot *tttx 2

Nederlands Mogenheid A tot RR  half blad. 2
Moluccos A tot PPp en a Plano Lysten

2063 bladen

Tweede Deel AMBOINA.
pag. II. Landvoogdy van Amboina.vel No.2

II. IV. 't Eiland Boero, en het Binnen Meir.ditoI
III. V. VII. Pagger Defensie, enz

dito1
3VI. Eiland Manipa, enzdito13

IX. Laala, enz
dito4.

XI. Nieuw Lissabatta, enz.. dito ,
Alfoercezen of Wilde Schermersindrukplaata dito Twe

De Vesting Beverwyk , enzdito No. 4.13
’t Eiland Amboina.adito 5VI. De Fortres Amsterdam.

dito 124XXX. De Stadt Amboinadito
130(II. De Markt van Ambon, enz.

dito
132XXXVI. 't Huis van den Landvoogd, ent.

dito 164XXXVIII. I. Ambonze Speeltuigen.dito 165
; dito Andere Speeltuigen, indrukplaat

166dito Cymbalen der Ouden, enz. indrukplaat
170XLIV. Goude Armringendito No. 182XL. XLI. Een Bouginces en Amboineesdito

184XLII. De Cora-Cora van Titawaydito
184XLIII. Cora-Cora Vlootditc

Ambonsche Zaaken
403 dito Verovering van Hoetemoeri, indrukplaat.
170dito Een Ombrengen van Capitein Verheidens zuster, indrukplaat.
2251 dito No. L. Gedenkpenningen
282N. A. De Stadt Amboina in Plattegrond.dito1

212 ve Plaaten Amboina A tot Zz half blad, a plano Lysten en Tytel. 952 bladen
Zaaken van Amboina A tot NN zyst der Bedienden en Bladwyzer 26

1813 bladen
Y2 Derde



31

Derde Deel van AMBOINA
van pag. 156 tot 268; vell. Boomen en Planten, elk na zyn No.

266Lauw. F. Toepevel C. Babi Roesa E
27.Lipanno, enzI dito D. Coescoes. H. - 276Ternaatze Hinde, enz.dito A. Hoorn van een
30c3 dito O O. Bintapoe of Waterpaauw, enz.
310dito Q. Papoewaasche Paradysvogel, enz.
312dito C. Het Konings vogeltje, enz.
331dito 52 De Meermin, enz.
507van 348 t0vell. Visschen, van No. 1 tot 527
545vell. 51 A. B. C. D. F. verscheide Walvischtanden, enz.
84582 en6 dito Hoorns, No. 1 tot ica

585 en 566dito Schelpen, van No. 1 tot 30

Beschryvinge van BANDA

11 vel A. Het Eiland Neira, enz.
I dito B. De Eilanden van Banda.
avel gr. C. Zuidooster en Zuidwester Eilanden van Banda
Ivel C. P. Kaart der Reize van Abel Tasman.

TA. van Diemens Land.dito
2 B. Boreels Eilanden.at dito Indrukplaaten ,

3
3C. Fredrik Hendriks Baay.dito

dito 4 D. Anthony van Diemens Land, enz.
dito 6F. 7 G. Moordenaars Baay, enz. 0
dito 8H. 9 I. Staaten Land, enz. 52dito 10K. 1IL. Pylstaarten Eijand, en d’Eylanden Amsterdam en Middelburg, enz. indrukpl

57
XI2M. 12 M. 2 ’t Eiland Amsterdam. 2

54ivel 13 N. 14 O. ’t Eiland Rotterdam.
dito 15 P. Prins Willems Eilanden, indrukplaat. 333 dito 16 Q. Ontong Java, indrukplaaf

Eilanden van Marken, Groene Eilanden, enz.19T. 2O V.I dito 17R. 18S 56
I dito 21 W. De Kust van Nova Guinea, enz 56

T22X. 23Y. Vervolg van de Kust van Nova Guinea. 7
56vell.  24 Z. Brandend Eiland, Jamma en Moa

ivel 24Z. 25 ZZ. 26YY. 27 XX. de Eilanden Takel, Jamma en Medemo, enz.
a dito D. de Eilanden Amsterdam en St. Paulo 70

In MACASSAR.

;vel P. V ’t Kasteel Rotterdam op Macassar 136
I dito 22 De Stadt Samboepo in ’t verschiet. 138

Platte GrondI dito 23 13923 O. en 23 P. d’Eylanden Cambayna en Solombo, zie in de Uit- en t'Huisreizepag 150
dito ’t Vermoorden van den koning Sombangko, indrukplaat 146
dito No. 23 N. Graf van Mevrouw Beernink, indrukplaat. 193

OB RNE O.

ivelgr. No. 3y Kaart van Borneo 236
PPP dito van Bali.ivelgr. 254

TONKIN en CAMBODIA.

I vel No. XXX. A. Eauweck Hoofdstadt van Cambodia. 36
te vinden in de Beschryving onder 33 A

a dito ’t Vermoorden van den koning van Cambodia, indrukplaat. ac
van eenige Hollanders.a dito : 46

SIAM.

ivel No. Judia Hoofdstadt van Siam.34
L35 Loop der Rivier Menam.2 vell.

6236 Siamsche Rogchevellen.2vel

78 vell. plaaten.

1493 bladenAmboina A tot Eeee 2 ee ce halfblad, en a plano Lysten,
Banda , enz. A tot Kk en 1 plano Lyst.

28;Tonkin, enz. A tot R half blad.

Letterdruk 244 bladen

Vierde



Vierde Deel GROOT JAVA, enz.

A. B. Kaart van Bantam, eerste bestek.ivel No.
C. Kaart van Jakatra, twecde bestck.dito
D. Tsjeribon, derde bestek.I dito

Graf van Sjcich Ibn MoelanaE.dito No.
G. Kaart van Mataram, vierde bestek.I dito

F. Plan van ’t Fort de Beschermer op Tsjeribon5dito S No.
H een dito van de Pagger op Tagal.
I. een dito van de Vesting van Samarang.dito F
K. een dito van de Pagger Goed Begin op Damak.
K. een dito van de Pagger op Qual of Lawala.dito ?
L. een dito van de Pagger tot Japara.
M de Schans tot Cartanagara.; dito f
O de Vesting op Rembang

I dito No. N. Kaart van Panaraga, Cadiri, enz. vyfde bestek
dito p. Kaart van Madura, Soerabaja, enz. zesde bestek.

Q. Plan van de Vesting op Soerabaja.dito e No-
van de Pagger te PassaroewanR—

Idito No. S Kaart van Balamboang, zevende bestek.
dito Twee indrukplaatjes
dito Een half blad Javaansch Schrift

dito ’t Vader Ons in ’t Javaansch.
dito Batavia in ’t jaar 1629 belegert, indrukplaat.
dito No V Kaart van den Optogt van den Heer de Wilde.

De Negery van Passaroewandito No. X.

dito De Optogt van de Heer Knol tot afnaaling van Pangerang Depati Anom.
6. De Stadt BantamI dito
ZZ. De Stadt Batavia in ’t verschiet.12 ditc

sNo. Z. ’t Stadtnuis van Batavia
I dito

ZM. ZR. De Portugeeze Kerken.
dito Een Tyger geschoten, indrulplaat

I dito No. A A. ’t Kasteel van Batavia.

a dito A A A 't Zuiker Pakhuis.

I dito CC. Het Kasteel van binnen.
No. DD. intrede des Chineeschen Tempels.

ditc EE.Chineessche God Calamija.
3G 2
IGb

2; dito e HH Chineessche Afgoden.
FF. a

FF b.
I1 25ditoXIL b. * de regte Matso of Godin der Zee

dito Pieter Both
dito Gerard Reinst

dito Laurens Reaal
dito Jan Pieterszoon Koen.

dito Pieter de Carpentier.
dito Jacques Speck.
dito Henrik Brouwer.
dito Anthoni van Diemen.

dito Cornelis van der Lyn.
dito Carel Reinierszoon.

dito Joan Maatzuiker.

dito Ryklof van Goens
dito Cornelis Speelman
dito  Begraaffenispenning van Speelman.

En Dood van Capitein Jonker.
dito Joannes Camphuys.
dito Wiiiem van Outhoorn.
dito Johan van Hoorn
dito Abraham van Riebeck.
dito Christoffel van Zwol.
dito Henrik Zwaardekroon.

Het gevangen nemen van Pieter van den Brouke.dito
Belegering van ’t Fort Jakatra.dito

dito Indrukplaaten- e koning van Jakatra overvallen.
Jakatra vermeestert.dito

GW. De zeven Bestekken van ’t tiiland Java gemerkt A. B. C. D. N.P.S.

nen ook aan een geplaet worden, en maaken dan een compleete Kaart van ’t geheel Eiland Java.

In SURATTE.

I dito No. 9. Rivier van Suratte.

34 vell

Y3

Pag. I

12

15

327

32s

37

6
33

140
196
1568
23

23.

23

239

25
253

253

254

264
2K

268

286

292

3
297

306

a
315

320

33
238
346

38

36

kon-

144

Ie



In de LEVENS der MOGOLS.
34 vell. van de andere zyde.

Rykzegel der Mogols.vel

N6. I Mier Timoer, eerste Groote Mogol.dito

2 Mieroen Sjah, tweede dito.ditc

3 Mirzah Seyed, derde dito.dito
4 Pier Mohhammed, vierde dito.dito Indrukplaaten
s Aboe Said, vyfde dito.ditc

6 Sjcich Omar, zesde ditodiro
Sjah Baboer, zevende dito.ditc 8 Hamajom, agtste dito

ditc
dito No. L. Padmana koninginne van Chitor.

9 Sjah Ekbar, negende Groote Mogol, indrukplaafdito
a dito Optogt en Gevegt van Pieter van den Broeke, indrukplaat
a dito Pieter van den Broeke

dito No. K. Noer Mahal, in de Beschryving onder letter B.
10 Sjah Selim, tiende Groote Mogol, indrukplaat.dito

P. Tadjoe Mahal, Gemaalin van Sjah Dijhaandito
N. Noer Djjhaan koningin van Viziapoerdito
XI. D. De Nederlandsche Logie op Wingurla.dito
BB. Adil Sjah koning van Visiapoer, indrulplaat.dito
YY R. Raukenara Begoem, indrukplaat.a dito
A AA. Moraad Baksje, en oc Heer Seva Gi (zie op pag. 265 ) indrulsplaat.a ditc

M. Rana Dewa, Dochter van Radja Rana.a dito
X

fNo. ZZ. Dara Sjecoch
4aito «. c c. Sepe Sjecoch, zoons zoon van Dara Sjecoch, indrukplaat

A. De Princes Noer el Tadjoe.a-adito
B. Begoem Saheb

3 dito No. H. I. Hnamed Mahal en Noer Begoem
ir Sjah Djjhaan, elfde Groote Mogol, indrukplaatdito

17 BBB. De Nabab in zyn Waschhuis met zyne Vrouwenditc

dito
S I 12 Eurangseeb, twaalfde Groote Mogol, indrukplaat.1 13 É. en F. Sjah Aalem, dertiende Groote Mogol, en zyn Vrouw, indrukplaata dito

5 dito ' DD. Cariem Eddiem
c0c. Molla Mohhammed Ali, enz.

2; dito Arbeeldingen van de nieuwe Gunstelingen des Keizers.Vmoet Qzyn. R. S. T. V
W.X. Y.Z. AA.

dito No. O. Mosoddien, veertiende Groote Mogol.
dito S NO. EE. Faroucheer vyftiende Groote MogolGG. Raffierdan Sjan, zestiende Groote Mogol, wiens beeltenis wy na ’t afdruk

ken van dit Deel nog bekomen hebben.
FF. Donna Juliana d’AcostaZAO* C. Sjah Sousa, tweede zoon van Sjah Dijhaan, te zien pog. 248

In TSJINA

Ivel No. 26 De Stadt Macao
I dito27 Platte Grond van Macao. 2

In FORMOSA

vel No. 33 Kaart van ’t Eiland Formosa
Gevegt der Hollanders met eenige Chineezen

dito
Stoute onderneeming van eenige Japanders tegen den Landvoogt Nuits.a dito Indrukplaaten
c't Mishandelen der Zieke en Doode Formosanen.dito 84

Des Schryvers Dit- en t'Huisreize.

CHet schieten van den Tyger. 196a dito
dito Indrukplaaten, Gevaar van den Schryver 122

CNo. 23 0. en 23 P. de Eilanden Cambayna en Solombo 1502 dito

521 vel plaaten.

Groot Java A tot QQ enkel blad. 123 bladen
Javaanze Godsdienst A tot QO
Tsjina, enz. A tot DD. 40

Letterdruk aap Pladen

744.

165

173

175
176

7
187

19.

202

212

217

223

224
224

229
23

23
45

22

250

3155

2258

258

265.

26.

275

2150

227

295
204

304

3C.

297



Vyfde Deel CHOROMANDEL.

ivelgr No. A. Kaart van Choromandel en Malabar.
AL. St. Thomé, tweezins vertoont

vel A M. ’t Graf van Mevrouw Steeland, en de Storm van Negapatnam.25dito
B. Kaart van Bengaleivelgr.
7F Logie van Hoegli.

Iveldito Nawazichan Gouverneur van Ragimahol, indrukplaat
dito No. AP. Tank van Sirquees

Ruinen van Darius Hof te Persepolis.1; dito No. BP.
Letters in Hout gesneden.
Dito.

Koper Kruis
dito No. 9 A. Kaart van Persien.

37 Stadt Malakka.1, dito

In SUMATRA.

rvelgr, No. 11. Kaart van Sumatra.
10. De Stadt Atsjen.Ivel

In de Beschryvinge van CEYLON.

ivelgr, No. i2 Kaart van Ceylon, te vinden in de beschryving onder P. Q-
12 B. Punto Gale in ’t verschiet.

1v
12 BB. De Stadt Punto Gale.; dito t 12 C. De Vesting Manaar
2D. 121 Gouverneurs Huis op Colombo.dito

12F. 12G. 12 H. idem van agteren, enz.12 E.1'ditc
13 De Stadt Jaffenapatnam.I dito

’t Kasteel Jaffenapatnam13 O.a dito 8 13 P. Kruiskerk
13 M. De Vestino Batticalo.dito
13 N. De Stadt BaticaloI dito
14 De Elepnants Jagtdiro

’t Vervoeren van ’s Konings Dochter door een Leeuwdit -
Keizer van Ceilon doodgeschotendito

Vernedering van koning Jaja Viradito
Moord van de koning der zeven Corlesdito Indruk

Jon Pedro en de Keizerin van Ceylon gevangendito plaaten
Moord van de Prins van Oeva-dit.
lugt van Raja Singa.dito

Geval van den Commandeur de Grauwe
dito

N.A. N. Baay van Tricoenmale.I dito No. 13
N. B. A. Platte Grond van ’t Fort Tricoenmale

13dito
Q. ’t Fort Costenburg en Kaartje van Baticalo.1.ditc

dito Adams Berg, en ’t reynigen der Pelgrims, indrukplaat.
dito ’t Arhaalen van de Priesters met Stacy, indrukplaat.

Iu MALABAR.

I dito No. 15 Kaart van onze Plaatzen op Malabar.
16 Logie op Barfaloor.; dito
XVII. Cananoor van de Rheede te zienI dito

17 Vesting van CananoorI dito
18 Vesting van Cranganoor.dito
19. 20 Coetsjien in Platte Grond en Profiel van de Fortificatie.itc

21 De Vesting Coilan.I dito

6. De Stadt DabulI dito

16 B. De Kust van Dabul.l dito

In JAPAN.

ivel gr. No 30 Kaart van het Eiland Japan.
36 1. Japansche Draagzetel, indrukplaat.vel

dito 37 Japansche Norimon, indrukplaat.

33i vel.

pag. 2

I.
102

104.

172

220

221

246

261

264

208

4

22

22

22

28

25

25
30
30

32

32
47

62

7

8

a
199
210

361

261

261

261

379

0

II

12

12

136

In



In de KAAP der GOEDE HOOPE.
24 vell van de andere zyde
velgr. No. 43. Kaart van Kaap der Goede Hoop.

43 Saldanhabaay te vinden in de Beschryving onder No. 38 A.ivel
36 De Kaap in Platte Grond, met de loop van de Zoute Rivier, te vinden in de BeI ditc

schryving oncer No. 38. B.
I ditc 38 C. Gezigt van Kaap der Goede Hoop.

45 Thuin der Compagnie aan de Kaapdito
dito Geval van een Hottentot met een Leeuw, indrukplaat

dito No. 39 Hottentotten aan der Kaap
I1.40 Wilde gestreepte Ezels, indrukplaat.dito

11549. 50 Kaapsche Vogels.ditc 46, 47, 48.
8r No. 50 2. Rivier van Maningaarditc

50 b. Begraafplaats der Crootena dito Indrukplaaten
15050 c. Hollandsche Handelplaats Fombetokke.

dito
145dito No. 44 ’t Eyland Anzuany

15150 d. Koninglyk Hof op Madagascar, indrukplaat.
a dito

1542 Mauritius Oosterhaven, indrukplaatdito
15322 A. ’t Fort Fredrik Hendrilt, indrukplaat.a dito

414 vel plaaten
90 bladenChoromandel A tot YY
11.Sumratra A tot FF 2 haif br’ad.
117Ceylon A tot MMM. FFF enFFF 2 1; blad, amaal
12Malabar A tot F. 2
412Japan A tot * 13 blad

Kaap der Goede Hoope A tot V en ’t Register ; bladen 45

Letterdruk 37 Vaden

206 bladenHet eerste Deel bedraagt, volgens de voorgaande uitrekening, aan blaaden
18Het tweede Dec
24.Het derde Deel
24Het vierde Deel
317

Het vyfde Deel Dus Letterdruk Priis

162 bladenIn het eerste Deel zyn vellen Plaatwerl
22In het tweede Deel.
28In het derde Deel
523In het vierde Deel.

In het vyfde Deel. 22
Dus Plaatwerk 210; bladen

37.8-1197 Bladen Letterdruk  5 duiten per blad
8

210; Ve. Plaatwerk  5 fluiv. per blad

90O8

42 OWaar op betaald is by de eerste en tweede Inlage

Rest nog 48-O¬

II7 O 0De Groot Papiere Exemplaaren bedragen na deze uitrekening
58 OWaar op betaald is by de eerste en tweede Inlage
Pri

Rest nog 59O c

Weshalven de laatste inlage voor de klein papiere Exemplaaren bedraagt 48 g1. en de groo
Papiere 59gl. waar omtrent de Heeren Intekenaaren gelieven in acht te nemen , eersselyk
dat haar Ed voor deze bylage van 26 gl. op de klcin papiere, en 31 op de groot papiere Exem-
plaaren in plaats van 125 vellen Plaatwerk bekomen 2o; vellen, en In plaats van vyf deelen,
acht deelen, alzoo deze dry laatste deelen tot die zwaarte zyn uitgedydt, dat wy yder der zelve
in twee hebben moeten afdeelen, zoo dat dezelve nu zes en met de twee afgeleverde Deelen
agt Folianten uitmaaken. Jen anderen, dat, schoon wy volgens de Conditie van Inschryvinge
voor een quartoplaati st. 8mp;p., en voor yder grooie Kaart, die al een aanzienlyk getal uitmaa-
ken , anderhalf vel zouden mogen vorderen , wy echter voor de zelve (de Generaale haart
van Indien, en dievan ’t Eylan- Groot Java, alleen uitgezondert) in deze laatste Declen, niei
meer rekenen dan een entel vel, en voor vier quarto piaaten miede een enkelvel, om dus den
Heeren Intekenaaren te toonen, dat wy hen omtrent deze Extraordinaris bylage ook zeer geern

eenigzins willen te geval komen, Voor de genen , die geen deel in de Intckening hebben ge-
nomen, zal dit Werk niet minder te bekomen zyn, dan tot 116g1. op gemeen Papier, en op
groot Papier tot 150gl., zynde maar een klein getal overgedrukt.
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Van het vyfde Deel, of van Choromandel, gemerkt met Letter a.Ceylon,
met Letter b. Japan met Letter c. Sumatra met Letter d. Malabar

met Letter e. En Kaap der Goede Hope met de Letter f.

Amficen-handel op Malabar. b187.
Amlam Heranam. b7C.
Ammanasaeci. 650

Angezicht te dekken, der jonge Dogters Amsterdam. Een Eyland. b31.
211, A12 215.enz Anaese Heriatotte. b81.

Aapentand , een Heiligdom op Ceylon. b38. Anakanvelle. b 33.
383 Anaragnepoere. b34, 40. 65, &amc.

over.Aardbeving, gedagten der Heidenen ’er Anchediva. e 16.

134 Andragiri 3 2, 318.
Aardkloot , gedagten der Indische wyzen daar Andupanduna. b82.

134over Andenowe. b33.
Sjeich Abeddien. A193 Anderson. 2124.

136D’Ableing, tweede en Gezaghebber aan f Anea¬ b269
de Kaap, werd Extraordinair Razd. 146. Angebadde. b269.

Abduld, Jaliel Sjab. 350328, 349. Anguratotie, een Dorp, en Vesting.b24. 33,
Abaullab Sjah, Koning van Dionor 29 34. 169.
Abera Comara b65 Anna Pidavi

395.Abdulcader Mobbammed. 193 Annemarita. 95¬
C12.Acasacki Aintoniszoon, Commandeur voor Malakks.

Acbora Raja. b71.
340. en zyn dood. 341

Acoorose b71 Anularam Bisaa. b66.
(10Achas Anuraddanam Sacea Comara. b64.
b35.Accuras, Anuraad Poera Nawara. b64.
b 30Achavelli Anz uani f149.
b66Adague Muwene Rapa. Apius op Djohor. 337
C26.Adamszoon (Willem, ) Araatsje Sowara. 8’82.

376Adams-Berg. b36. 205. 3 Aragoene b33.
184Aden. Araadore verloren. b255.
b185.Adersia. Ararat. 268.

Adira Carajan b74 Arei
CI2.

b212Afgoden der Cingaleesen Arrakan , veroverd Pegu. a 133. 142. nader
Agnira C 7. beschreven. 140, 142. onze Handel en Moorc
agras, ofCrystal-bergen bA1, 170. van ons Volk hier. 143. ons Comptoir ge-
Apbmed Sjab 328. licht. 143, 144. 145. Hunne Afgoden ec¬
Ajalle b33. ten , dooden-behandeling, en Huwelken

C9. 66.Arais
145.

Akkana'; dood a66. Arrunderi. b27.Alawaadin de derde ’s dood. 339. Alacci C 9
Alawadain Sjab. 328 Asoe- 159.
Albast aan de Raap. 164 Assalanam Raja. b65.
Alagues Vira Maudrim. b71 Cos-Assam. 159.
Alanh b37 Assarama Perimal. 15
Al b27. 34 37. Asschepoesters. A 75
Albukerk (Georg) 325. 326 D’Hr. Assenburs Landvoogd aan de Kaap. f136
Albukerks (Alfonso) bedryven 183. in Fer- krygt een Instructie van d’Hr. Simons 136.

sien , 229. op Aden, en Malakka 2 Malak- zyn dood 146
ka, Alfonso en Francisco opMalabar. e 17. Assia. C 7.
Alfonzo weer in Indien. Verd onder- Astanamia. C I2.
Koning, veroverd Goa, enz: 18 Attenagale. b34. 37.

Alexander, M. op Ceylon. b 59. in Bengale. Atsjiens Koningin, en Koning. 345-347
179. Atterluwo b35

Aliancelle. b31 Attulagam Corle. b36, 41.
Alican b23, 160 Ava, een Ryk, en een Stad. a 127 gevallen
Almeida e 18. zyn dood 1118. dezer Koningen. 129 131Aloe- Boomen in ’t wild aan de Kaap 167. 72 Avadoetds 275.
Alloet. b40. Auwe C7.Almanach der Japanders. 5O, 5I Aymissima. C 7.Alvarenga. b184. e18. Onderkoning 19.
Alutcoer. b27 B.
Amakasakki. 266
Amagnas. 167, o0 Accala

156.
A-baberaman Raja. b68 d’Hr. Bacherus. a II 27. 43Amban b31 D’Hr. Backer , Directeur in Persien. A 287.Ambagtslieden der Cingaleesen b46 maakt vrede op Malabar. C42.Amboeloe Vagala, of Ampoeloe Wagala.b72. Badacassaje

C54.
Ambuled0. Budule.b42 b42.Ambril Vagala. Bagab Sjaconb74. 253.
V. DEEL.

Bay-
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b41Baygams.
28

Bakenburg.
b23.Bakwelle

37 36Balane, een Landschap, en vlek b 36-
93.Banjoojen stoutheit
35Bange Hock.
b343allagate
b67

Bapa Raja.
b201

Baptista Gohan)
C13.Bariexw,
C1¬

Rario.
93

Barle.
156

Barrempoeter.
b244.Barseloou
148.Barneveld op Sadian Bon porto.

Veldho-
3afsora, ons Comptoir hier. a 225

255, 277ven Commissaris hier
245d’Hr. Bastings Reyze in Persien

41. 45.Batavisce Schip na de Kuft
b30Batecotte
b67Batia Raja

b32. 41Baticalo een Graafschap, en Stad.
IO1, ver-12, 100. 150. Een commandery.

118.overd door d’Hr. Westerwolt
35. 77Batoegedra

335Jatoesawer beschreven.
62, 8cBaviaanschberg
aan deBax , Majoor. b 243. Landvoogd

134.Kaap
eII.Baypin

Bedas, Beddas of Weddas Land, of de Wan
207,ni. b 32, 40, 49. Grens deszelfs. 40.
210.208 210. De Graeuwe’s list ontrent her

408Hun Godsdienst
b41Beddigamme

Bedienden der Inlanders in de Dorpen van Cen
112lon en hunne naamen
b57— der Grooten hier.

Begin van Ceylon. b 274. en der Cingaleesen.
CO

157Bebaar.
107.Beiram

b268.Bellales,

161Bellesour
b30.Belligamme, of Welligamma
b6cBemminitissa

Bengala, beschreven. a 146159. Kaart 'er van

146. veroverd door den Mogol. 157. Een
heerlyk Land. 160. 168. Grenzen, Païans

Landen. Voornaamste Steden. 157. 158
161. Naamen der Dorpen tusschen Mon-
geer en Pattena. 168. De Ganges 168. On-
ze Handel, eerste Directeurhier. Brief aan
den Nabab over d’Hr. van de Brouke. 17.

Lyst der Directeurs. 124. en der Commissa
rissen. 175. inkomen van een Directeur hiei
enz. 172, 176. d’Hr: van Rhede’s bedryven

176en ’t Ieven der bedienden hie

Benjaanen. 154., 55 89. 268.

Bentotte 3. 35, 170.

Berberin, of Berberyen b169, 422

d’Hr: Berganje Directeur in Persien 370.

Bergen van Stellenbosch. f31. Schapenberg. 3.
Berg keerd weder, f 35, 36, 67. Peerdenberg

31. 68
Bergen, by Waluwe.

1ii by Japuttea. ba2, 80

— van Kaap der Goede Hope. f7 12

37. 57
Berglieden van Ceylon b44

Bergen, Sneeuwbergen aan de Kaap. f 55. an

61, 86.dre zware Bergen. 73. Dassenberg.
Baviaansberg 52, 86.

Bergstoffen. b53. Mineraalbergen van de Kaap.
64, 7.

Berkenkoers, Vorst b187.
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d’Hr: Bernard, beschreven. a17.

Beuving 1121.
Beweenen der dooden. b49
Billigal-Corle b27. 37
Billigam-Corle, en een Vlek

33. 35
Billitotte. b23
Simisipatam, Logie, Waren Winsten Sp¬

perhoofden. a 42. Commissarissen 43.

Binga
Bintene , Vintana, of Alout. b 38. 40.be

schreven. 4. 42. Rievier deszelfs. 38 107
207.

Birruma. b383
Bisnagar. 2.
Bisnoe. 90.

3utsihoe C64
laeuwe Berg aan de Kaap. F 12

Bliklana b257.
Bloedelnose Dieren b54

Bloedschande 's straf. 79.

Bloemen op Ceyson b53.

Blochovius Gezant in Japan C42.

Blootsvoets gaan. 89

Bocaul, een Berg b37. 36

Bodelgamme b42

Bocken der Malabaaren. En diens unner

Kinderen 29216
Boender-Cooswat O37.
3oerewalle 208

Boewancca, Babu Raja, Koning van Degam-
pala b71.

Boewaneca Bahu Mabaraja. b75. 76. 77
Boge dag b42.
Hr: Bolner 350

Bolscho, Extract uit zyne Visite. b324 340.

Sondoepitte. b47
Songe CO¬

Boomen b5OS-
Buddurm 366b367
3uddinn’s-Boom. 65..

Bcomen opCnoromandel. 56

Ceyson. 122.
D’Hr. Borchorst Commandeur aan d Kaap

229.
Boschiemans 193.
't Groot Boomkens Eyland b32.

D’Hr: Bork op Malalcka 349.
Bosch Caddadesa b62.

by Vallaponahoy. b42

by Neguriti b42
Prm by Occande b41
Pr— by Komboken, twee b41.

Pri Medampe. b22 37.
Chilauw 39

volluvella b40
r— Anaragiepoere. b40. en Aripen.

Bosch b of in Menda Corle. b41.
Vintana b41

i— e b41.

Beddigamme b41.

Tusschen Cotjaar en Bintene of in

tana . 42

B schhouwer (Marcellus) biri, 112. werd

Prins van Mingonne , gaat na Bantam, er
na Holland, raakt met de Heeren Bewind-

hebberen in geschil. En gaat in dienst de
Deenen , zyn dood En ’t verdre onder
qule Gedde voorgevallen 115. 116.

Boff 1124.

Bottelary 134.
Boucheljon Hoofd in Japan. COS, o7

e 27. 29.Bouwens voor Goa
b205Joven-Landen van Ceylon

b38.Bowagom

Bouaneca z. Boewaneca
77.

Bramasari s.
Bra-
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D’Hr: van Canga’s groote onkosten , om den

b 3Bramines Eyland
c 137.Keyzer gedaan.Bramines zesderley Secten. a 7384. Bloed

b31.Cangienture.schande straf by hen. 79. Hun ampt en be
C 2Cangoximadryf. 76, 81. Voorregten. 76 doorboorer f 149D'Hr: Canzijus begraven op Anzuani.hunne ooren. 77. Huwelyken. 78, 70. ge-
b52.Capita-struik.schil met de Settrea’s, Hun spys, sonden
b21Carceweinig dronkaarts by hen. 83. Vasten , dood ZytD’Hr: Caron Hoofd in Japan. c 33 3684. en die van hun Vrouw. 85. Staat de

ant woord aan ’s Kevzers Commissaris. 81ziel na ’t leven by hen. 84, 85. 87. Heilig
Zyn gebouw in Japan. 83. Wint Nigom-heid hunner Pagoden. 95. Huu geloove ,

bI2I.boen Goden. 91-99. middelen tot hunne Za
Carnapoli. e23ligheid. C9.
aroto73Brap-ma.

29arrawaansara.F1aaBreytenbach
b31.CarrédivaC 26Van den Brock Gezant in Japan-

233.varstenzoon in Persien.325Buit (Georg )
Een andre , van de Kust opgezonden.c OOBronéhorst Opperhoofd in Japan.

67, 62CLBrouwer Hoofd in Japan,
249D'Hr: Casemibrood in Persienb2Brouwers yk
2 163assimbasaarb 246Buuckoy Gezant in Cand
156.CassempoetOverBudum. b65, 66. 70. Zyn Boom. 65
en zynD'Hr: Casteleyn Directeur in Persien ,blyfzelen. 72. Zyn wetten in steene Tafe

2 204 266groote winsten daaren. 212. andre beschryving van zyne Ge
b33. 41Catavelliboorte. 369 375. Féesten ter eere van hem
b31, 40Catehaey408407. En Bedas-dienst van hem.

b33.Catenagone 268Juffr. Bulstratens dood
165Catsinni.C 2Bungo, en desselfs Ryken
b88.Donna CbatarinahenBuiksnyden der Japanders niets geagt b b40avava, of Convava.56

b38. 39Caula Wey¬b46Bygeloove der Cingaleezen 263Caulier na Golconda.
C13Cawasacki.

C 153Cawaytsdo
a II.Bawelon.342.Aartekoe veroverd Malakka
b27Caymelle.b73CCaculandola
b31

2yb67.Cada Ambera Raja.
Cinuwirad of Senerat Adassyn, Keyzer. b 27.b27adaumatris.

Zyn Kinderen. 89. Dood den Prins vanb42
Caddadesa; Bosch. Key-Oeva, staat na de Kroon, trouwd db71Cadda Ginit firmenam Raja

onszerin 110. Maakr een verbond metb41.Caddu watte Corl
11 ii2. Wil zyn Stiefdogter trouwen, 114.b82Cadungarrup¬ vanZyn dood. 116. Zoonen en verdeelin229.

Calajate
113’t Ryk onder hen37. 74Calane b75Ceravellae 135Calateri, een Koning op Malabar

b33, 41Cerindeb31. e 1¬Calicoelang 2L0,Ceurawachib70Calidassa
45't Ceylons Schip.b 29.Calierauw Ceylon, beschryving dezes Eylands. b 13. erb70Calinga, een Land

wat 'er al onder staat 160. Deszelrs naam.Calinga Raja. b61, 63. zeldzame voorzegging
14. 64. en bewys dat het l’aprobane is. 2C3van zyn Dogter. 61, die beswangerd wer-
Alexander. M. hier 59. Waaren62, 63van een Leeuw. Lengte, breedte, Grenzen; gedaanteb23 34Caliture
en grootte. b 18. Schryvers over ’t zelve.b38

Gallegom 14. Plaaizen met 't zelve corresponderenb29.Calmeni
de 160. Verdeeling der Ryken, Prinsdom-b66Caloenam Raja, of Caloena Raj-
men , Graafschappen, enz: met hare naab27 149. 173, 221.Calpenty- men 19. Berglieden en hun gewaad. 4.C1 2

Cambarr¬ Naamen der Corlas, of Landschappen. 208Cammenoseki,
der Steden en Rievieren. 21. Inwoonders20.Campson 208. of'Cingaleesen, en hun ouderdom. 42

c 133 14.Cammigaa. 43 44. 47, 50. Ziekten 47. SaysoenenC12
Canaja. Aardbeving. Kaart des Lands 22. LandCanara’s handel met Ceylon. b162, 184. 244

voogd hier. 26. 't Land van binnen. 35.
72. 2 2deszelf Koning verslager Comptoiren , onder Colombo. 26. RechnCananoors Foriresse. b 241. Veroverd. : 34

der E: Comp: over dit Land. 172. des zelf
20contract met dier Koning

heerlykheid. 175. Lasten. 196. Wevery
Candi. b38, 39. deszelfs Koning laat zigKey 198. Mineraalen en gesteenten. 2o4. Winzer van Ceylon noemen. 74. Werd versla

271stengen 75. Jaja Vira Raja werd Koning hier Eerste opkomst. b60. 61, 64. 210. bo
ri76. 78.75. Zyn verder wedervaren venlanden 205. Lage Landen. 205, 208,Candi beschreven 104, 105, 117. De Landen

226. Veilkeren. 212 215. Nederlands mag206, 262van Candi en bestiering hier. 215. De Heer van Rheeb15Candure Bandara
des opstel tegen de d’Hr: van Goens. 245Caneel Instructie voor den Capitein der Ma

Ceylon'tstaat. 41664. 247, 249. Afgelegenheidb320
habadde der Landen 251. Begin van ’s Konings misCaneel-Bosch, Caneel-Boom, en Caneel

noegen tegen ons 252. Verkeerde berigte-b41, 51, 52, 193.
var
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414. Vertoog van D. Manteau over ’t aanvan de Heer van Goens. 253, 254. Begin
leeren van een yreemde Taal. 415. Geringe

es Oorlogs Ao. 1670. 255, 256. Reden van agting , die men hier voor Taalkundige en’s Konings haat. 257. Zaaken van den on neerstige Mannen betoond heeft. 216. Ver-
bekenden God hier. 258. 261. Verschil va dre Predikanten vervolgens. 416. Zeld
d’Hr: van Goens Brieven, 260. 261. Aan- zaam ingevoerde Tafel van den Politycquer
merking over zyn Ede beleid om ons Mee

Commissaris. ibid. Instructie, aan den Ker-’s Keyzersster van Ceylon te maken. 261
ke-raad gegeven. Vervolg van de voor-267Manschap en hunne verpligting noemde Tafel, Classis op Ceylon Ao. 1658Re¬Ongemalcken der lage Landen by 416. Vervolg der Predikanten hier geko-en. 263. Des zelfs wagten en Schansen
men. ibid. Resolutie der Heeren zeventienen

264 265. De Lascaryns. 266, 267. Wet
over zes Proponenten , ibid. Bericht we-ten der Cingaleezen. 267. Hun Afgoden
gens de middelen tot herstelling van ’t ver-212. Hunne diensten aan den Vorst. 268.
val der Kerken en Schoolen 417. Consi-Naamen der Schattingen. 269. Compagnie
deratien van D Synjeu daar over. 419. In-Regeering. De voorgestelde winsten van structie voor de Scholarchen. 421. Kerk-

d’Hr: van Goens. 271, 272. Onzeker. 273 Ordre van d’Heer de Heere. Rapport varDan by Vrede met Raja Singa. 273. Oor-
een Visite der Schoolen. 422. d’Oude, P.

logen der Cingaleesche Koningen, mef
Sinjeu en Da Costa. 433.235. Boscho’s be¬de Portugeesen, en ons. 274. Vinala Man-
richt van de Schoolen en Kerken. 435 438.tra en Don Jan d’Austria. 276. Don Phi-
Sonsideratien over de Queekelingen op Jaf-lippo vergeven, en hy Keyzer. 277. Dor
tanapatnam. 438 452. D. Conyn, van Lee-Jan slaat Raja Singa die stierf van spyt
sten, en Kraimer 1706. Staat der CeylonzeDonna Catharina ’s Keyzers Dogter. 277
Kerken Ao. 1681, 453. Een Afgodstempel

Handel der Portugeesen met haar, en me
door Raja Singa verzogt en afgekeurd Op-Xavier. Don Jan veroverd Ceylon, trouwa
richting van ’t Malabaarsch en Cingaleeschde Keyzerin, verslaat de Portugeesen weer
Seminarium, Ao 1600. D. de Mey RectorZyn dood. 1604. De Weerds voorval. 278.
1692. Cat's overgezette werkken 454. DeCenuwiraad trouwd de Keyserin. Zyn ver-
de Vriest mede Opsiender van Semimariumbond met ons. Dood der Keyzerin, en van
1695. D. Ruel predikt Portugees, en leer-haren Zoon. Zyn verdrag met de Portu- de Cingaiees; Catt bezig met zyn Woorden-

eesen. Enhunne verdre verrichtingen. 270.
Bock. 't Cingalees Seminariom begonnenCenuwiraads dood. Vervangen door Raja
Ao. 1696. Ruel Rector van ’t zelve Ao.Singa die met ons nandelt. Gevallen der Por-
1698. En verdre gevallen omirent her Se-tugeesen, en hun val. 280-282. Ons begin
minarium, en siand dezer Kerken in ’t ver-en voortgang hier. 283. Bedenkingen over
olg 455. 457. Lyst der Predikanten vande vrede met den Koning. 284. d’Heer Si
Punto Gale, 460. van Nigombo, Mature,

mons Consideratien over Ceylon b 304. 311.
en Jaffanapatnam. 461. Van Colombo. 462.Bolscho’s Extract tot navorsching der Tom- D’Hr. de Chavonnes Landvoogd van Caap debo’s. 324. d’Hr: Simons Raad van Indien

147.goede Hope. f146. Zyn dood.teworden. Zyne Memorie voord’Hr- Bek
e 20.Chaul's Slotvoogdenker. 330-351. Takel Gezant aan den Key
86.Chennazer van Candi. 352-358. d’Hr: Rumph
165.hibiriLandvoogd van Ceylon: zyn dood, en

b27, 37, 149ChilauwLykstatie. 359. d’Hr. Hertenberg Land-
67.Chodenda.voogd van Ceylon. 360. De Baay van Tri-
b66Chonanga Rajacoenmale, en ’t Fort Oostenburg. 361.
b66.ChorawaLyst der Landvoogden van Ceylon op Ga
Des-Choromandel door ons veroverd. b 234.e en op Colombo. 362. Bevelhebbers van

zelfs handel met Ceylon. 161. Wat hierJaffanapatnam. 363. Bevelhebbers van Gale
onder behoord. 2 2, 3. Zuyder en Noor64. Zaaken van den Godsdienst hier
der Comproiren. 3. des zelfs naam. 2 Land-366. De Heydensche 367. De Pagode van
voogden. 14, 16. Comptoiren , MuntenTricoenmale. Gevalsen van Buddum. 367
Maaten , Gewigten. 26. Commissarissen.368. Ander verhaal van zyne Geboorte er
15.43. Komst der Schepen hier 44. 45.daden. 369-375. Adamsberg nader beschre
Vertrek der zelve. 47. Bestaan der Boe-ven , zyne voetstap. 375-382. En bericht
ren. 48, 49. Van de verdre Choromandelvan de Beelden daar op. 376-378. Gevoe
lers. 50, 32. Hunne Koordedanssers. 53.len over die voetstap. 379-382. De Cinga
Dans-hoeren. 54. Zaaken van Choroman-leesen groote Afgodendienaars. Van de voor-
del. 57. Komst der Hollanders hier. Dekomst van Birnuma, Vistroe, en Uritiraim
Hr: van Goens slaat den Hr: de la Haye383. 384 386. Girandam. 386 391. Cin-
64. De Hr: Laurens Pit slaat zes Franschejaleicne spreuken. 391. Korte lessen , en

69.SchepenBoeken der Malabaaren. 394-399-401. Wat Christenen in Japan vervolgd. e 77. 80. 86,zy van God gelooven, en hunne Pagoden
87, 91193. 97. 100beschreven 202. Wat hen verboden 403

b245.Christenen op Ceylon.De tweede , en derde Priester ordre, aoa
C8 64.Cicoko.Hunne toovermiddelen, en Duivel dienst
55 57Cinajoos Keyzer van Japan

405. Feesten 4o7. Eed der Cingaleesen
b176ingaleesenDe Cingaleesen traag in hunne Godsdienst.
14nox gevangen.408. De Mohhammedaansche Godsdienst.
7.62Cocona409. De Christelyke , de Roomsche, Xa

b237D. Clavius gepresen.
vier’s dienst hier. 410. Zaaken tusschen bei

124.Cobbeden voorgevallen. 411. De hervormde Gods
b127Cocx, Gezantdienst, en de Predikanten hier van Ao b33.Coebockan of Komboken.1642 tot 1658. 412. Ceylonsche geschillen b72.

Coeda Comara.413. Plakkaat over ’t invoeren van de Ne b31.Coeda Tissa Rajoc.derduitsche Taal. Aanmerkingen hier over- Corda



DWYZ ER.L3B

d’Hr: Crudop tweede aan de Kaap. f134.b70.Coeda Tiquiri Bandara.
249d’Hr: Cunæus Gezant in Persien.b66.

Coedorep b33.Curac a.b28Coedremale 229.Curate.C77.Cockebacker Hoofd in Japan.
CII.Cusatsb29

Coelen
b66Coelavaon.

D.b268
Coelis.

b3.Coenden. Aatzerom. a39. Logie, Waaren, Wasch
b3.oemiemée . D Dorpen. 40. Opperhoofden, Dienaars
b31Coenrengoeture

124l. Verval des zelfs.b31Coerette b70Dajoelsen RajaC 5Coetey c 146.Dairo, en bericht 'er over.C9TCoetsjien. e 11, 12. Veroverd. 32., 33.
124.Dal35tract.
b71.Dalam Ajali Raja.3938.Cnetemale
boa¬DaldowanseC II.oetscka Jamma
b36Danmpelea 193, 194. 196 190Cff
b65.Dangot Comara.189 191— Boom, Vrugt, en Drank.

54. 96.Jans-Hoeren op de Kust.b33Coholawyse.
b70.Danta Comara.b241.Collatry.

61, 86Dassen-Eyland. f4. Dassenbergb38ollegemenach
Darius Paleys in Persien , en de overblyfzelDe¬36.Deszelfs Rievier.Colombo. b 24

220224.er vanLandvoogds Huis. 25. Hoofd- Comptoii
De Bitter, Commandeur op Malabar. b 242en Bedienden hier. 25, 26. Provintien de

2Decan.zer Dessaveny. 47. Comptoiren hier onder
164.Decca26. 165, 169. Vesting 91. Door Raja Sin

De Contos gevoelen over de voetstap op Adams.Gega belegerd. 119. Beschreven. 149.
b379.berg.richts-ban deszelfs. 151. 231. Grenspaal de-

C62. 78. 85.Decima.zer Jurisdictie. 232. beteekenis van den naar
De Gretser, Hoofd voor een tyd aan de KaapColombo. 27

f129134.bacColliwella.
b38De deroFIIColomen van Kaap der Goede Hope

b210.De Graeuwe ; list by de Beddasb3Colonna Corle.
a 61.De Haze (Hans) op de Kustb80Comara Singa bastane
249D'Hr: de Haze, Directeur in Persien.b70Comaroe Daai Raja
n, erD'Hr. de Heere, Landvoogd van Ceylb38 42Combaula.
b303dood.b 33Comboken.
b37,Dehegampela, of Degigampala Corle(152Combosamma.

71, 82b34Comoryn s Kaap
258De HelderC12Conaye
a 269.De Jager in Persien227Congo.
f146.D'Hr: de la Fontaine tweede aan de Kaab 394Connevendam

dog ge¬De la Haye op Ceyson, en de Kult,DHr: Constant's handelingen. 245
b201slagen door d’Hr: van Goens. a64Constantia aan de Raap der Goede Hope. f 32
237Delcourt in Persien.45. 26
249.O'Hr: de Laresse, Directeur in Persien.Couta Cara Demalis b73.

b38Deles wage.a52Coordedanssers op de Kust
b31Delft, of Pingardiva78.oralbiadda Bandaza.

De Hr: de Man (Andries) tweede aan de KaapC65Corça’s Gezant.
f135.b27. 39.Corinde Carmwatte, of Codwat
b39.Jemptiga170166,Corles , verscheide Corles. b 152.
341De Meere Commissaris, zyn dood

De24Pitigal Corle 27. Salpitti-cosle
De de Mey. Ziet Ceyson.LNScven-corles. 27. Billigal-corle 27.

b34. 36.Denwaca, of Dinavaca.36re , Witte-corle
b75Deguvavellab38Cormedi
78Dereniagala.b39.Cor nogale

biOODerma Jangadoore.28Coronda Weya.
Ge¬Derma Palla. b76 werd Keyzer. 77.

bo9Correa s,
doopt. 78. Verliest zyn geheel Keyzerryk.b36.orvite Vesting.
32. Vlugt na Colombo. 82. 83. Donn

159.Cos Assam
88.Catharina deszelfs Dogter.159Cos Bbaar

Derma Praccaram Bahu. b 74. Zyn verbondCosta d'Insiado. b 235. Costa. 325
met de Portugeesen. 75. of Aboe Negabc18-120.Coster op Ceyson.
Bandara.Cotjaar. b 32. 39. Een Commandement. ac

311c 30¬Dessava van Colombo
221, 222.

b39Detelwajn.80Cottoega Hoewatte
b70Deva Tissa, Raja15Covillan op Malabar.
b65.Devens Petisse MaharajaC6ICourme

De Vriest s. CeylonCO1Coxinja ’s Gezant in Japan
b75Dewa Raja Singa Comari

8Coyets Japans Hoofd, tweemaa
Dewe Godea. En heerschappy der zeven Cor-31.Coylan b 188. 239. e13, 18. Veroverd

b78
les.d’Hr: Craanendonk, tweede aan de Kaap. f. 146.

298.Dewendre233.d’Hr: Craey overleden in Persien.
118Dias, ontdekken van de Kaap32.Cranganoor. b 240. e 10. Veroverd.

b94, 104.Dias OManoel) ListC 5Cresma.
Diamant-Mynen. a 55. Groote Diamanten. 65C6.Croasakje.
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C6.Eaconda.65.Digagamonoe. F32.Faulso, Kaap Falso.Djobor gebouwd. a 324. 325 326. Hoofden C 12, 69.Fammamêts,337.hier C 1 2FarraDinavaca of Denuaca. b 34. 36. een Prins Feesten, der Goden der Heidenen op de Kult.

dom, en een Post. 77. 97. 99312.
Dindins 2 107der Mooren.

b38Dinmiall. 137der Peguaanen.Djobor; dezes Konings handelingen met Mate-
C145.der Japanders.Pris331 335lief, en ons b405-407der Cingaleesen.ri—5Diveli- C 9.Fibid’Hr: Douglat, gehoor by den Keyzer van Ja

C52, 53.Fider
pan, en verdre zaaken, toen voorgevallen. igen1338 Fimala Darma Sceria Adar, of Don Jan Key-b52

Doenakaja-struik Hy nazer. b56. 88. Zyn Kinderen. 89.b66Doetoegemoenoe, Mabaraja Goa gezonden , en gedoopt 92. Vergeeftb33, 41.Dolas das Corle. Don Philippo, werd Kevzer. 93. Veraryft36
Ooldagom de Portugeesen ibid. Werd op de vlugt ge-

b40Dombera dreven door Raja Singa 93. Hersteld zich,b33Dondore
en verdryft de Portugeesen 97, 98. 2. Portu-Don Jan d’Austria. b 276, 277. of Fimala Dar.
eesen. Trouwd donna Catharina. De36 1609ma Soeria Ada Keyzerin 98. ontfangt Spilbergen , 100106.b27-— Philippo. beschreven 107. Zyn dood. 109 en zynDonna Catharina, Keyzerin van Ceylon. b86

Kinderen ibid. Fimala Darma Soeria Ma-
hare Kinderen by Cenuwierad. 89. by Don

haraja, KeyzerJan. 89. werd Keyzerin. 95. Huwelyk. Fimala Mantra, of Lamantia, Don Jans Va-
113100. en dood 276.der. b88. Zyn dood. 89.b31.Donna Clara. Een Eyland.

Tmi. C 35. 86. 145.Dooden behandeling op de Kust.
C7Timissima.Doop van Dermapalla, en veel anderen. b78. 79 C9. 66.ngb71Dos Raja Firando Eyland, en Stad. C5, 85.b201Draak Gezant aan Raja Singa

C78 90. 99f34Drakesteyn.
(10Firaskatta.b72.Driampatam.
( 13FiraskiCII.Dubojamma.
C O¬Firmensib34Dunaga. Firossima, een Stad. C69C6.Duvos-

Fiscaal Independent op de Kuft 69.FIO, 12Duivels-berg Iu Bengala, a 176. Dependenten. 177.
Fiseen C 7.

Fisien.E COI.

Fissirma. (10
Dele Gesteenten. b37. C55. Fiutzawa. C12.

LEdirimanna Soeria, Koning der 7 Corles Foedagajs. C12

b80 Fombetokke op Madagascar. f149.
Ea der Cingaleesen b408 (12.onkeroy-
Sulthan Ekbar te Spahan. 254 Foromburg voor Malakka 342.
Ekpoelpol, een vlck. b39. 'Heer Francx Hoofd op Djohor. 333
Elanden aan de Kaap zeer groot. 159. Franschen, door d’Hr: van Goens geslagen ofEllala, Koning van Malabar. b66 Ceyson en de Kust,  64. en door d’Hr
Elledat, een Stad 38 Laur: Pit. 69. op Ceylon onder de la Hayt
Ellen der Cingaleesen 7155 b. 201. en hunnen Gezant by Raja Singa
Elserak onbeleefd gehandeld. c 85. Hoofd. 86. 202. 256.

Elunna Rajc, Kcyze 67 Porisaan de Kaap
f124

d’Hr: Elzevier op ontboden 136 Frenoiama. CII
Ellenburg 134 Frisius Gezant in Japan. 43, 103
Emockelane , een Dorp 47 Froymantéai 1. 134Engelsen geslagen door d’Hr: van Quaalber264. Ftagawa. C12

Pri— Gevangen by Raja Singa b200 Fuciade C12
Enkbuysen, een Eyland b 31 Furtado de Mendosa, a 327. Werd Landvoogd

Eredenne, een Dorp. b 39 van Malakka, zyn voornemen 329. Zy
Erikan. 2 7 vervanger 336.
Erkelampatti. En Dorp op Man-Aar b29 Fusikau 13.

Ezels, wilde Kaapze Ezels afgebeeld 114 Fusitsausa. C13.
Eswara. 94. 95.
Eswatte, een Dorp. b 27 G.
Etaluwam. Keyzer b65
Ey, de Wereld als een Ey beschreven 2 9. 74al Henerat'; dood. b114.
Eylanden by Man-Aar b219. bCi Gabbade Corle. 37. 82.

By Gamron Gaja Bahu ComareaA 227 b67. 66.
Pris Dassen 'Hr: Galant. 2193. 105Fa.:Eyland.
oris Robben , Gale, of Punto Gale , beschreven. b22. 33,

Pri 150. 170. des zelfs Rievier.Majotse, f1a9. Waar d’Hr: Canzius 35

en Dorpenbegraven. Bedienden van ons daar,149
b23of vlelcken

Corle , b 35. deszelfs Grens RievierT.
33. 232
b232.c7.— Jurisdictie.HAcate.

Ga¬
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b364Gale '; 's Bevelhebbers.
b33.Galiettis

24. 166Galkisse
Vasco Go¬Gaena (Stephanus )  327. e 16.
16. f 118.ma.

b38Gamatani.
b27Gampele Corle

Gamron. a 200-203. Waren ao3. Handel der
Engelsen, Franschen, en van ons hier 202

Ons Comptoir, en bedienden. En Statie

des Directeurs hier. 203. Eylanden nier
227.

ntrent
b66.Ganatissa Rajoc.

Ganga, een Godin de Ganges Rievier. 298 99
179.01, 163 172
78Ganga Palla, een Princes.

b23. 35.Jannegamm¬

Ganoor, een Vesting. b. 37. En Gebergte. 38.
b38Garlenda, of Gauluda.

2 95Garroeda

b266Gayssenakke

b35.Geddewesle witte.
d’Hr. Geleynszoon, Directeur in Persien , en

234zyne Instructie

De Jonge, Directeur in Persien a 245.
13. 61velria.

Gelubden by de Vrouwen der Grooten. a 215

216

Gerreweys of Grevajas b33
b202Gezant der Franschen, by Raja Singa,

Puyk en van den Brock, Gezanten aan der
Por-Keyzer van Japan, c 26. Friijus 43

tugeesche Gezanten op Batavia. : 30

Geschenken, zonder welke niemand in ’t Oos-

ten by by zyn ineerdren verschynd 135
Gesteenten. 37. 55

1148Servaas Gexrtzen op Sadian Bon Porta.
b40rewaad der Cingaleesen
b5O.ewasschen op Ceyson

Gewigien der Cingaleesen bA7, 5S

der Bengalers 179—

26, 70.— der Choromandellers
bOJ, 66Gilinitis

b23.Gindere.

C 7kay.
Dit geGoa, Vasco Gama hier voor, e 16

wonnen door Alfo. Albukerk. 18. Verover
22. 27door die van Viziapoer, enz: 20

37. 38Go ldaponahor
294-96oden op de Kust van Choromande

vail denGod Aardsbisscnoppen verdre staa
46 47Godsdienst daar

Godsdienst van Ceylon oorspronkelyk van de
Rust, van Choromandel. b 70. 366-367. en

van Malabar. s. Budun 267

71der Heydenen op de Kust.
102der Mooren, dito

der Christenen, dito 112
Pr—

Tanneder Roomsche dito , a 115.Pr

116, 117r— Kerken op de Kuft

117der Hervorinde, ditoi—

120125.der Lutheraanen, dito.
Pr—

136, 137n der Peguanen.
179.Pr— ser Bengalers.

144der Japanders

145der ArrandersPris
b9698der MadureesenPris

43 44
Pr van Malabat.

b527ods-boom

d’Hr: Godsken, Commandeur op Malabar, b.
Land242. Directeur in Persien. a 299.
f134voogd aan de Kaap.

5t Schip de Goede Hope gebleven
b66.Gnenoe Ditehera

b26, 37Goerbeveli.

WYZER.

99.Goernatha.
C12.10y.

Golconda. a 2, 31. 38. Weg derwaards, Lo-
gie, Waaren. 33. 34, 35. Opperhoofden.
Commissarissen. 35. Koningen en Casteel
36. ons eerste accoord. 6i. Eerste vaste
Dienaars hier. d’Hr: Steur, Gezant. 62.
t Comptoir hier. d’Hr: Caulier herwaards.
Smit als Gezant hier. 63. Des Konings

komit op Masulipatnain. 64. Zyn onthaal,
en geschenk. Gewaad, groote Diamanten

55, 66. Sivagi 66. sKoning’s vlugt. d’Hr
Pit Gezant. 67. De Koning gedwongen
verraden , en overwonnen door den Mo-

68, 69.gol.
b66.Goloeumbera.

b28. 30Golgon

C53, 54Jongin samma

54.zyn navolger.
109.Conuemaa

C8Goud, en Zilver Eyland in Japan.
b32.Gravet van Sangaincandi
C.Jregriquas. 59.63, 92
b33.Grevajas, of Genreweys.
C26.Griffioen, in Japan.
b38.Jroene kloof

Trooten van Ceylon, en hun dragt. b4A. 57.
Hun inkomen, en mindre bedienden 57

550.d’Hr: Grootenbuis
267d’Hr: Grousius Directeur in Persien.

124.D. Grundler. 2 121. Zyn dood
b48.Juychelaars der Cingaleesen.

b1O2 103.Gujnn le Fort
b70Guitsirimenaon, Raja
b6S.Guliapoera Nuwarg.

b75Gungemrmeva Ralabanii.

b69Guwelaguwem Detarissa

H.

YAasen aan de Kaap der Goede Hope. 162
176aHaby, een Hottentor

d’Hr: Hackins , Commandeur aan de Kaap
f134.

dagenaar Hoofd in Persien 233

C120.Zyn bericht over Japan.
b33.Halpilame, een Dorp.
b68.Hamatissa Raja, Keyzer
b36.Hammalelle of Adams Berg
b31.Hammenbiel, een Vesting.
133langhp

b37, 231Hangwelle, een Dorp en Post.
95.Hamnemonta.

b89Hantana Adassyn, Don Jan’s Dogter
b37. C2.Happittigam Corle

C93.Happart Japans Hoofd.
b33Hareipote, een Vlek

d’Hr: Hartsink als des Konings van Tonkins
Zoon, aangenomen. Brief 'er over. C 78

38Hattenacorle. 20. 27. s. Hoetena Corle.
b33, 41leddel Oye , een Rievier

C13.He do.
b35Helballigal, een Dorg

d’Hr: Helot Gezaghekber aan de Kaap, en daar
na weer tweede , werd opontboden. f 136.

398.Hembolonggom Weya. Een Rievièr
Hemel der Chormandellers 199. 100

1175.Tenrikszoyn.

GoedeHerbarius der Thuyn aan de Kaap der
f22-29.Hope

F6IHesiquas.
levagam, of Hevegam-Corle. b36. C2

629 C IHewabene ; een Landschap.

78lidrimana Socria Rajoe, een Koning
b65Hierugot Comara, een Prins.

Hina Corle. C 2.b34, 37
HinAa 2
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82. 83.Soeria ComareaAIO,

Hindost ander. Jaja Vira Bandare b75.
158.

Hingel, ’s verovering Jaja Vira Raja, s. Koning van Candi.
b74Hinker Devela, een Veld. 73tava Wira Praccaram Babn.
8

Hoedanits. Jale, een Klip, een Landschap, en een Stea 162
Hoegli Geken. 33. 41
Hoeren, Danshoeren. a 54 96. op maaltyden b33.Jaleput.

2063
jan ouds her. (10tamaysiro30't Hoofd in de Tafelbaey. 74.Jamm

Hoofd- en andre cieragien der Oosterze Vrou Jammogero, Misacci. C7.217
wen b276. 94.Don Jan d’Austria.Hoogkamer Directeur in Persien, en daar na Janiere Bandara, of Xavier Wandaar werpL560rezant,  270 280. 285. Zyn Proces 2ig tegen Don Jan op. b94. Zyn Verbon-2L6
Zyn vlugt na Borneo. met de Portugeesen. Zyn verdre gevallenC 2b32. 40.Hoerli een Landschap en dood. 95.En Bergen daar 40. C2. Grens cer Weddas. 26 Cyl'Hr: Janszoon opgezonden38Hoetera Corle

b65Jattalaiissa, of Gilinitissa21Hollanders op Malabar
b38Jaiti een Vlek, en Landschap

261.Hollandze Dogters op de Kust gekomen.
pan, Japansch Schips vertrek, a44. Japans

2Hondopoal, een Vlek breedte, lengte, Grenzen, c 1. Verdeeling.
57.137Honig- Berg. ls een Keyzerryk. 2. Landwegen deszelfs

oogergeest gebleven aan de Kaap. 19. 20. Japan beschreven. c 14-18, 20 onHoogkamers agting by den Koning van Persien.
ze Opperhoofden daar, 32 47. 57. Hunne2204
gewoonte by de komst der Schepen hierb31Hoorn, een Eyland 37-40. Oprocht na Jedo , en Ecoienden38, 40.Horsepot, een Landschap. 49. Handel hier. 48-50. Natien hier han

20. 35Hot-Corle. delende , 50, 51. Hun Alnanach. Key
37.Hotmittawajab, een Dorp

zers, en de naamen hunner Jaren, 51, 52350d’Hr: Govert van Hoorn.
Verrichtingen der zelve. 53-57. MuntenHottentors met hunne naamen, Obiquas. i55
3ewigten. 59. Byzondre zaalen, 60.: Op¬65-77. Sonquas. 57. 61, 65. 66. 67. 81, 82

togt na Jedo. Ao. 1684. 60-64. Japanders83. 96. Heliquas, 61. Gregriquas. 63 viugtbaar , Volkryk , en oud van Jaaren.roOtGonnemaas. 99. Bosjemans 93.
Kennen geen Pest. Wat ons OpperhoofdNamaquas of Amaquas, 67. 92. Verscheid

erricht te Jedo 74. 75Hunnindre naainen der zelve, 102, 103. uyttrekzel uit het Dagregister van Ao. 1635.158Godsdienst 1ot 1659. 76 tot 97. Verscheide Ordon1O2112.Hottentois beschreven.
nantien des Keyzers, o5, 104. Frisius verf 71

Hottentots-Mu sycq
richting als Gezant aan ’t Hof, 103. VerHottentots Holland. f32, 33. vergelegen hier. 33.
tegen’s bericht wegens dezen Handel. 105

Sen Hoy-Berg
112 Hagenaars bericht, 120-125. Ster-8

Huysman. OMaarten
thenius bericht daar over, 125-127. en verd’Hr- Hulft hier veroverd Caliture, Belegerc
dre Consideratien over dien Handel, 127

140Colombo, zyn dood
129. Een oprogt, na Jedo Ao. 1702. ged’Hr: Hustaart Landvoogd hier, ontfangt eer
jaan. 130. Een Norimon afgebeeld. DeMemorie van d’Hr: van Goens 160. en Jaa
blaatzen tusschen Nangalacki en Jedo hieiook over Ceylon rapport doen aan haar E
nader beschreven, 150. Douglas krygt geLyndelheden 181. Zyn stoute Taal. 188
noor, 137. te rig 1e52e 130. Oikossen139Contract met de Vorst van Treyanoor
dezer reyze. Stiptheid der Japanders, enz:e 34Veroverc

2240. C 2.Hurcelg, een Dorp.
Zyn zeer streng tegen suileeryen. Zedert33Huwacara een Dorp.
wat tyd de Roers niet van de Schepen ge45.Huyshouding f'der Cingaleesen
licht zyn. Strenge last, om de onzen tebeHuysraad.
asten, enz: 143. Van hunnen Godsdienst,45Hu welyken der Cingaleesen

hebben veele iecten der Heidensche Gods-van den eersten Prins, en Keyzers 64
dienst. Vergeefze eed van zoimmigen onde64.van Vigea Bahu RajaPris hen , 144. Wie de Duyvelsdienst by herder Cnonomandelders,  50. Schande
invoerde Priesters , Kioosters , ’t voor-51ongehuwd te sterven naamste van hun Godsdienst. Ennne Fec-

ten, 145. De Dairo, en net bericht weI
gens den zelven 146. Taiko’s overkomst.
Werd Keyzer. En door den Dairo beves-b47TAar- begin der Cingaleesen.
tigd. Groote overeenkomst van de Japan

CSI.) Jaaren der Japanders
che met den Roomschen Godsdienst. MagtJaffanapataam, een Ryk, en Stad. b 30. 150 en Hoofdgeboden der Geestelyken , 149.172. 259.
Van den Roomschen Godsdienst hier. Van— ’s Koning geslagen. b71, en een ander
Xaverius, en andre verrichting hier , 150,in zyn plaats gesteld. 73. een Jaffanapatnams 151, 152. Gezanten van hier na RomenPrins trouwd de Keyzerlyke Princes. 76 begin der vervolging, 152. Verscheide Prie-

Malabaaren hier. Een Bramine Roning
sters elendig omgebragt , by Montanus te

Een Portugees Casteel hier. 214. 215, 217 zien. Nieuwe vonden van Kawayts-0. 153.
Cangienture, 216. Hammenhiel, Dieren Combosamina’s dood. ToxogunfamaKey-
Vogels, Wanni, en het verdre hier ontreni zer. Portugeesche Gezanten onthalst 1640.217. 218

’s Kcizers dood. Quanie Keyzer 165-
b363— 's Bevelhebbers, Chrislendoui verder uitgeroeid. Zeldzaam

3St. Jag¬ reval van 2es Swervers, o. 1704. 154. 15581b76Jaja Palla Astara. Sidoti’s geval. 157 164. Van den hervorm
denJaja Vira Comarea , b82. Omgebragt, Jaj-
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den Godsdienst. Waarom herwaards geer
Predikanten gezonden in Japan, en hunnen
Godsdienil. 164. Welke de Schryver ver
foeid, en scherp overhaald. Uittrekzel van
cen Brief der Heeren zeventhienen over dit

stoffen.
b34ang

Jedy beschreven, c 13. 72. 75, 76. Brand nie
81., 96. 137. 139

349Tbranim Sjali
b36Jemarure
C 4m

Jentiven, a54. Hunne Jaaren, en tyd-reke-
80.

ng
C9.n

C13.e
CIIJi.
C66

se
C13, 191 20. 22Jel

C16411s
b 31

AI, 2ladien binnen en buiren de Ganges.
Unstructie van d’Hr: Maatsuyker wegens Cey-

b128.10II.
b148Van d’Hr. van Goens

Voor den Dessava van Colombo. b15i
Prmis

304. 31
Opperkoopman van Colombo. b1f2

Pri
b160t Hustaart.

Pris

Voor den Capiteyn der Mahabadde
Prim—

b320

7.Ini Aram¬

Toodlers van Ceylon b43, 40, 50

5O.Van de KuftPrmis

C 7Joheco

CI0od
b103ongerheld
15,6Jochem Willeimszoons dappre daad.

en 2: 92.8, a75, 91. Hun rouw geloof,
CII0y

C9 1OJ0nd.
1146Joods Koning op Madagascar
b42upute

12. 697sinde
(13siwrr
D42utrakinde

b72Jottia Sitti, of Jothia Sioenau Raja,
C9Jonrissero
CCJuue
78lrugal Rajne¬
CITaeiet
288Tmael de Iste. Koning van Persien. a 287

Ispaban beschreven, a 206. s. Persien.
b88

Lsere Batande Radjora
b72Iitabasammata Rrja.
C IIIt2 be
C1210.
b65Jarindra Comara
QuiriJurisr Ralabami van Obbera, Hr: van
b80velli

Twano's trouwe daad aan den Keyzer , dit
zyn Geslagt daar voor zeer begunstigd. e56.

K

17 aap der goede Hope
— hoesigt landt op doet.

Vieuwe Kaart van de Caap

Robben JEylanden 4
Dassn

bySoldanha-haev. 4. Tafelbaey’s gevan
cen N.b.ind.4. Tafelberg. 7. 8, 9
Z. O. Wind. 9. Wind of Duivels, ef

10Lecu wenberg.
Raapse bergen en ’t vlck afgebeeld. 10, 12

IItier Hoofdcolonies der Kaap.
V. LSEL.

W Z ER.Y

de Tygerbergen. 11. Koeberg. 12. blaex-
we berg. 12. Stellenbosch en verdere plaar
zen dezer Colonie 30, 38.
Kasteel aan de Caap 13

De Kerk. 13 16 't Sickenhuys. ib. 17. Thuyn
der Maatschappy. 17. 20. Herbarius, en lys
van de boomen enz : 22-20

35. Soutpannen 38. Sout-Rivier. 38.
ploegen en ryden met ossen 38

Ingesetcus der Caa 38.
bediende der Maatschappy.

Regeering hier en vergaderinge. 39. lyst van
Commandeurs en Gouverlieurs. 40, 41

Commissarissen
Fweede pensoens en verdere bediende

1i

Predicanten van Cabo. StellenboscPrmi

en Drakestein Secrerarissen van politien ju-
stitie en verdere bedienden. 42-44. Vri
lieden 44. en hun bestaan. 49. Wynoegst
45. hun lasten. 50. Act. 2: 13 opgehel
derd. 45. plaatsen in de Tafelbaey. 47.
posten van de Hr. Willem Adriaan van Ctel.
48. afgelegenheid van verscheyde plaatsen
van t Casteel. 43. borger regenten , en
halve Vaandels. 50. Ongemakken hier. 51

51Kinderpokken hier bevinden; onbekend
Saken der Kaap. 53 verder. 16. Tocht van

de oude Hr. van Stel na de Amaquas 54-89.
Tocht van de Landdrost Stenne burg. 90

tot 102. namen van verscheide Hottent-
102. i1i. ondersoek na berg werken , 't
zout hier. 112. Dieren , hier wilde. 113

Leeuwen. 113 gebroetzels afgeb. 114. Tam-
me dieren 114. vogels i15. Insecta en vel-

en. 115. Zeepaarden en Zeekoejen. 115.
door wie de caap ontdekt. 116. ls niet ,'
Prasum promont. 117. en de Caap de ouder
onbekend 117. Dias de eerst ondekker 118.

118
en Vasco Gam:

118.D'Imeydas S Eynde hier-
119Sepulveda’s

Engelsch en Fransch hier 122. 124. Neer-
24landers hier van Caarde, Spilberg : 122.
123oude seldsame steer

Kaap A. 1652 in besit genomen op Anto-
nis raad. 124. Rietbecks eerste aanleg hier
124.127 Wagenaar. 127. Vuyle toeleg
van die van ’t schip Erafm: 125. 126. de
Hr. van Queberg. 127. de Hr. Borchhorst.
128. de Hr. van den Broukes verricht: als
Commiss. hier. 128. en den Raad toen daar
129. Lacus gebannen. 128 Sloot Massis.
Almonde hier. 118. Saaken door de Hr
Van den Broeke verricht. 129. 134. de
Hr. Commandeur Hack ins komst Fnz. 133.
134. Syn Tweede. 134. Syn dood. 134.
Justinus Lovyns Viesadmiraol. van Stetthen

Vertrek van de Hr: van den Broeke, en den
zieken Hr: Sloot, en Borchorst. 133 134

134d’Hr: Goojken, Landvoogd
134Breytenbach , Froymanteau

Rooïendaal, Dremer, Coyman, Vrylien,
134.172. Mostaart. 133. Piket-berg

134d’Hr: Bacr Landvoogd
d’Hr: Crudop , tweede. 134. en Wittebol,

134. 135
d’Hr: Simon van der Stel, Commandeur

Een groot verbeteraar en uitbreidei134.
135.der Kaap
134.Smient Capiteyn

Andr. de Man, tweede 135. Tettero, 135.
Van Rhee, St. Martin, Bax Soldaten. 135
d’Hr: Willem Adr: van der Stel Landvoogd

35
Moejelykheden; dog regtveerdiging van zy1
Ed; daar over, 136. Opontboden met zyn

B Broe¬
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Broeder, en anderen. 136. d’Hr: d’Ableins
hier tweede en gezaghebber, en d’Hr: Al

130senbergs komst hier.
d’Hr: Simons Commissaris hier, en zyne
Memorie aan de Hr: Assenberg overgege

36. 137.ven.

Zyn Ed. d’Hr: van Hoorns komst hier als
Commissaris, en zyne verrichting, 143, 144.
d’Hr: d’Ableing Extraordinaris Raad, en d

146Hr: van Assenberg dood
Heset Gezaghebber tot 24 Maart 1714
d’Hr: Maurits de Chavonnis Extra Raad en
Landvoogd , 146. en Helot weer twede ,
1ot 1715. opontboden en door de d’Hr

velke laatsteKranendonk vervanger
iierf 1721. vervangen door Jan de la Fon

taine 146. Chavonnes overleden , en ver
vangen 1725. door Pieter Gysb; Noot. 146,
47. Inkomen der bedienden hier, 145, 147
Eenige byzonderheden van Madagascar, 148.

Een Joods Koning, Samuel, op Madagas-
car. 148. 't SchipBarneveld 1719. op Sadiar
Porto en wedervaren daar 148, met Ser
vaas Geurtszoon
Fomberokke, 149. Majorze Eyianden 149
op Avernan, en Caart van ’t Eyland, 145
Mauritius Eyland, en Kaart, en Teeken, der
Eflanden van Abel Tasman 150. Lamoriu

berigt, en wat 'er valt, 151. Van de Diere
Vogels en Vissen daar, 152. Zeldzamt
Visschen. Orkaanen 153. Wanneer dit
Eyland eerst ontdekt door de Portugefen.
Komst der Nederlanders. Opperhoofder
van dit Eyland , 154. en 156. Lyst 15

Lyst der zelve zaaken van Godsdienst hier
156156

Kaap der Goede Hope.
Kaap Falso, f32.

Kackingawa (12, 70

Kaddogore b33
De Kalden opontboden na ’t Vaderland, (.126

Kamakora 72

Kambevolle b41

C5Kamikoacke.
Kaneel-Boom, en Kanee b51, 52.
Kapraal voor Calicoet, enz: e 16

Karreloer. CII

Kat yver en Werken, s Ceylon.
Katoene. b41

Rattépanel b34
Rattisma C4
Kerdab, Moord hier 349.
Keyzers van Japan, C 5 I

Keyzer; van Ceylon, b61,64. Eerste Keyzer
Pandce Vassag- 65,

Hun Lyst , b83. Eerste Keyzer van
Ceylon b274.

Keyzer van Ceylon
’s Dragi b44

Prmis Zyn bestiering, b 56. Lyfwagt 56
Inkomsten , 56. 57. Zyn Oorlogs-magt,
58. Huwelyk. 64.

Keidab 2311

Keyts, Directeur in Persien, a249. Dood. 252.
Kelligamme een Dorp. 33. 41
d’Hr: Ketelaar Directeur in Persien 287

13Renandere.

Kettule-Boom. b5I
Reylpatnam, een Stac 3.
Rieft, b27. Commissaris aan den Keyzer. 136
Kinderen der Cingaleesen, en hunne naamen

b46.

Kind van 2es Jaaren, a 51. een Vrouw kryg
20. Kinderen 71u

Kinder-pokjens aan de Kaap ( 51

Kindigot-Corle. 36

Y E: R.

Kistemater. 124
Kittensteyn Landvoogd hier, b127. 128

Zyne verrigningen. 35. 138.
Klapmuts F47.
leeden-maat 56
Ruckele Corle 35.

Kinokuniis Conong 86

Kocberg aan de Kaap. F12.
Koekgalle, of Kolkgalle, een Dorp b 333 41.
Komboken, of Coeboecan, een Rievier 33

41
Konyn f. Ceyson
Koperbergen aan de Kaap. f64. 73. 74. 78
d’Hr. Komans 349.
Coningen van Ceyson b64

Van Malakk- 317 318.
Koper (Commandeur voor Malakka ) 340.

En dooc 341.
Ros doewe b23
Koorde lanssers op de Kust. 53.
Kramer, siet Ceyson.

Rrsm C 5.
Kruyden, Medicinale, enz. b53

L.

Aatseni 95, 97
Eacus gebantien 28

Lage Landen van Ceylon. O226

Laggen demi, een Vlek. b38.

Laseluja, een Vlek b39
Lamia Adassyn, een Princes, b 89. 7 Oud

net Manestane Cenuwieraatszoop 39. of
(aja Singa

Lamotiies voor Malaklca. 342.
amstbeer¬ b35
vancau Pati Mabastane, een Prins b80

Laxcau Pati Mabadassyn, een Prins b88.

Laucau Singa Mabadassyn, een Prins 68.

vancauwn, of Ceylon. 64
Landbouw met Ossen , b 50. zeer geprezen

door d’’Ar. van Goens, 149. Oordeel ove
de Landbouv b193

andvorgd van Malacca 312
Landvoogden van Ceylon. b26. 362.
Landwegen van Japan (19. 20

andschappen van Japan 1518

Lardyn gebleven met Amon C46.
Lascaryn; b266. 267
Laureni d’AImeyda komt op Ceylon b73 90.
Lenwawa, een Vlck b33, 4I.
Leere of Godsdienst van Ceyson van de Kuft

oorspronkelyk b70.
Leenu, Eccuwenberg. f10, 12 Leeuwen

gevech 3.
eenw, Cingaleesen van een Leeuy af kom-
stig. b62, 63

Le Fort (Gujon, 103.
eMaire Hoofd in Japan C8-

Lemini Goloe Amba Raja, Keyzer b69

-emmi Patissa Rija, Keyzer. b70

Lemenitissa, Keyzer b66. 7c
Lewis 1122

Leyden, een Eyland. b31.

Lbaar, een Ryk, en Stad in Persien, 225

265226
Linschoten C24.
Lyken der Cingaleesen b49.

74ggayn.

Uisten des Keyzers van Japan, om de grooten
C 23kleen te maken

783.Lyst der Keyzers van Ceylon
Der plaatzen en mylen tusschen Van

C72.gafacki en Jedo
169Locman Aniel
VirLores Siuaar Alvarenge , verbond me

Prac-
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Praccarain Bahu b87, 90, 91

Lopes Brit, eerst Slotvoogd van Colombo
en zyne verrigtingen 91

Lovamabanara Caddia, de Helle b66

d’Hr: Lucaszoon veroverd Niguimbo 115

Komt in Persien 23.
Lutberaanen, tot Trangebar, en hunne Gods.

dienst hier voortgezet, en door wie. a 120

125

Lycogthon in Persien. 265

M.

AAagden, enz; dekten zich van ouds,
212

Maandea, naamen der Bramines en Malabaaren
75

Maat der kleeden b56

Maaten der Cingaleesen bA7, 55
Der Kul 226, 70

Prm Van Bengale 176

D'Hr: Maatsuykers verbond met Goa’s onde
koning, b i21. Werd Landvoogd van Cey
son , tot Gale. Moeselykheden met Raj-
Singa. Zyne brieven aan dienKeyzer

Zyne Instructie aan de Hr: van Kittensteyn.
122 128

Macao, e81. Gezanten in Japan onthalst. 82
D’Hr. Maccare Directeur in Persien. 28¬

Macott b25
Madagasear, eenige byzonderneden vandien

146
Madampe een Ryk. b 76. Dorg 27

Mada-padipe. b65

Madjapabis en Koning. 318
Madilimanna Raja b6¬

Madoena; dood 6c

Maaure ; Nayk b 33, 147. 164. 191. Nood

zake van een ander contract, 192 L7n

Sorlog inet den Teuker 191.
Madure nader beschreven. Waaren 226

Nayken b28 L169

ri— Regeerin b 290

Pagten, KrygsmagtPi— b 293
Regtspleging. 294.

Prmi Erfregten 275.

Godsdienst.Pr b 296

Prmis Westen omgang b298 301
igac 32
Magubare 26

Mapajadde, b268. Instructie voor die Capi-

tyn. 320
Manacodl in Cottaja b72.

Mabadassein, of Dermapalla. 88

Maba Deliaess 66

Maba Pandita Praccaram Bal-u Raja b74

Mapapapot Camar4. bOf.

Maba Rajoere b76

Maba Rexga7 b7
Maba SirRaj¬ b7.

Maba Velligami Nuwara 6.
doodMabestane, Don Jans Zoon. Zyr
bi1.Pris Zoon van Cenuwierad, of Raj ing-
b89.Rajoe Zyn Huwelyk.

Mabne Pitigaen 76

Maja Cormare b65
Majadune, een Ryk. b66. 76. dezes Koning

bedryven 76-78. Zyn Dogter trouwd mei
Demapalla’s Vader. 79. Zyn jongste Zoon
maakt Vrede met den Keyzer, en Portugee

sen. Zyn Zoons Tiquiri Rajoeroe’s over

winningen, en zyn nieuwe naaim, 70, &am0
Verliest Mature, 81. dogherwint het, geeft
het Ryk van Sitavaca aan zyn Zoon Raje
Singa over. 82

W YZER.

Majadune Raja b75
Maimdakakinde b53, 4l. 42
Makoene b24
Masabar, e. des zelfs beschryving, grenzen

Kaart, Goa beschreven, 2-5. Bericht van
den onder Koning, en zyn verblyf. Anche-
diva, Onor, Baticalo, 6. Barselor, Man
galor, de Kust van Malabar, in ’t gemeer
beschreven. 7. Winden , Lugtstreek Say
zoenen, Cananoor afgebeeld. 8, en ’t Caf
teel. Bergera, en andre Dorpen. Calicoet
Tanor. Magt des Samaryns. Wonderlyk
Erfrecht en zeldzame gewoonte ontrent de
Samoryns Bruyds. Vericheide andre ge-
woonte der Malabaaren , 9. Cranganoor
afgebeeld. Hollands Cranganoor. Coets
jien , ’t Portugeesch afgebeeld 10. Baypin,
’t Kasteel 't Malabaarsch Coetsjen. 11. Ons
Hoofd-Comptoir hier. Verscheide verga
deringen. Porca. 12. Calicolan. Carna
poli, Coylan. De vesting afgebeeld. Ma.
labaarsch Coylan, Boomen, Dieren, Klee
ding, Aard , en Couleur der Malabaaren.

Taal waaren. 13. Zware onkosten der Ves
ting bouw 1g. Zaken van Malabar. Af
sarania Perimal Ao. 970. Keyzer van Ma-
labar. Portugeesche zaken. 15-20. Zaken
der Hollanders op Malabar. 21-41. Zyn-
jerrichtingen aldaar. Bevelhebbers van Ma

labar, 41. Randzoen van den Bevelhebbe
en tweede bepaald 1678. Verhaal van der
Oorlog 1715. Vrede 1718. door de Heer
Bakker gemaakt 42. Zaaken van den Gods-
dienst op Malabar 43. 44. van de Mohnam-
m-daansche 44. Van den Christelyken Gods
dienst hier 5 48

Malabar, afgezonderd van Ceylon, b 245
deszels handel mer Ceylon, 162186 191

2. b214, 225, 23243.
Malabaaren op Ceylon, b49. 65. 66. 91, 207
213. e9. Princen der zelve op Ceylon re
gerende, 65, 66. 70. Gaja Bahu op Mala

ear, 68. Araatsje Sowara 82. Vidumal
een Geleerde. Een Moor van Malabar ge
slagen. 91. Boeken der Malabaaren. b 294

256. 29
Malakka, b 161. Malaks Schip, 44. Eerft

begin. Naam. 316, 317. Singapoera ge
bouwd. Madjapohits Koning ontrust hem
Dood des eersten Konings. En de volgen-
de Koningen. Singapoena verlaten onde
wie Malakka gebouwd 318. De uerdre Ko-
ningen , en hunne daden. 319. 323. Ma-
al ka beroemd. 319. Portugeesene zaaken
321 328. Verhaal van Malakka’s verove-
ring. 339. De Kommandeurs Koper, An
tonissoon enz: hier voor 340. Verlies van
verscheide onzer Hoofden, 331. De Com

mandeur Caartekoe , Veldheer gemaakt
neemd de Stad 1641 in, ons verder bestel
over de zelve 342. Hoe lang de Portugee
sen die Stad bezaten , en hoe ’t verder met
hem daar ging. 343. De Heeren van Twiss
hier als eerste Landvoogd , en Schouten
ais Commissaris 344. Een Koningin in
Atsjien. Berigten van verscheide Gewesten
345. Dood des Konings van Alsjien, 346
Vertrek van de Heer Schouten van Malakk;
na Batavia, en zyn berigt daar, 347. De

Hr: van Vliet Landvoogd, en buitengemeen
Raad van Indien. Vervangen door d’Hr
de Vlaming. En die door d’Hr. Pajart 348.
Moord op Keedah, en verdre gevallen 345
351. Lyst der Koningen van Malakka. 352.
Zaaken van den Godsdienst, 353. Naamer
der Predikanten van ’t begin af hier geko

BB 2 men,
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men 254. 355. 't Geval van D: Bartoe
miet o’Hr: Phoonsen. 356. Verdre staat van
dezc Kerk, en waar in de dienst van de Pre-

ikant hier bestaat, 357. Lyst der Malakze
Predikanten, 358. van Djohor- 359

3 11308Malacta, de Stad, enz
11Comptoiren.

— Landvoogden. 2 312. en verdre Be-
315.dienden. 31.
b69Mlasen
b16I.aldives
b 37.Maleriavo

35Malimandt,
Malivatte

b30.Niallagam

b66Maloelontiss
b41.2Apitie.

b26, 36Malvana, een Landstreek, en vlck
b81Mamapeje.

Tabbmud, Koning van Malakka, s. Malakka
b68ana Raje

lan aar of Manaar. b 28. 150. 172. Eylan
den deszelfs. 219. Peerlvisschery hier,27

216, 219. door Kavier bekeerd 311

Manaperoema Mucavetie. 82

b33Mandagle
b33Mandagelle.

b269ladespo
Mangaloor b244.

Mangul Corle. b27. 34

Of Mantéau’s vertoog over ’t aanleeren van
cen vrecmde Taal. b415.

Manicramare, of Manicravare. 37. 82
Manipay. b30
Man jewake 17. 22

Maplagam, of Mapulcgam 23, 35.

O88Mara Singa Mabadassyn,
Varabande Bandinge. 88

Marandona Mabestane
b88

Radjora.
Moergaen C O
Maripo. b27

Marmer aan de Kaap 164
Marriko C12

Marschalk Laurens) 127125
Martavan. 129
Martenni. 31.

Massis aan de Kaap ƒ128

Miscate, en ons Comptoir daar, a 227 229.

Matamogore , 82
Matelief voor Malakka, s. Malakka of  330-

38
Matapeti. 38

Maticale, of Baticalo. b 32 100

Matotte. b28

Matsma C 4.
Matsit Comari. 65
Matu'e b40. 8i, 82
Matiire, 33. 35
Matu waal. 26, 31.

Maumine 40.

’t Eyland Mauritius , Kaart, teckening, enz

Ln150. 151-154. Opperhoofden, 155.
ten van den Godsdienst. 156

Mauielegaag. b40-42
De Maxwel. 238
Mayletti b30
Mazul:patam, a122. deszelfs weg van Pallea-

catta 22-24. Oude lasten, Logie, Waaren

24-25. Oprerhoofden, 26-28. Van Holt
nier, 59. Ons Volk vermoord door de Por
ugeesen , 0o. De Koning van Golconda

ront hier, 64. ’t Werd ingenomen. 67.

Pesauppe, een Vlek, en een Bosch. b27, :
biedicinale Kruyden. 153

163Meerboss Kasteel.

YZER.W

Meerlust, F 31
Mesipu, de Rievier van Mature, b33 36. 41
Melisinganam Salanda Roo. b71.

Mement b33
Memorie van zaaken door den Kerzer vanJ¬

pan verboden 30
Van d’Hr: Simons b341

Menoe Corle. 6 20 41.
De Mencses, Gezant. 114
De Menezes, Landvoogd van Malal- ka.

336.
Merniok Biso Bandara.

b82
Mentok Biso Bandara.
24 C69.
Manesimi, C8. Miasacki. 2 13.
Miaco CO 1O. 67.
Middelburg b31.
Midetere b27.
Mibinda, Mabator. OOS,

Mikaw C69.

Mila Jojade. b6S.

Minacuts CII.

Mirgonne 's Prins, wic. b 112. doer de Portu-
jeesen afbreuk. Werd Voogd van ’s Key-

zers en der Reyzerins Kinderen. 113
Mino 's Geslacht CSA, S5.
Mirabel b27
Misa C 7
.Gim. 13.
Miswysing van ’t Fompas T2.

Mit-Fi
C12.

Miwarr- C
Mocha's, handel met Ceylon. b 161. Beschre-

ven , a 180. 181. Onze handel hier.184.
't Compioir belast op te brcken ; dog weder

aangehouden. Onzc Opperhoofden hier 186.
Moadergat. 32. 64 86.

Moeko C8
Moerbezien-quekery op Ceylon

275.
Moero C 2

Moesilipatee. b26.
D'Hr. Moerman. 1351.
Moeta Singa OO;
Mogal, veroverd Golconda, a 68, Co, 103

On-Sok Arrakan, 143. Bengala, 157.
derscheid tusschen hen, Patans, en Hindos-
anders 109.

Mogommale. b31.
Mobbammed Sjab. 349

Moleriava. 82
Molk b244.
Monda Maneere. b40.
Monda Conda Palla b70. 80. 81

MVongeer A158 167

Mongi C6.
Monoo C 3
Voradoors. 4)
Morale; b269.

More 32.
Morrua Corle b36.

van Ceylon te houden.Mooren b167. 170.
Op Malabar, en hun magtdaar. b241
Op de Kuft 154, OI.

Godsdienst, op de Kust. a 23. 104.

Huwelyken , Feesten, en- 104 114
Mosponi b42

Mosselbank f55, 89.

Mostaart, f137. Maakt een Watergoot, 129
130.

24Mat avilie.
b267ot

de mond der Rievier van ColomMate waal
b37.ho

31Mpatto-
CIDe Mannik

biiySon Manno de l’eriero

Myaten, Gewigten en Maaten van de Rust,
26, 7 2.
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226, 70. en ons Munt-recht op Palleacatta. 14
Op Ceylon b55.

Pris n Bengale. a 179

Pris In Japan. 58.

N.

Aldamen, verscheide naamen der Japanders.
C147.

Naarstige Mannen weinig geagt, in Indien
b416

Nachoda Begna's dood. 323

Naclagam, een Pas. 82

Nagapatnam, a 3. Waaren hier vallende. 4
Vesting hier door de Hr: van Rhecde ge
pouwd, en werd 't Hoofdcomptoir, 5.6.
69. Opperhoofden, enz:6. 7. Storm. 1715
18. Veroverd. 33

Nagarcojel, een Dorp. b31
Nagassimi. C12

Nagelwanze , a 28. Logie , 29. Waaren

Opperhoofden. 30
Nalabissava Raja, Keyzerin. b66

Groote Namaguas, f67, oo. Hunne Capi-
eynen. 75 76.

Nalumaratta, zekre Landen b64
Nangate, een Stad, en Landschap C 3
Nangasacki, e 336. Verlyd van Jedo. 72

Wy herwaards van Firando verhuyct. 33
Nanaatsjamma CA
Nangoy- C 7 O)
Navacar, een Dorp op ’t Eyland Calpentyn.

27.

Navale magt der Hollanders hier. 79
Navandannajo 268

Nauvelanam Sassa Comara, een Prins 64.
Nawazichan.

165
Nederlanders op Ceylon. b 100. I1 apan

C25. onder Ongoschio. c53. Aan deKaap
122 124. Op Mauritius Fis.

Negariti, en Bosch. b42.
Neuruz.

108.
Newecalawa, een Landschap. b20, 39. C2

C 240Nicavar, een Vlek
39

Nicotticum, een Dorp
39

Vigombo, een Vesting, b26. Veroverd dOO

d’Hr: Lucaszoon. a 119. Herwonnen, ibid
Opperhoofd hier. 27
Rievier.

37
Gewonnen 1643. door Caron. E 121

Pris Beschreven, 149. 165, 166.
Pris 227, 259.
Nil Vaelle, of Vellas, een Stedeken b42
Nilo (Mevrouw) hare Tombe

17.
Nilobe, een Stad b39.6 1
Nisack

C12
Nomo. CG.
Nommasouw¬

13
Nonce (een Hottentots Capiteyn.) 167.66
Noorwegen, aan de Kaap 32

D’Hr: Noot Landvoogd aan de Kaap. 146

147Norimon; afbeelding
C136

Novio na Indien , en komst voor Coetsjien,
enz

e 16.

D’Hr: Nuyt; ontslagen uit zyne Gevankenis
in Japan

17

Belaar, Hoofd op Djohor 337.
Obiquas 154.Occabe.

C12.
ckande , een Dorp b33. 41
Jccatoti, een Dorp b32, 42.

(. DEEL.

WY ZER.

Occosacki, of Okasacka C12, 69. 94
Oclomme.

b24
Odowarra. C13. 71. Odauro.

13
Jedampel, een Ryk. b82
de, een Vlek. b38.

Ocdedibod, een Vlck 31
Oedeson 175, 76 27
Jedipollat, een Landschap. b38
eajong Salarg 2312.

Jedoegampala, een Ryk, b 74. en die Ko-
ning , s Keyzers Broeder, overwint Adira-
carajam 74

Oencvatte, een Dorp b33.
Jerature, een Eyland , nu Leyden , en een
DOrp. b31.

Jereniere, een Laedschap. b38.
Ocroeture een Dorp. 31.
Oets CII.
Oeua , een Koninkryk. 19, 38, 41, a2. b206

Prins werpt 2ig op 110, en zyn deod
ibid. Werd Voogd van ’s Keyzers Kinde-
ren 113. en van den Keyzer mede. ibid.
Visiapalia, Prins van Oeva. 116.

lifaats Pas. b30
Jagt. b46, 47. 135

Jlifanten der Cingaleesen , van alle andre ge-
eerbied 46. 53

Vaamen. 47. b66. 78.
ri— Verloopen b182

D’kleene Olifants Rievier aan de Kaap. f 59.

60, 61, 87.
Olifanten aan de Kaap 186
Osehakits. II
if. 13.
Ro

C 65.Jkojamma

Ombra C4.
mera. C6.
)modakker. C6.
June warri 7.

Ingoschio, e 52. nop-Werd Keyzer. 53. Zy
volger CS4.

Oostenburg 61b220,
Josterland gebleven. 16.
ots. CC4. 67

pkomst der Cingaleesen op Ceylon b6c
Opperhoofden van Japan. n 57 59c 32-47
Opstuyten der Vrouwen. 105
ptocht na Jedo. C49. 60 137. 138
penake, een Vlek. 36
rix 2158. 161.

Ornurudda Comara, een Geslacht b 72.

rmus, Alf: Albukerk hier, a225 Veroverd
het 230. Ingenomen door de Persianen en
Engelsen, 231. 232. Koningen van Orinus.

ib d.
rula-Boom b52.
rissim- C 7.
DOssenkop. C s
Ofacca. 9.C6. 67
O11o b269
ssen ploegen en dorssen op Ceylon. b60. aan

de Kaap 38.
eerschie Hoofd in Persien. a 233. Directeur,

en zyn slegt gedrae 245
overtwater Japans Hoofd. c85. Weer. 87.
D: Oviedo (eronimo ) b98. Op de vluçt ge-

dreven van Don Jan &amp;c. ibic. 99. Werd
nderkoning van Goa 1612. en vervangen

114
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en den grooten Heer. 305.35Penegalelle.
b 29.Péringal.b29.Penbenar.

Pétapoeli. 3C. 58b206Peper op Ceylon.
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hem 59. Verdre zaaken der Portugeesen
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Sivagi in Golconda 2660

D’Hr: Six op Malalcka. 350. 351
DHr. Slicher Landvoogd van Malakka, 345
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handel 125- 129
Sterrenberg is tocht, fpo. Werd opontboden

176.
D’Hr. Steur Gezant na Golconda.

162

Storm op Nagapatnam, 1715 18.

Straat Tijungaai C14.
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